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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

นอกจากจะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้ค�ำดังต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

ค�ำนิยาม

B2B
B2B2C
B2C
โควิด-19 หรือ COVID-19
CPALL
CPF
CPG
CPH
CPM
CPRH
Ek-Chai
Lotus’s หรือ CPRD

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Lotus’s Ltd

หมายถึง

Lotus’s Malaysia/LTMY

หมายถึง

Lotus’s Thailand/LTTH

หมายถึง

Makro PCL

หมายถึง

Business to Business
Business to Business to Consumer
Business to Consumer
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด
บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด
บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และบริษัทย่อยของบริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้มาซึง่ หุน้ ใน Lotus’s Thailand
และ Lotus’s Malaysia ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 การอ้างอิงถึง Lotus’s ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ให้ถอื เสมือนว่าบริษทั ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ได้มาซึ่งหุ้นใน Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
นอกจากนี้ การอ้างอิงถึง บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เพียงบริษัทเดียว โดยไม่รวม
ถึงบริษัทย่อยของบริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จะเรียกว่า “Lotus’s Ltd”
บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เพียงบริษัทเดียว โดยไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท
ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. เดิมชื่อ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. และ
บริษัทย่อย
บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด เดิมชื่อ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษัทย่อย
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว โดยไม่รวมถึงบริษัทย่อย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

O2O
Tesco
ก.ล.ต.
กลุ่ม CP

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มโลตัสส์

หมายถึง

กองทุนรวม LPF
การเข้าซื้อกิจการ Lotus’s

หมายถึง
หมายถึง

การเข้าซื้อกิจการ Tesco

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธุรกรรมรีไฟแนนซ์

หมายถึง
หมายถึง

ธุรกิจฟู ดเซอร์วิส

หมายถึง

ออฟไลน์และออนไลน์
Tesco PLC
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษั ท เครือ เจริญโภคภัณ ฑ์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
ซึ่งรวมถึง CPALL CPH และ CPM
(ก) Lotus’s (ข) Lotus’s Thailand (ค) Ek-Chai และ
(ง) Lotus’s Malaysia
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH โดย Makro ซึ่งรวม
ถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมด
ของ CPRH โดยที่ CPRH ประกอบธุรกิจลงทุน (Investment
Holding Company) โดยมีทรัพย์สินหลักคือหุ้นใน CPRD
หรือ Lotus’s ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียน
ของ CPRD และทรัพย์สินอื่น อาทิ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และ CPRD ถือหุ้น (ก) สัดส่วนร้อยละ
99.9 ใน Lotus’s Thailand ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
99.9 ใน Ek-Chai ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชอื่
Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) สัดส่วน ร้อยละ100 ใน
Lotus’s Malaysia ซึง่ ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชอื่ Lotus’s
ในประเทศมาเลเซีย
การเข้าซือ้ กิจการ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia
โดย Lotus’s เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การรีไฟแนนซ์ของ Lotus’s Ltd และบริษัทย่อยเมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2564 ที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ Tesco
ธุรกิจน�ำเข้า ส่งออก และจ�ำหน่ายอาหารแช่แข็งและแช่เย็น
พร้อมบริการจัดส่ง

บริษัทย่อย

หมายถึง

บริษัทร่วม

หมายถึง

บริษัทฯ หรือ Makro

หมายถึง

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

หมายถึง

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หมายถึง

ยูโรมอนิเตอร์
วันที่ของเอกสารฉบับนี้
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
โฮเรก้า

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษทั ย่อยตามความหมายทีก่ �ำหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551
เรื่องการก�ำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษทั ร่วมตามความหมายทีก่ �ำหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551
เรื่องการก�ำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ได้มกี ารเข้าซือ้ กิจการ
Lotus’s ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 การอ้างอิงถึงบริษัทฯ
ภายหลังการเข้าซือ้ กิจการ Lotus’s ให้หมายความรวมถึงกลุม่
โลตัสส์ดว้ ย นอกจากนี้ การอ้างอิงถึง บริษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว โดยไม่รวมถึงบริษัทย่อย
ของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จะเรียกว่า
“Makro PCL”
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัท ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง

BETTERO2O
O2O
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ECOSYSTEM
ECOSYSTEM
เราส่
"คุ"คุ
ณณ
สั�งสั�ง
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มออนไลน์
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เพ�เพ�
ิมความสะดวกรวดเร็
วว
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เพิเพิ
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นค้นาค้า
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์รวม

รายได้จากการขาย

ก�ำไรสุทธิ

256.9

20.9

108.6

%

62,641
ปี 2562

159,586
ปี 2563

%

จากปี 2563

569,490
ปี 2564

206,180
ปี 2562

214,140
ปี 2563

%

จากปี 2563

258,847
ปี 2564

6,245

ปี 2562

6,563

ปี 2563

จากปี 2563

13,687
ปี 2564

หน่วยล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2562

2563

1

2564

จ�ำนวนศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า (สาขา)

ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารวม 		

140

144

2,829

				

ประเทศไทย		

134

137

2,760

				

ต่างประเทศ 2		

6

7

69

ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย		

206,180

214,140

258,847

				

รายได้รวม		

210,627

218,760

266,435

				

ก�ำไรขั้นต้น		

21,168

22,124

30,442

				

ก�ำไรสุทธิ		

6,245

6,563

13,687

				

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)		

1.30

1.37

2.38

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม		

62,641

159,586

569,490

				

หนี้สินรวม		

41,907

51,323

280,992

				

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 3		

7,845

8,059

136,319

				

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว		

2,400

2,400

5,290

				

ก�ำไรสะสม		

14,810

16,751

25,700

				

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม		

20,734

108,263

288,498

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)		

10.3

10.3

11.8

				

อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)		

3.0

3.0

5.1

				

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3 (เท่า)

0.38

0.36

0.47

				

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

9.9

5.9

3.8

				

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

32.0

30.9

8.8

ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)		

4,800

4,800

10,580

				

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)		

0.50

0.50

0.50

				

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.22

4.63

27.21

				

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.96

1.00

0.72 4

หมายเหตุ: 1 ปรับปรุงงบการเงินปี 2563
2 ไม่รวมร้านอาหาร “MAXZI” ของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส
3 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

4 เงินปันผล จ�ำนวน 0.72 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย

- เงินปันผลระหว่างกาลจ�ำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจ�ำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2564 เป็นอีกปีที่บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เผชิญกับความท้าทาย
จากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ลงทุน แม้ว่าการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจจะยังไม่มี
่ ด
่ มัน
ทิศทางทีช
ั เจน ทว่าคณะกรรมการบริษัทและผูบ
้ ริหารยังคงเชือ
่ ในศักยภาพการเติบโตของ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรวมถึงพื้นฐานการเติบโตของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ในปีท่ผ
ี ่านมา
บริษัทฯ จึงยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจบนพื้นฐานของความระมัดระวัง

การขยายธุรกิจ...มุ่งสู่ความเป็นผู้น�ำในเอเชีย

นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

ในปี 2564 นอกจากบริษัทฯ จะประสบความส�ำเร็จในการรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจค้าส่ง (B2B) ของแม็คโครซึ่งเป็นธุรกิจ
ดั้งเดิมของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังประสบความส�ำเร็จในการขยายขอบเขตทางธุรกิจไปสู่ธุรกิจค้าปลีก (B2C) ผ่านการลงทุนในสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในกลุ่มโลตัสส์ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกชั้นน�ำในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายใต้ชื่อ “Lotus’s” การรวม
ธุรกิจ B2B ของแม็คโครกับธุรกิจ B2C ของกลุม่ โลตัสส์เมือ่ ไตรมาส 4 ทีผ่ า่ นมา นอกจากจะท�ำให้บริษทั ฯ เป็นผูน้ �ำในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (leading SEA modern grocery retailer and wholesaler) แล้ว ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด�ำเนิน
ธุรกิจภายใต้พันธกิจ “มุ่งเป็นองค์กรผู้น�ำอันดับหนึ่งในเอเชียด้านแพลตฟอร์มที่ผสานทุกช่องทาง B2B และ B2C ที่ไร้รอยต่อ เพื่อเติมเต็ม
ความต้องการลูกค้าที่ดีขึ้นในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เป็นเลิศและเชื่อมโยงพันธมิตรด้วย
วิถีแห่งความยั่งยืน”

15

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีกมียทุ ธศาสตร์ทคี่ ล้ายคลึงกัน การรวมธุรกิจ
ดังกล่าวเข้าด้วยกันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มศักยภาพให้กับทั้ง
สองธุรกิจ ตลอดจนการลดต้นทุนที่มีความทับซ้อน ในอนาคตธุรกิจ
ค้าส่งและค้าปลีกจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการบริโภค การรวมธุรกิจ
จะท�ำให้บริษัทฯ เห็นข้อมูลการบริโภคที่สมบูรณ์ตั้งแต่ B2B ไปจนถึง
B2C ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน จะท�ำให้บริษัทฯ ทราบถึงความต้องการ
ของตลาดและสามารถพัฒนาสินค้าและรูปแบบการให้บริการทีเ่ ติมเต็ม
ความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และคู่ค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น
ปัจจัยสนับสนุนทีส่ �ำคัญให้บริษทั ฯ  สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมภิ าค
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การท�ำธุรกิจแบบเติบโตไป
ด้วยกัน (Inclusive Business Model) โดยการแบ่งปันข้อมูลการ
บริโภคในภาพรวมดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ประกอบการ SME ภายใน
ประเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาและร่วมกันยกระดับมาตรฐานสินค้าให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค และเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ
ภารกิจร่วมกันเพื่ อการเติบโตที่มั่นคง

เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ การปรับองค์กรและธุรกิจเข้าสูอ่ คี อมเมิรซ์
(e-commerce) จึงเป็นหนึ่งภารกิจที่ส�ำคัญในปี 2565 ซึ่งต้องด�ำเนิน
ควบคู ่ ไ ปกั บ การปฏิ รู ป องค์ ก รอย่ า งเต็ ม รู ป แบบเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันตลอดจนการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร
ในระยะยาว เริม่ ตัง้ แต่การปรับโครงสร้างองค์กรซึง่ ได้ด�ำเนินการไปแล้ว
บางส่วนในปีที่ผ่านมา การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน เพิ่มความสะดวกสบาย ตลอดจนสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่คู่ค้าและลูกค้า การพัฒนาทั้งหลายเหล่านี้ต้องด�ำเนิน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรเพื่อสอดรับ
กับทิศทางการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ผลการด�ำเนินงานในปี 2564

การรวมธุรกิจกับกลุ่มโลตัสส์และการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น
ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ
569,490 ล้านบาท ขยายตัวขึ้น 257% จากปีก่อน และมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 288,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166% จากปีก่อน
ในขณะที่รายได้รวมเติบโต 22% จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
รวมผลการด�ำเนินงานของกลุม่ โลตัสส์ภายหลังจากการรวมธุรกิจเสร็จสิน้
(เมื่อเดือนตุลาคม 2564) และเมื่อรวมก�ำไรจากการรวมธุรกิจ ซึ่งเป็น
รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ  (non-recurring item) ส่งผลให้
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิและก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับปี 2564 เท่ากับ 13,687
ล้านบาท และ 2.38 บาท ต่อหุ้น ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 109%
ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน Heart¯Health¯Home

เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตระยะยาว บริษัทฯ ประกาศเป้าหมาย
และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ปี 2573 ตามกรอบยุทธศาสตร์
ความยั่ ง ยื น Heart-Health-Home ของเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
ซึ่งในปีนี้ ความท้าทายทีเ่ ด่นชัดและยังคงเป็นวาระส�ำคัญระดับโลกอย่าง
ต่อเนื่องก็คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ เองมิได้นงิ่ นอนใจและเร่งแก้ไขปัญหา ผ่านการด�ำเนินโครงการ

และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และลดขยะอาหารไปหลุมฝังกลบ รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันการ
เปลีย่ นแปลงผ่านเครือข่ายความร่วมมือในหลายภาคส่วน อาทิ ลงนาม
รับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment
Principles: WEPs) เพือ่ ผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นองค์กร
ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเข้าร่วมภาคีข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UN Global
Compact) ที่ด�ำเนินงานภายใต้หลักสากล 10 ประการ เป็นปีที่ 2 ซึ่ง
แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง บวกต่ อ ทั้ ง เศรษฐกิ จ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนประชาคมโลก
ไปสู่ความยั่งยืน
ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า
และลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศที่ให้
ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยดีตลอดมา
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่น คง ตลอดจนบรรลุวิสัยทัศน์และพัน ธกิจที่วางไว้
ท้ายสุดนี้ ผมและคณะกรรมการบริษัทขอให้ท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ
จะยังคงมุ่งมั่น ด�ำเนิน ธุรกิจด้วยความระมัดระวัง บนพื้น ฐานของ
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้กับประเทศชาติ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ  
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน รวมทั้งมี
ความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่  นายโชติ โภควนิช ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภี และนายจักร บุญ-หลง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวบุษกร รักการค้า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีป่ ระกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ด�ำเนินการซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมจ�ำนวน 11 ครัง้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และน�ำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส
2. สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในที่ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท�ำขึ้นบนพื้นฐานของ
Roadmap for transformation (2563-2566) ทีไ่ ด้เขียนไว้ในแผนงาน Internal Audit Transformation
สู่การเป็น “Next-Generation Internal Audit” เมื่อปลายปี 2563 ซึ่งแผนงานหลักจะเน้นการ
เชื่อมโยงการท�ำงานกับ 1st line และ 2nd line เพื่อให้งานของฝ่ายตรวจสอบภายในตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (continuous risk sensing) แต่ยังคงไว้ซึ่งความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการน�ำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบทั้ง
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และการบริหารจัดการงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดย
มีระบบ Internal Audit Management System (IAMS) เพือ่ ให้กระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน พร้อมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวข้างต้นจะมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งจะรวมอยู่ในการวางแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2565 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้าน
บุคลากร การปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยี (People Process Technology) เป็นที่น่าพอใจ
อย่างยิ่ง
3. สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ซึ่งรวมผลประกอบการของ
บริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ และพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือถึง
ประเด็นที่ส�ำคัญจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่า
งบการเงินของบริษทั ฯ แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุม
เป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่และข้อกังวลอื่นๆ (ถ้ามี)
4. สอบทานการเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและ
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทาน
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลจากการ
สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงทางการค้าเป็นรายการทีเ่ ป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่มี
รายการผิดปกติ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
และเมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2564 ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่
ส�ำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

6. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร (Enterprise
Risk Management) รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล และ
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี 2564 รวมทั้งพิจารณาขอบเขตและแผนงานตรวจสอบบัญชีประจ�ำปีของ
ผู้สอบบัญชี
8. พิจารณานโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อท�ำหน้าที่ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (non-audit
service) และสอบทานการใช้บริการดังกล่าว เพื่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
9. ติดตามผลจากกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ในปี 2564 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับเรื่องที่เป็นการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางการร้องเรียนของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 304 เรื่อง ซึ่งรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
บริการ และฝ่ายตรวจสอบภายในได้น�ำส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือการกระท�ำผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ มีจ�ำนวน 11 เรือ่ ง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระส�ำคัญ และไม่มเี รือ่ งเกีย่ วกับ
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ หรือนโยบายการแข่งขันทางการค้า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการตรวจสอบ
และลงโทษตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ได้มกี ารทบทวนกระบวนการท�ำงานและเน้นย�ำ้ อบรม
เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
10. พิจารณารายงานผลการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และระเบียบทางการที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแล
และตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานปฏิบตั งิ านอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการ
รายงานข้อมูลทางการเงินและด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

นายโชติ โภควนิช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
และได้รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ สรุปผลการด�ำเนินงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ส�ำคัญมีดังนี้
1. พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อเผยแพร่ใน
รายงานประจ�ำปี 2563 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2563 (แบบ 56-1)
2. รับทราบผลการประเมินตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี
2563 และปี 2564 และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
3. ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ขอ้ เสนอแนะในการน�ำ CG Code
มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาและอนุมัติแผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2564
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ คู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีความเห็นว่าเอกสารดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั
จึงยังไม่มีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ในปี 2564 การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถบรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ดังนี้
• บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Policy Acknowledgement and Confirmation of Compliance ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System: HRIS) เพือ่ ให้
พนักงานได้ศกึ ษาท�ำความเข้าใจนโยบายทีส่ �ำคัญ อาทิ คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน และให้พนักงานยืนยันการรับทราบและยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์แทนการลงนามในเอกสาร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระในการ
จัดเก็บเอกสาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อติดตามผลการรับทราบนโยบาย
ของพนักงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ 
• บริษทั ฯ ได้รบั คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
• บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ�ำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ”
(Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับความ
เชื่อมั่นจากผู้ลงทุน สามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว และน�ำไปสู่การ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(ศ. (พิ เศษ) เรวัต ฉ�่ำเฉลิม)

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2564 สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเผยแพร่ในรายงาน
ประจ�ำปี 2563 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2563 (แบบ 56-1)
2. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน
5 ท่าน โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทฯ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ความสามารถในการบริหารกิจการ
ของบริษัทฯ โดยไม่จ�ำกัดเพศและอายุ รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและน�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2564 โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สอดคล้องกับขนาดธุรกิจและสามารถเทียบเคียงกับบริษัท
จดทะเบียนในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยเชือ่ มโยงค่าตอบแทนกับผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษทั ฯ
และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็นเกณฑ์ส�ำคัญ  และน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 พิจารณา
อนุมัติตามหลักเกณฑ์ต่อไป
4. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563 และได้มีการ
รายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี 2563 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ ธุรกิจสยามแม็คโคร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่ากฎบัตรดังกล่าว
ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จึงยังไม่มีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
8. พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็น
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ทีเ่ ป็นประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจ
ค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจค้าส่งเป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ภายหลังการรับโอน
กิจการทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มธุรกิจโลตัสส์
คณะกรรมการสรรหาฯ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ �ำหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
โดยยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละค�ำนึงถึงประโยชน์ทสี่ มดุลของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างยัง่ ยืน

นายโชติ โภควนิช
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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ประมวล
เหตุการณ์
สําคัญ
ปี 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

มกราคม

มีนาคม

เมษายน

แม็คโคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
อย่างเร่งด่วน โดยสามารถ
ระบายผลผลิตกว่า 1,200 ตัน
ในระยะเวลา 1 เดือน

ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ
กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าภายใน
และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ในการเดินหน้ารับซื้อผลไม้ฤดูกาล
จากเกษตรกรทั่วประเทศเพิ่ ม
ช่วยชาวสวนกว่า 7,500 ราย
กระจายผลผลิตกว่า 7,750 ตัน
ผ่านทุกช่องทางทั้งออฟไลน์ ออนไลน์
พร้อมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทย

แม็คโคร จับมือกรมการค้าภายใน
คิกออฟ กิจกรรมส่งเสริมการบริโภค
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลีย
้ งกุง
้
ปี 2564 รับซื้อกุ้งขาวระหว่าง
เดือน มิ.ย. - ก.ค. จ�านวน 1,500 ตัน
เพิ่ มช่องทางระบายผลผลิตด้วย
การวางจ�าหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศ
พร้อมจัดกิจกรรมชวนคนไทยกินกุ้ง
หนุนบริโภคต่อเนื่อง ฝ่าวิกฤต
โควิด-19 ไปด้วยกัน

เปิดแม็คโครฟู ดเซอร์วิส
สาขาขอนแก่น 2 เป็นสาขาล�าดับที่ 136

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
มอบประกาศนียบัตร
Thai stop COVID Plus
รับรองแม็คโครทุกสาขา

แม็คโคร ร่วมกับกรมพั ฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์
จัดสินค้าฟรี มอบให้ 3,500 ร้านค้า
กองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอด
โครงการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย"
สู่สมาร์ทโชห่วยหนุนค้าปลีกรายย่อย
ไทยฝ่าวิกฤตโควิด

แม็คโคร ตอบรับแนวทาง
ดิลิเวอรี่ปลอดภัยของกรมอนามัย
เสริมมาตรการป้องกัน
โดยให้พนักงานขนส่งทุกคน
บันทึกไทม์ไลน์ ผ่าน QR Code
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มิถุนายน
แม็คโครเปิดพื้ นที่ฟรี 83 สาขา
ให้ร้านอาหารรายย่อย
กว่า 1,300 ราย ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
น�าอาหารมาจ�าหน่าย

ตุลาคม
"แม็คโคร" คว้ารางวัล
แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี
สาขา Best Retail Store
& Shopping Mall
Influencer Campaign
จากงาน Thailand
Influencer Awards 2021

พฤศจิกายน

ธันวาคม

"แม็คโคร" รับรางวัล
HR Asia Awards 2021
ครองต�าแหน่งองค์กรดีเด่น
น่าท�างานมากที่สุดในเอเชีย
เป็นปีท่ส
ี อง

"แม็คโคร" เปิดราคาเสนอขายหุ้น PO
ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมที่
ได้รับสิทธิและนักลงทุนรายย่อยจองซื้อ
วันที่ 4-9 ธ.ค. วางยุทธศาสตร์
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเติบโต
ในระดับภูมิภาค พั ฒนาแพลตฟอร์ม
O2O รับยุคดิจิทัล

เปิดแม็คโครฟู ดเซอร์วิส สาขาวงศกร
เป็นสาขาล�าดับที่ 137
"แม็คโคร" ดีเดย์น�าหุ้น PO เข้าเทรด
24 ธ.ค. วางยุทธศาสตร์พัฒนา
แพลตฟอร์ม O2O พลิกโฉมธุรกิจ
รับยุคดิจิทัล โบรกเกอร์มองศักยภาพ
การเติบโตและฐานะทางการเงิน
แข็งแกร่งขึ้น

รับโอนกิจการทั้งหมดของโลตัสส์
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

"แม็ค โคร" ผนึก สสว. ยกระดับ
ผู้ป ระกอบการไทย สู่ SMART SMEs
ร่ว มพั ฒ นาองค์ค วามรู้ในทุกมิติและ
สร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เป็นประตู
เชือ
่ มการค้า พาเอสเอ็มอีไทยลุยตลาดโลก

"แม็คโคร" ทุกสาขา และศูนย์กระจายสินค้า
แม็คโคร มหาชัย ได้รบ
ั รองระบบการจัดการ
อาหารปลอดภัย ISO 22000 : 2018
เพิ่ มความมั่นใจผู้บริโภค

"แม็คโคร" คว้ารางวัล Top Brand
สุดยอดแบรนด์ชั้นน�า ที่ครองใจผู้บริโภค
แห่งปี 2564 สาขาซูเปอร์มาร์เก็ต

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

1
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์
2. นายโชติ โภควนิช

		

3. นายเรวัต ฉ�ำ่ เฉลิม
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี

2

3

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4

5

6

7

5. นายจักร บุญ-หลง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
6. นายประสพสุข บุญเดช
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
		

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
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8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
9. นายประเสริฐ จารุพนิช
10. นายพิ ทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

10
กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11

12
12. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์
14. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพั นธ์

13

14
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการ
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คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

7
1. นายธานินทร์ บูรณมานิต
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
		

3. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพั นธ์
		
		

6

4

1

2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายชิ หลุง ลิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ (รักษาการ) 		 		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจค้าส่งแม็คโครต่างประเทศ
5. นายริคาร์โด้ เบารอตโต้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงาน
6. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่
่ ริหาร
Group Shared Service และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าทีบ
7. นายถิรายุ ทรงเวชเกษม
กลุม
่ ธุรกิจค้าส่งแม็คโครสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

3

5

่ ริหาร กลุม
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ธุรกิจฟู ดเซอร์วส
ิ เอเชียแปซิฟก
ิ และ		
ตะวันออกกลาง
่ ริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร กลุม
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ธุรกิจค้าส่งแม็คโครสายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโครสายงานดิจิทัล
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1

ส่วนที่
การประกอบธุรกิจ
และผลการด�ำเนินงาน
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1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “น�ำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ การเติมเต็มคุณภาพชีวิต สุขภาพ ความรัก ความสุข และคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น” ซึ่งในส่วน
ธุรกิจค้าส่งของ Makro บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยกว่า 30 ปีท่ผ
ี ่านมา Makro มุ่งมั่นในการพั ฒนาธุรกิจ
สินค้า และบริการของ Makro ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจผ่านรูปแบบและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่หลากหลายทั้ง
ตลาดภายในประเทศไทยและในต่างประเทศ

เพื่อรักษาและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทฯ เชื่อมั่นใน
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจค้าส่งของ Makro รวมถึงการที่
Makro มีสถานะเป็นผู้ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�ำและทันสมัย
ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความแข็งแกร่งของ
แพลตฟอร์มจัดจ�ำหน่ายออนไลน์ และมีโครงการพัฒนาลูกค้าที่มี
ศักยภาพ ซึ่ง Makro มีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าผู้ประกอบการ
และให้บริการการให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้า
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้ท�ำการเข้าซื้อ
กิจการ Lotus’s เสร็จสิ้น โดย Lotus’s เป็นผู้ประกอบการชั้นน�ำใน
ธุรกิจค้าปลีกสินค้า อุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าใน
ศูนย์การค้าในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย Lotus’s Ltd
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นใน

Lotus’s Thailand Ek-Chai และ Lotus’s Malaysia ซึ่ง Lotus’s
ได้ท�ำการเข้าซื้อกิจการจากกลุ่ม Tesco เมื่อเดือนธันวาคม 2563
การเข้าซือ้ กิจการของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประโยชน์จาก
ความแข็งแกร่งทีเ่ พิม่ ขึน้ ของธุรกิจค้าส่งของ Makro และธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ง อาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคในระดับภูมิภาคใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันได้ทงั้ ในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ทัง้ นี้ เมือ่ ได้มาซึง่ กิจการ
Lotus’s แล้ว ส่งผลให้บริษทั ฯ มีธรุ กิจครอบคลุมในสามกลุม่ ธุรกิจหลัก
ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้า

1.1.1 วิสัยทัศน์ พั นธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ

1.1.1.1 วิสัยทัศน์
“น�ำความเปลีย่ นแปลงมาสูก่ ารเติมเต็มคุณภาพชีวติ สุขภาพ ความรัก
ความสุข และ คุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น”
1.1.1.2 พันธกิจ
“มุ่งเป็นองค์กรผู้น�ำอันดับหนึ่งในเอเชียด้านแพลตฟอร์มที่ผสาน
ทุกช่องทาง B2B และ B2C ที่ไร้รอยต่อ เพื่อเติมเต็มความต้องการ
ลูกค้าที่ดีขึ้นในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นเลิศ
ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เป็นเลิศและเชื่อมโยงพันธมิตรด้วยวิถี
แห่งความยั่งยืน”
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1.1.1.3 ค่านิยมองค์กร
การปลูกฝังค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคน Makro” อันได้แก่ มองการณ์ไกล ใจซื่อสัตย์
เปิดรับสิ่งใหม่ ท�ำอะไรเป็นทีม รับผิดชอบงานที่ท�ำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และทุกอย่างเป็นไปได้ เป็นหนึ่งใน
แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงการให้บริการที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสินค้าให้
ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ไปจนถึงการเป็นคู่คิดธุรกิจ ที่จะช่วยให้ค�ำแนะน�ำและแนวทางใน
การประกอบกิจการ

7

ค่านิยม สู่ความส�ำเร็จ

1.1.1.4 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
• มุ่งสร้างแพลตฟอร์มในธุรกิจค้าปลีกระดับภูมิภาคที่มีรูปแบบร้านค้าและช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าที่
หลากหลาย (omni-channel) ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นที่
สินค้าอาหารสด
• เสริมความแข็งแกร่งของการด�ำเนินงานในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง ผ่านแผน
การขยายเครือข่ายร้านค้าตามเป้าหมายทีก่ �ำหนด การเพิม่ ประสิทธิภาพของร้านค้า การต่อยอดธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับโฉมร้านค้าแบบ Hybrid
• การต่อยอดฐานะความเป็นผูน้ �ำด้านการจ�ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศ โดยการลงทุนเพิม่ เติม
และพัฒนาแพลตฟอร์ม B2B B2C และ B2B2C ที่เน้นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
• การเพิม่ ขีดความสามารถของระบบห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) เพือ่ จัดการปริมาณยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
จากธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจอาหารสด ธุรกิจฟูดเซอร์วิส และการขยายร้านค้า
• บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน (Synergy) ในด้านค่าใช้จ่ายและระบบการจัดการ
จากการรวมแพลตฟอร์มของ Makro และ Lotus’s เข้าด้วยกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความ
สามารถของกลุ่ม CP เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว
• การสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยการก�ำกับดูเเลกิจการ
(Corporate Governance) ที่ดี

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ส�ำคัญ

Makro PCL จัดตั้งขึ้นในปี 2531 เพื่อประกอบธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบขายส่งในระบบสมาชิก ภาย
ใต้แบรนด์ “Makro” และหุ้นของ Makro PCL ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2537 โดย
มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “MAKRO” ต่อมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสัดส่วนร้อยละ
99.9 ใน Lotus’s ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ CPRH ให้แก่บริษัทฯ
โดยล�ำดับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
2531

• Makro PCL จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด

2532

• Makro PCL เปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าสาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

2537

• จดทะเบียนหุ้นของ Makro PCL ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• กลุม่ CP (ผ่าน Ek-Chai) เปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกของ Lotus’s ทีซ่ คี อน สแควร์
กรุงเทพมหานคร

2539

• Ek-Chai เปิดศูนย์กระจายสินค้าแรกทีอ่ �ำเภอวังน้อย ซึง่ มีต�ำแหน่งทีต่ งั้ ใกล้กรุงเทพมหานคร

2544

• Ek-Chai เปิดให้บริการร้านมินซิ เู ปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกภายใต้ชอื่ Express สาขารามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
• Tesco และ Sime Darby เข้าท�ำกิจการร่วมค้าเพื่อจัดตั้งกิจการของ Lotus’s Malaysia

2545

• Lotus’s Malaysia เปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกใน Puchong, Selangor ประเทศ
มาเลเซีย

2546

• Ek-Chai เปิดให้บริการร้านค้าปลีกรูปแบบ “ตลาด” แห่งแรกในย่านพงษ์เพชร ประเทศไทย

2548

• Makro เข้าซื้อกิจการบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด เพื่อขยายการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง
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2550

2552

• Lotus’s Malaysia เข้าซื้อกิจการธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการ
ตนเอง (cash and carry) ในประเทศมาเลเซียของ Makro
• Lotus’s Malaysia เปิดตัวโครงการสมาชิกคลับการ์ดในประเทศมาเลเซีย
• Lotus’s Malaysia เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าสดในย่าน Simpang Pulai, Perak
ประเทศมาเลเซีย
• Makro เปิดตัวศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบอีโค พลัส (Eco Plus Store) แห่งแรกที่เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
• Makro เปิดศูนย์กระจายสินค้าที่อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
• Ek-Chai เปิดตัวโครงการสมาชิกคลับการ์ดในประเทศไทย
• Lotus’s Malaysia เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าแบบอุณหภูมปิ กติในย่าน Bukit Beruntung,
Selangor ประเทศมาเลเซีย

2553

• Makro เปิดร้านสยามโฟรเซ่น (Siam Frozen Store) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2555

• Makro เปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบฟูดเซอร์วสิ (Foodservice Store) ทีอ่ �ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย และขยายธุรกิจสู่ตลาดประเทศเวียดนามด้วยการ
จัดตัง้ บริษทั Vina Saim Food
• กองทุนรวม LPF เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2556

• CPALL เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Makro
• Ek-Chai และ Lotus’s Malaysia เปิดให้บริการระบบช้อปปิ้งออนไลน์ Grocery Home
Shopping (GHS) ให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทั่วไป
ได้ทางออนไลน์
• Makro เปิดตัวช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ Makro Application ส�ำหรับอุปกรณ์
พกพา (Mobile device)

2557

2558

• Ek-Chai เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมภิ าคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
• Lotus’s Malaysia เข้าร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ Lazada

2560

• Makro เปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า Makro สาขาแรกในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
• Makro เปิดตัวระบบ “i-Trace” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาร่วมกับ CPF เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าผ่านการสแกน QR Code
• Makro เปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า LOTS Wholesale Solutions 2 สาขาแรกในสาธารณรัฐ
อินเดีย ณ กรุงนิวเดลี

2561

• Makro เข้าลงทุนผ่านการซื้อหุ้นใน Indoguna ในสัดส่วนร้อยละ 80 ท�ำให้เครือข่าย
ธุรกิจของ Makro ขยายไปสู่ตลาดในประเทศสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• Ek-Chai เริ่มต้นการพัฒนาคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตและ มินิ
ซูเปอร์มาร์เก็ต
2562

• Makro เปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า Makro สาขาแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมือง
กว่างโจว
• Makro เปิดให้บริการผ่านแพลตฟอร์มจัดจ�ำหน่ายออนไลน์
• Makro เปิดตัวศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าฟูดเซอร์วิส (Foodservice Store) ในรูปแบบ “ดิจิทัล
สโตร์” สาขาแรกที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
• Lotus’s Malaysia ปรับรูปโฉมร้านค้าปลีก 21 แห่งภายใต้โครงการ next generation
เสร็จสิ้น

2563

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้เศรษฐกิจโลกชะงัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และต่างประเทศ
• Makro เปิดตัวศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า Makro สาขาแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ณ กรุงย่างกุ้ง
• CPALL CPH และ CPM เข้าลงทุนในกิจการ Lotus’s โดยผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัด
ตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน (CPRH) เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2563

2564

• ในเดือนกุมภาพันธ์ Lotus’s มีการปรับแบรนด์ ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์ Lotus’s
และบริษัทฯ ได้เปิดร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกภายใต้แบรนด์ “Go Fresh”
• ในเดือนกันยายน Ek-Chai ขยายเครือข่ายบริการระบบช้อปปิง้ ออนไลน์ GHS จากร้านค้า
25 สาขา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็น 89 สาขา
• เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม Makro ได้ด�ำเนินการเข้าซื้อกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้น ด้วยวิธีการ
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ CPRH ให้แก่บริษัทฯ
• บริษทั ฯ ได้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวนทัง้ สิน้ 770,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว ของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเดิมจ�ำนวน 4,905,161,750 บาท
อีกจ�ำนวน 385,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 5,290,161,750
บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
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่ ริษัทฯ ให้คำ� มัน
่ ไว้ในแบบแสดงรายการ
1.1.4 ข้อผูกพั นทีบ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนตามที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ท�ำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 32,942,818,910 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสถานะการใช้เงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ล�ำดับ

1.

2.

3.

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จ�ำนวนเงิน
ระยะเวลา
โดยประมาณ ที่ใช้เงินโดย
(ล้านบาท)
ประมาณ

จ�ำนวนเงินที่
ใช้ไปจนถึง
วันที่ 31
ธันวาคม 2564

เงินทุนส�ำหรับการลงทุนในธุรกิจ และ/หรือ โครงการส�ำหรับธุรกิจหลัก และ/หรือ 16,471.41 2564 - 2566
โครงการทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ง่ เสริมและต่อยอดธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย
โดยมุง่ เน้นไปยังการลงทุนในการขยายธุรกิจและโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพของบริษทั ฯ
บริษัทย่อย และ/หรือ Lotus’s ทั้งนี้ รวมถึงการขยายสาขาและธุรกิจไปต่างประเทศ
และการเสริมศักยภาพในธุรกิจ O2O และโครงการอื่นๆ (อาทิ การปรับโฉมและการ
ปรับปรุงร้านค้าของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย รวมถึงการลงทุนในการพัฒนาระบบ
ด�ำเนินงานดิจิทัลและธุรกิจ O2O)

0

ช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยโดยช�ำระให้ 16,471.41 2564 - 2565
แก่สถาบันการเงินแห่งเดียว และ/หรือ หลายแห่ง รวมถึงสถาบันการเงินบางแห่งซึ่ง
เป็น และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ�ำหน่ายหลัก
ทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) JP Morgan Chase Bank, N.A.
ซึ่งด�ำเนินการผ่านสาขาฮ่องกง และ UBS AG สาขาฮ่องกง โดยเป็นบริษทั จํากัดทีจ่ ดั ตัง้
ขึ้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย และ/หรือ ช่วยให้โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure)
อยู่ในระดับที่เหมาะสม

0

ส่วนที่เหลือ 2564 - 2566*
จากข้างต้น

0

32,942.82

0

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
รวมทั้งสิ้น
คงเหลือ

32,942.82

หมายเหตุ : ระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 1 และข้อ 2 โดยจะเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์
ข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว

- ไม่มี -

1.1.5 ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

: บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อบริษัท

: MAKRO

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

: เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าใน
ศูนย์การค้า

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537000521

โทรศัพท์

: 02-067-8999

โทรสาร

: 02-067-9888

เว็บไซต์

: www.siammakro.co.th

ทุนจดทะเบียน
: 5,586,161,750.00 บาท แบ่งเป็น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) หุน้ สามัญ จ�ำนวน 11,172,323,500 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 5,290,161,750.00 บาท แบ่งเป็น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) หุน้ สามัญ จ�ำนวน 10,580,323,500 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอืน่ ข้อมูลทางการเงินเสมือน (unaudited pro forma consolidated financial information) ของ Lotus’s นัน้ ได้จดั ท�ำขึน้ บนสมมติฐานว่า CPRD ได้มกี ารเข้าซือ้ กิจการ Lotus’s Thailand
ซึง่ ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 99.9 ใน Ek-Chai และ Lotus’s Malaysia โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 นอกเหนือจากนี้ แม้วา่ รอบปีบญ
ั ชีของ CPRD จะสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม แต่งบการเงินของ Lotus’s Thailand
และ Lotus’s Malaysia นั้น มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หรือ 29 กุมภาพันธ์ (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น ข้อมูลที่น�ำเสนอในเอกสารฉบับนี้ส�ำหรับ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia ส�ำหรับปี 2562
และ 2563 จะเป็นไปตามรอบปีบัญชีของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia ที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ดี ข้อมูลส�ำหรับปี 2564 จะเป็นข้อมูลรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในขณะที่ข้อมูลของ MAKRO และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มนอกเหนือจาก Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia ส�ำหรับปี 2562 2563 และ 2564 จะเป็นข้อมูลส�ำหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 ตามล�ำดับ
1.2.1 โครงสร้างรายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดตามตารางดังนี้
		

ด�ำเนินการ
กลุ่มธุรกิจ
โดย
			

รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

% การ				
ถือหุ้นของ		
บริษัทฯ

2562			

ล้านบาท		

ร้อยละ

2563			

ล้านบาท		

ร้อยละ

2564

ล้านบาท		

ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (Makro)								

1. ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and carry)
รายได้จากการขายสินค้า

SML

รายได้จากการให้บริการ

MROH

99.99

PRO

99.99

ARO

99.99

MAC

70.00

CPWI

99.99

MGZ

99.99

MM

99.99

200,372

46.2

209,926

48.8

216,175

50.0

3,591

0.8

3,756

0.9

3,926

0.9
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ด�ำเนินการ
กลุ่มธุรกิจ
โดย
			

% การ				
ถือหุ้นของ		
บริษัทฯ

รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562			

ล้านบาท		

ร้อยละ

2563			

ล้านบาท		

ร้อยละ

2564

ล้านบาท		

ร้อยละ

2. ธุรกิจฟูดเซอร์วิส (Food Service)
รายได้จากการขายสินค้า

SFS

99.99

5,808

1.3

4,214

1.0

5,169

1.2

รายได้จากการให้บริการ

IINDV

100.00

1

0.0

1

0.0

1

0.0

INDS

80.00

INDD

80.00

JM

80.00

LL

80.00

MAXZI

80.00

99.99
3. รายได้อื่น (1)			855

0.2

863

0.2

987

0.2

		
210,627
48.6
218,760
50.9
226,258
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Lotus’s)		
						

52.3

INDC

รายได้รวมกลุ่มธุรกิจค้าส่ง

4. Lotus’s Thailand
รายได้จากการขายสินค้า

LTTH

99.99

171,326

39.5

162,962

37.9

159,272

36.8

Ek-Chai

99.99

12,739

2.9

9,670

2.2

9,348

2.2

LTMY

100.00

33,901

7.8

34,498

8.0

34,457

8.0

2,066
0.5
1,518
6. รายได้อื่น (2)		
3,092
0.7
2,459

0.4

1,555

0.4

0.6

1,771

0.4

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
5. Lotus’s Malaysia
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า

		รายได้รวมกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
                                    รวมทั้งสิ้น

223,124

51.4

211,107

49.1

206,403

47.7

		
433,751

100.0

429,867

100.0

432,642

100.0
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หมายเหตุ: (1) รายได้อื่นของ Makro รวมถึง ค่าบริการส่งสินค้า (Last-mile delivery service) รายได้จากการจ�ำหน่ายขยะ
และดอกเบี้ยรับ
(2) รายได้อื่นของ Lotus’s รวมถึง ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และก�ำไรจากตราสาร
อนุพันธ์สุทธิ
ชื่อบริษัท: SML
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
PRO
บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด
SFS
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด
MROH บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited
ARO
ARO Company Limited
INDS Indoguna (Singapore) Private Limited
MAC Makro (Cambodia) Company Limited
INDD Indoguna Dubai Limited Liability Company
CPWI CP Wholesale India Private Limited
INDL Indoguna Lordly Company Limited
MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited
INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited
MM
ARO Commercial Company Limited
JM
Just Meat Company Limited
MAXZI Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company
MGH Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited
LTTH บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Ek-Chai บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จ�ำกัด
LTMY Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้รวมของ Makro และรายได้รวมของ Lotus’s ในประเทศและต่างประเทศ
ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (Makro)			

ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบ
ช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
(Cash and carry)

203,963 47.0

213,682

49.7 220,101

50.9

ประเทศไทย

199,620 46.0

207,118

48.2 213,639

49.4

ต่างประเทศ

4,343

1.0

6,564

1.5

6,462

1.5

ธุรกิจฟูดเซอร์วสิ (Food Service)

5,809

1.3

4,215

1.0

5,170

1.2

855

0.2

863

0.2

987

0.2

210,627 48.6

218,760

50.9 226,258

52.3

  รายได้อื่น
รายได้รวมกลุ่มธุรกิจค้าส่ง

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Lotus’s)						

Lotus’s Thailand
Lotus’s Malaysia

184,065 42.4

172,632

40.2 168,619

39.0

35,967

9.0

36,016

8.4

36,012

8.3

3,092

0.7

2,459

0.6

1,771

0.4

รายได้รวมกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

223,124 51.4

211,107

49.1 206,403

47.7

            รวมทั้งสิ้น

433,751 100.0

429,867 100.0 432,642 100.0

  รายได้อื่น

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม ดังนี้
• ธุรกิจค้าส่ง ประกอบด้วย ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and
carry) และธุรกิจฟูดเซอร์วิส (Food service) ซึ่งทั้งสองธุรกิจด�ำเนินงานโดย Makro
• ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งด�ำเนินงานโดย Lotus’s ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
• ธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้า ซึง่ ด�ำเนินงานโดย Lotus’s ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
1.1) ธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจค้าส่งของ Makro แบ่งออกเป็นสองกลุ่มธุรกิจย่อย ได้แก่
• ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
(Cash and carry) ภายใต้แบรนด์ “Makro” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิจาก CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและ
บริการตนเองถือเป็นธุรกิจหลักในธุรกิจค้าส่งของ Makro ทั้งนี้
ภายใต้แบรนด์ Makro ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี
การด�ำเนินงานศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการ
ตนเองในประเทศไทยจ�ำนวน 142 สาขา ประเทศกัมพูชา
จ�ำนวน 2 สาขา ประเทศสาธารณรัฐอินเดียจ�ำนวน 3 สาขา
(ภายใต้แบรนด์ “LOTS Wholesale Solutions”) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจ�ำนวน 1 สาขา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จ�ำนวน 1 สาขา ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและ
บริการตนเองของบริษัทฯ มุ่งเน้นการจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคทั่วไป ทั้งสินค้าอาหารสด สินค้าอาหารแห้ง และสินค้า
อุปโภค (Non-food products) ทั้งภายใต้แบรนด์ของบุคคล
ภายนอก และภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro (private
label) ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามกลุ่มหลัก คือ ร้านค้าปลีก
รายย่อย ผู้ประกอบการโฮเรก้า และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
• ธุรกิจฟูดเซอร์วิส (Food Service) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจภายใต้
Makro ซึง่ มุง่ เน้นการน�ำเข้า ส่งออก และจัดจ�ำหน่ายสินค้าอาหาร
พรีเมี่ยม พร้อมบริการด้านอาหารและจัดส่งสินค้า โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจฟูดเซอร์วิส มีการด�ำเนินธุรกิจใน 6
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยให้บริการ
ใน 14 เมือง ทั้งนี้ สินค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจฟูดเซอร์วิส เป็น
สินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศระดับพรีเมี่ยม ซึ่งมีความแตกต่าง
จากสินค้าทีว่ างจ�ำหน่ายปกติในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของ Makro
รวมไปถึงความแตกต่างทั้งในด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความ
หลากหลาย และราคา โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจ
ฟูดเซอร์วิส ได้แก่ โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ร้านอาหารไฟน์ไดนิง

(Fine dining) ร้านอาหารระดับบน ธุรกิจสายการบิน ร้านค้า
ปลีก และบริษัทอีคอมเมิร์ซ (E-commerce)
บริษทั ฯ เชือ่ ว่าบริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญเป็นอย่างยิง่ ในการจัดหา
และคัดสรรสินค้าอาหารระดับพรีเมี่ยม จากแหล่งที่มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม โดยธุรกิจฟูดเซอร์วิส มีสินค้าหลัก ดังนี้
• เบเกอรี่และขนมอบ
• เครื่องดื่ม
• ชากูเตอรี่ (สินค้าแปรรูปจากเนื้อหมู)
• ผลิตภัณฑ์จากนม
• อาหารคุณภาพสูงและอาหารสําเร็จรูป (Fine foods and
delicatessen)
• ผักและผลไม้
• สินค้าอุปโภคบริโภค
• เนื้อสัตว์
• อาหารที่ทําจากพืช
• อาหารทะเล
• ขนมขบเคี้ยวและอาหารพอดีคํา
ธุรกิจฟูดเซอร์วิสจ�ำหน่ายสินค้ามากกว่า 100 แบรนด์ ซึ่งผ่าน
มาตรฐานระดับสูงตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
และการควบคุมคุณภาพระดับสากล นอกจากการจ�ำหน่ายสินค้า
พรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ชั้นน�ำแล้ว บริษัท ฯ ยังจ�ำหน่ายสินค้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (private label) เพื่อเป็น
สินค้าทางเลือกให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง ชากูเตอรี่ (สินค้าจาก
เนื้อหมู) ภายใต้แบรนด์ “Carne Meats” อาหารทะเลภายใต้
แบรนด์ “Ocean Gems” และ ติ่มซ�ำฮาลาล ภายใต้แบรนด์
“Masterpiece” โดยสินค้าเหล่านีย้ งั จ�ำหน่ายผ่านศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของบริษัทฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ ธุรกิจฟูดเซอร์วสิ ยังมีการให้ค�ำปรึกษา จําหน่ายสินค้า
ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า และจัดหา
สินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการ
ให้แก่ลกู ค้าของบริษทั ฯ เพือ่ การเติบโตของธุรกิจของลูกค้าอีกด้วย

1.1.1 ลูกค้าของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและ
บริการตนเอง (Cash and carry)
ฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
แบบช�ำระเงิน สดและบริการตนเองของ Makro ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
โดย Makro จ�ำแนกกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพของ
ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองออกเป็น
3 ประเภทหลัก ดังนี้
• ร้านค้าปลีกรายย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสินค้า
รายย่อยที่จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งรวมถึง ร้านขาย
ของช�ำ ร้านโชห่วย และร้านมินิมาร์ท
• ผู้ประกอบการโฮเรก้า (HoReCa) ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึง ร้านอาหารขนาดเล็ก
ร้านขายอาหารริมทาง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ที่จ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย
ประเภท
• ผูป้ ระกอบการธุรกิจบริการ (Service) ได้แก่ ลูกค้าที่เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
ธุรกิจในภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไร ร้านเสริมสวย โรงพิมพ์ ร้านซักรีด และ
ผู้ประกอบธุรกิจบริการอื่น ๆ
นอกจากกลุม่ ลูกค้าหลักสามกลุม่ ข้างต้น ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
แบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง ของ Makro ยังให้บริการ
แก่ลูกค้าดังต่อไปนี้
• ร้านค้าส่ง ได้แก่ ผู้ค้าส่งอิสระในภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
การค้ า ส่ ง ขนาดกลางและขนาดเล็ ก โดยมุ ่ ง เน้ น จ�ำหน่ า ย
สินค้าอาหาร
• บุคคลอื่น ๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ค้าริมถนน
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกทีไ่ ม่ใช่อาหาร ครอบครัวขนาดใหญ่
และลูกค้าผู้บริโภคที่ต้องการประกอบอาหารปริมาณมาก
ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ
Makro เน้นการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าสมาชิก ซึ่งลูกค้าต้อง
ท�ำการลงทะเบียนแรกเข้า โดยด�ำเนินการเพียงครั้งเดียวและไม่มีค่า
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ใช้จ่าย เพื่อเข้าเป็นลูกค้าสมาชิกของ Makro ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Makro มีลูกค้าสมาชิก
ประมาณ 3.8 ล้านราย โดยลูกค้าสมาชิกจะได้รบั สิทธิพเิ ศษต่าง ๆ เช่น รายการส่งเสริมการขายและส่วนลด
เฉพาะลูกค้าสมาชิก อย่างไรก็ตาม เหตุผลหลักทีล่ กู ค้ากลุม่ นีล้ งทะเบียนเป็นสมาชิก คือ ต้องการใบก�ำกับภาษี
นอกจากนี้ เพื่อมอบความคุ้มค่าที่มากขึ้นในการใช้บัตรสมาชิกและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการของบริษทั ฯ Makro ได้มกี ารน�ำเสนอรายการรีวอร์ดหลายรายการโดยมุง่ เป้าไปทีก่ ลุม่ ลูกค้า
แต่ละกลุ่ม โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น ราคาพิเศษและส่วนลดค่าสินค้า และโปรแกรมส่วนลด
พิเศษและการบริการอื่น ๆ ซึ่งรายการรีวอร์ดส�ำหรับลูกค้าสมาชิกของ Makro ได้รับการออกแบบมาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งส�ำหรับการประกอบกิจการและการบริโภคส่วนตัว
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้สินเชื่อทางการค้า (Credit term) กับลูกค้าประเภทผู้ประกอบการโฮเรก้าและ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการเฉพาะกลุ่มของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่ โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการให้สินเชื่ออยู่ที่
ประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ยอดขายสินค้าที่มาจากกลุ่มลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อทางการค้าดังกล่าวมีสัดส่วนเพียง
เล็กน้อย
ตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงรายได้จากการขายสินค้าจากธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ของ Makro จ�ำแนกตามประเภทของลูกค้า ส�ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

บริษทั ฯ มีการพัฒนาธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายในการ
เป็นคู่คิดธุรกิจที่น่าเชื่อถือส�ำหรับลูกค้าดังกล่าว
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ Makro เปิดศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศแห่งแรกที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปี 2560
ปัจจุบนั Makro ได้เปิดด�ำเนินงานศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศรวมทัง้ สิน้ 7 สาขา โดยมีศนู ย์จ�ำหน่าย
สินค้าในประเทศกัมพูชารูปแบบคลาสสิก 1 สาขา และรูปแบบ อีโค พลัส 1 สาขา สาธารณรัฐอินเดียมี
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ อีโค พลัส 3 สาขา (ภายใต้แบรนด์ “LOTS Wholesale Solutions”)
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีศนู ย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบฟูดเซอร์วสิ 1 สาขา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มีศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ อีโค พลัส 1 สาขา ทั้งนี้ Makro ได้ใช้การเปิดสาขาในต่างประเทศแห่งแรก ๆ
ในการศึกษาตลาดท้องถิน่ ของประเทศนัน้ ๆ เพือ่ มองหาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจในอนาคต แต่เนือ่ ง
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ จึงชะลอแผนการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศไว้จนกว่า
สถานการณ์จะมีความแน่นอนมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถด�ำเนินการตามแผนโดยไม่ประสบกับ
อุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดใด ๆ
ส�ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายได้จากการขายสินค้าของศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระ
เงินสดและบริการตนเองในต่างประเทศของ Makro คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.1 ของรายได้จากการขาย
สินค้ารวมจากธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro

ตารางต่อไปนี้แสดงอัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (same-store sales growth) ของ
ลูกค้าของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and carry)			 ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro ในประเทศไทย ส�ำหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
ร้านค้าปลีกรายย่อย
50,408 25.2 51,912 24.7 58,397 27.0
โฮเรก้า

56,745

28.3

53,031

25.3

52,850

24.4

ธุรกิจบริการ

14,892

7.4

14,853

7.1

14,228

6.6

ร้านค้าส่ง

14,362

7.2

13,884

6.6

14,423

6.7

ลูกค้ากลุ่มอื่น

63,965

31.9

76,246

36.3

76,277

35.3

รายได้จากการขายสินค้ารวม 200,372 100.0 209,926 100.0 216,175 100.0
ของธุรกิจศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแบบ
ช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
(Cash and carry)

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม

2562

2563

2564

ร้อยละ 6.3

ร้อยละ 1.9

ร้อยละ 2.5

1.1.2 สินค้าของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro จ�ำหน่ายทั้งสินค้าบริโภคและ
อุปโภคหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
• สินค้าอาหารสด : สินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ซึง่ รวมถึง ผักและผลไม้ เนือ้ สัตว์
		 อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จากนม และสินค้าเบเกอรี่ เป็นต้น
• สินค้าอาหารแห้งและสินค้าที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน : เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค
อุปกรณ์ท�ำความสะอาด เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับท�ำความสะอาดร่างกาย เป็นต้น
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• สินค้าอุปโภค : เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครือ่ งครัว เครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์ทใี่ ช้ในธุรกิจโฮเรก้า
ต่าง ๆ เครื่องแต่งกายส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (food industry clothing) เครื่องเขียน เครื่องใช้
ส�ำนักงาน เครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้น
โดยใน 3 กลุ่มสินค้าหลักนี้ Makro เน้นการจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสดมากเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองลูกค้า
ที่หลากหลาย
นอกจากสินค้าภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอกแล้ว Makro ยังมีการจ�ำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro (private label) เพื่อเป็นสินค้าทางเลือกให้แก่ลูกค้า ผ่านการ
ว่าจ้างผูผ้ ลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีศกั ยภาพเพียงพอ โดย Makro จะเป็นผูก้ �ำหนดคุณสมบัติ ส่วนประกอบ
และรูปแบบ (Specification / Ingredient / Recipe) ของสินค้า ซึ่งการจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของ Makro นั้นเป็นการน�ำเสนอสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ากว่าสินค้าของแบรนด์อื่น ทั้งนี้
ตราสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro ในธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและ
บริการตนเอง มีดังนี้
• Aro เป็นตราสินค้าหลักส�ำหรับสินค้าเพื่อลูกค้าผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าที่เป็นวัตถุดิบ
อุปกรณ์ท�ำอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค
• Savepak เป็นตราสินค้าส�ำหรับลูกค้าผูเ้ ริม่ ใช้สนิ ค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของ Makro (Entry-level
product)
• M&K เป็นตราสินค้าส�ำหรับสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น
ร้านค้าปลีกรายย่อยขนาดเล็ก
• Q-Biz เป็นตราสินค้าส�ำหรับเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ทั้งนี้ ตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro เป็นกรรมสิทธิ์ของ CPALL โดย Makro ต้องช�ำระ
ค่าสิทธิให้แก่ CPALL ในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมขั้นต้นของศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของ Makro 10
สาขาแรกที่เปิดด�ำเนินการ
บริษัทฯ มุ่งที่จะปรับปรุงคุณภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการและความนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายสินค้าจากธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการ
ตนเองของ Makro โดยจ�ำแนกตามประเภทสินค้า ส�ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ
2564
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

สินค้าของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and carry)
สินค้าอาหารสด
สินค้าอาหารแห้งและสินค้าที่

73,539
107,473

36.7

79,373

53.6 112,784

37.8

		

83,167

38.5

53.7 115,288

53.3

จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน
สินค้าอุปโภค

19,360

9.7

17,769

8.5

17,720

8.2

รายได้จากการขายสินค้ารวม 200,372 100.0 209,926 100.0 216,175 100.0
ของธุรกิจศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแบบ
ช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
กลยุทธ์สัดส่วนของกลุ่มสินค้าที่เสนอขายของบริษัทฯ (Product mix strategy) จะเน้นการเติบโตของ
ธุรกิจด้านอาหารสด เพื่อรักษาสถานะของบริษัทฯ ในการเป็นผู้น�ำในตลาดจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสดใน
ประเทศไทย กลยุทธ์ดังกล่าวได้แก่การเพิ่มพื้นที่ขายอาหารสดในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ปรับปรุง
ศักยภาพของระบบห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มประเภทสินค้าให้มีความหลายหลากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังตั้งใจที่จะเน้นใช้กลยุทธ์สัดส่วนของกลุ่มสินค้าที่เสนอขายกับลูกค้าโฮเรก้าของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติเป็น
กลุ่มลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจสูงแต่จะเน้นระดับราคาที่เข้าถึงได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะ
พัฒนาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการปรุงอาหารอย่างครบวงจรส�ำหรับลูกค้าโฮเรก้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการเสนอระดับราคาทีค่ มุ้ ค่าส�ำหรับสินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของ Makro (private label) ส�ำหรับ
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดขายจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro คิดเป็น
ร้อยละ 15 ของยอดขายรวมของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro
ในประเทศไทย
1.1.3 ช่องทางจ�ำหน่ายของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของบริษทั ฯ ท�ำการจ�ำหน่ายสินค้าผ่าน “ศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้า Makro” ซึ่งถือเป็นช่องทางออฟไลน์ และจ�ำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro ได้
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เติบโตขึ้นจนมีศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารวม 149 สาขา โดยแบ่งเป็น 142 สาขาในประเทศไทย และ 7 สาขาใน
ต่างประเทศ ประกอบด้วยศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า 6 รูปแบบทีม่ คี วามแตกต่างกันทัง้ ในแง่ของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ขนาดพื้นที่ขาย ท�ำเลที่ตั้ง และความหลากหลายของสินค้า
ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายสินค้าจากธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการ
ตนเองของ Makro จ�ำแนกตามรายได้จากการขายสินค้าผ่านทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ส�ำหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

ช่องทางจ�ำหน่ายของธุรกิจศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and carry)
ออฟไลน์

190,951

ออนไลน์

9,421

95.3 192,055
4.7

17,871

91.5 191,856
8.5

24,319

88.8
11.2

รายได้จากการขายสินค้ารวม 200,372 100.0 209,926 100.0 216,175 100.0
ของธุรกิจศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแบบ
ช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
1) ช่องทางออฟไลน์
ช่ อ งทางออฟไลน์ ส�ำหรั บ ธุ ร กิ จ ศู น ย์ จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า แบบช�ำระเงิ น สดและบริ ก ารตนเองของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้วย ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า 6 รูปแบบ ดังนี้
• ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ “คลาสสิก” (Classic Store) ของ Makro เป็นศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ
แรกทีเ่ ปิดตัวโดย Makro ในประเทศไทย เพือ่ ตอบสนองลูกค้าทีห่ ลากหลายโดยเฉพาะลูกค้ากลุม่ โฮเรก้า
โดยได้รบั การออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวคิด “สินค้าครบ บริการดี ราคาถูก” โดยมีผปู้ ระกอบการ
ร้านค้าปลีกรายย่อยเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ทั้งนี้ แต่ละสาขามีพื้นที่ขายโดยเฉลี่ยประมาณ 5,500 ถึง
12,000 ตร.ม. โดยบริษัทฯ ได้มีการด�ำเนินงานรูปแบบดังกล่าวอยู่ทั่วประเทศไทย และเป็นรูปแบบ
ที่มีจ�ำนวนมากที่สุดของบริษัทฯ โดยจุดเด่นของรูปแบบนี้คือความหลากหลายครบถ้วนของสินค้า
ส�ำหรับทั้งสินค้าอาหารสด สินค้าอาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค ในราคาที่เหมาะสมส�ำหรับลูกค้า
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยทีส่ ามารถน�ำไปขายต่อเพือ่ ท�ำก�ำไรได้ ทัง้ นี้ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ อย่างมากในการจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสดในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ
คลาสสิกนี้ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ขาย ซึ่งการปรับเพิ่มดังกล่าวท�ำให้ลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าให้ความสนใจ
กับศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบนี้มากขึ้น

• ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ “อีโค พลัส” (Eco Plus Store) ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบนี้เป็นการ
ออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบคลาสสิกแต่มีการจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับ
การจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยและลูกค้าโฮเรก้า โดยแต่ละสาขามีพื้นที่ขายโดย
เฉลี่ยประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ตร.ม. ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ อีโค พลัส โดยทั่วไป ตั้งอยู่ใน
ท�ำเลเมืองในกรุงเทพมหานครที่มีผู้ประกอบการโฮเรก้าอยู่อย่างหนาแน่น
• ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ “ฟูดเซอร์วิส” (Foodservice Store) เป็นศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ
ใหม่ที่ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อเสนอบริการจับจ่ายที่ครบครันในที่เดียวส�ำหรับลูกค้าโฮเรก้า โดย
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าเหล่านี้มีพื้นที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 ตร.ม. จุดเด่นของร้านค้า
รูปแบบนี้คือการมุ่งเน้นการจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสด และสินค้าอาหารแห้งที่ลูกค้าโฮเรก้ามีความ
ต้องการสูง ส่วนสินค้าอุปโภคอื่น มีการวางจ�ำหน่ายตามพื้นที่ขายที่ยังคงเหลือในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
โดยเป็นสินค้าที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าโฮเรก้าอีกเช่นกัน
• ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบ “ฟูดช้อป” (Food Shop) ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบฟูดเซอร์วิส เพื่อให้เป็นศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าอาหารสดและอาหารแห้งที่คัดสรร
มาแล้วและโดยทั่วไปจะตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าโฮเรก้าขนาดกลางและขนาดเล็ก
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไกล แต่ละสาขามีพื้นที่ขาย
โดยเฉลี่ยไม่เกิน 1,000 ตร.ม.
• ร้านจ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ “เฟรชแอทแม็คโคร” (Fresh@Makro Store) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยมุง่ เน้น
การจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสดเป็นหลัก และเปิดให้บริการสาขาแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีพนื้ ทีข่ าย 800 ตร.ม. เพือ่ ให้บริการแก่ลกู ค้าโฮเรก้าขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในพื้นที่โดยรอบ ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไกล นอกจากนี้ ร้านค้า
เหล่านี้ยังให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าครอบครัวขนาดใหญ่และลูกค้าผู้บริโภคที่ต้องการประกอบอาหาร
ปริมาณมาก ร้านจ�ำหน่ายสินค้าเฟรชแอทแม็คโคร มีบทบาทส�ำคัญในกลยุทธ์ด้านการขยายธุรกิจ
ของบริษัทฯ ส�ำหรับธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
• ร้านจ�ำหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็กรูปแบบ “สยามโฟรเซ่น” (Siam Frozen Shop) ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็ง และอาหารแห้ง ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ
ร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่โดยรอบเป็นหลัก โดยแต่ละสาขามีพื้นที่ขายโดยเฉลี่ยประมาณ 80 ถึง
260 ตร.ม.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ใน 65 จังหวัด จากทั้งหมด 77
จังหวัด ในประเทศไทย
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ตารางต่อไปนี้แสดงจ�ำนวนศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าในธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการ
ตนเองของ Makro จ�ำแนกตามรูปแบบและท�ำเลที่ตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
		
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2564

จ�ำนวนศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าในธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
(Cash and carry)			
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบคลาสสิก
79
79
79
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบอีโค พลัส
15
15
15
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบฟูดเซอร์วิส
28
30
35
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบฟูดช้อป
5
5
5
ร้านจ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบเฟรชแอทแม็คโคร
0
1
1
ร้านสยามโฟรเซ่น
7
7
7
ในประเทศไทย
134
137
142
ในต่างประเทศ
6
7
7
รวมทั้งสิ้น
140
144
149
นอกจากนี้ กลยุทธ์ทางธุรกิจหลักกลยุทธ์หนึง่ ในธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ในธุรกิจค้าส่งของบริษัทฯ คือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบห่วงโซ่อุปทาน ระบบการกระจายสินค้าและ
เครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ ส�ำหรับธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองในธุรกิจ
ค้าส่งของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าระดับปริมาณสินค้าคงคลังในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าทั่วทุกแห่งของบริษัทฯ
อยู่ในระดับที่เพียงพอ และสินค้ามีความสดใหม่และด�ำรงคุณภาพสูงไว้ได้ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
สามารถมอบความคุ้มค่าคุ้มราคาให้แก่ลูกค้า ในขณะที่สามารถรักษาอัตราก�ำไรไว้ได้

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เครือข่ายกระจายสินค้าส�ำหรับธุรกิจค้าส่งของ Makro ประกอบด้วยศูนย์
กระจายสินค้าหลัก 5 แห่งดังนี้
ศูนย์กระจายสินค้าและสถานที่ตั้ง

ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด วังน้อย (ภาคกลาง ประเทศไทย)

พื้ นที่

10,446 ตร.ม. และ
คลังสินค้าเสริม 8 คลัง

ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด มหาชัย (ปริมณฑล)

22,533 ตร.ม.

ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้ง วังน้อย 1 (ภาคกลาง ประเทศไทย)

20,100 ตร.ม.

ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้ง บางนา (สมุทรปราการ)

24,043 ตร.ม.

ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้ง วังน้อย 2 (ภาคกลาง ประเทศไทย)

22,050 ตร.ม.

ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนให้ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ มุ่งเน้นการกระจายสินค้าอาหารสดมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากลูกค้าต้องการได้รับการจัดส่งสินค้าอาหารสดที่มีคุณภาพสูงที่ตรงตามก�ำหนดเวลา โดยผู้ผลิต
และจัดจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสดของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะพึ่งพาการขนส่งสินค้า การจัดเก็บ และเครือข่าย
กระจายสินค้าของบริษทั ฯ ส�ำหรับสินค้าของผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าว ทัง้ นี้ ศูนย์กระจายสินค้า
ของบริษัทฯ จะมีทีมงานหลักซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานของบริษัทฯ ประจ�ำการอยู่ รวมถึงมีพนักงานที่
คอยดูแลด้านการควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดจ้าง DHL เพื่อด�ำเนินงานในศูนย์
กระจายสินค้า รวมทั้งให้บริการด้านการขนส่งสินค้า โดย DHL ให้บริการรถบรรทุกสินค้ากว่า 600 คัน
ส�ำหรับการขนส่งสินค้าไปทั้งเข้าและออกจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสินค้า และเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ
ที่จะร่วมงานโดยตรงกับเกษตรกรผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ามากขึ้น (เช่น ผ่านคลังสินค้าย่อย (hub) ที่
จังหวัดเชียงใหม่) รวมถึงปรับปรุงการควบคุมคุณภาพของสินค้า ด้วยโครงการหลัก ซึ่งรวมถึง
• การจัดตั้งคลังสินค้าย่อยส�ำหรับอาหารสด (fresh food hub) แห่งใหม่ที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) และ
• การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ขนาด 88,000 ตร.ม. ในอ�ำเภอวังน้อย (ภาคกลาง ประเทศไทย)
ซึ่งจะเปิดด�ำเนินการในปี 2566 เพื่อทดแทนศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด วังน้อย ศูนย์กระจาย
สินค้าอาหารแห้ง วังน้อย 1 และ ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้ง วังน้อย 2 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดย
ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้จะเน้นสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง และการกระจายสินค้าตามค�ำสั่ง
ซื้อออนไลน์ (order fulfilment)
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บริษทั ฯ ซือ้ สินค้าส่วนใหญ่โดยตรงจากผูผ้ ลิตซึง่ จัดส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าของบริษทั ฯ โดยเมือ่
ศูนย์กระจายสินค้าได้รับสินค้าจ�ำนวนมากที่ขนส่งมาจากผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้าจะท�ำการจัดส่ง
สินค้าเหล่านี้ต่อไปยังศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าหรือคลังสินค้าของบริษัทฯ โดยเร็ว กระบวนการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ ในแง่ของปริมาณการขนส่งสินค้า และการจัดการสินค้า ซึง่ ช่วยให้ลดต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจากช่องทางการกระจายสินค้าแบบเดิมที่มีหลายขั้นตอน
2) แพลตฟอร์มการจ�ำหน่ายและให้บริการแบบออนไลน์
ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ของบริษัทฯ ส�ำหรับธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการ
ตนเองในธุรกิจค้าส่งของ Makro ได้ผสมผสานช่องทางที่หลากหลาย ทั้งช่องทางร้านค้า โทรศัพท์มือถือ
และสื่อสังคมออนไลน์ตามที่ลูกค้าเลือกใช้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่
ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นสังคมดิจทิ ลั และสังคมไร้เงินสด ซึง่ ส่งผลให้พฤติกรรมในการซือ้ สินค้าของลูกค้าเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าคาดหวังความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการท�ำธุรกรรมซื้อขายและการ
ใช้บริการ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ “Makroclick.com” แอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ “Makro Application” และ “Makro Line Official Account” โดยมีพนักงานขาย
ของบริษัทฯ ที่ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถเลือกช�ำระ
และรับสินค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น การช�ำระด้วยเงินสด (Cash) บัตรเครดิต (Credit Card) การ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer) และแอปพลิเคชันกระเป๋าเงิน (E-Wallet) อีกทั้งลูกค้ายัง
สามารถเลือกรับบริการจัดส่งสินค้า หรือมารับสินค้าด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ บริการ “คุณสั่ง เราส่ง”
ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง (Last-mile Delivery) บริการจัดส่งสินค้าแบบ
เร่งด่วน (Speed M Express Delivery) หรือบริการการมารับสินค้าที่หน้าร้าน (Curbside Pickup)
ซึ่งลูกค้าสามารถมารับสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ณ จุดบริการที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ ส�ำหรับธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะ
เริ่มเปิดด�ำเนินการตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ส�ำหรับผู้ประกอบการ (B2B Marketplace) ในปี 2565
ซึ่งจะเป็นตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ (Online marketplace) ส�ำหรับ B2B โดยเน้นสินค้าและบริการ
ส�ำหรับลูกค้าผู้ประกอบการกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเป็น
ทางออกแบบครบวงจรส�ำหรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว B2B Marketplace จะน�ำเสนอการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) รวมทั้งการประกันคุณภาพและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ด้วยการใช้งาน
แพลตฟอร์มออนไลน์ของ B2B Marketplace ของบริษทั ฯ ผูจ้ �ำหน่ายผลิตภัณฑ์และผูใ้ ห้บริการจะสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างสะดวก เริ่มตั้งแต่ลูกค้าผู้ประกอบการกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า กลุ่มลูกค้า
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย และกลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการค้าปลีกประเภท B2C โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมาย
ให้ B2B Marketplace นี้เป็นตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วและมีความสดใหม่ที่สุดใน
ประเทศไทย โดย B2B Marketplace ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มจ�ำนวนสินค้าในการจัดจ�ำหน่ายมากกว่า
15,000 SKU ตลอดจนขยายการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าหลากหลายมากขึ้นจากทั่วทั้ง

ประเทศไทยและจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้ประโยชน์จากค่าคอมมิชชั่นส�ำหรับ
ยอดขายสินค้าทีข่ ายอยูบ่ นแพลตฟอร์มดังกล่าว และจากค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากบริการด้านโลจิสติกส์
(Logistics) และบริการกระจายสินค้าส�ำหรับธุรกิจออนไลน์ (fulfilment) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเน้นการพัฒนา
ฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิม โดยมุ่งเพิ่มมูลค่าการจับจ่ายต่อครั้ง (basket size) ของลูกค้า
กลุ่มนี้ โดยการน�ำเสนอทางเลือกสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นและราคาที่จูงใจมากขึ้น รวมถึง การอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการพัฒนา B2B Marketplace ของบริษัทฯ ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับกลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการจะเป็นการสร้างความแตกต่างจากตลาดซือ้ ขายสินค้าออนไลน์อนื่ ๆ เช่น
Lazada และ Shopee ซึ่งเน้นการน�ำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าปลีกรายย่อย
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้ความต้องการจับจ่ายสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก เช่น รายได้
จากการขายสินค้าจากธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองผ่านช่องทางออนไลน์
ของ Makro เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.7 จาก 9,421 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น
17,871 ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.1 จาก 17,871 ล้านบาท
ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 24,319 ล้านบาท ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้ทรัพยากรจ�ำนวนมากในการเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของระบบการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้มากกว่า 17,000 SKU ในทุกกลุ่มสินค้า
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง และสินค้าเหล่านัน้
จะถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าผ่านศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบคลาสสิกจ�ำนวนหกแห่งในกรุงเทพ ที่มีการจัดสรร
พื้นที่บางส่วนไว้ใช้เป็นร้านค้าที่ไม่มีหน้าร้าน ส�ำหรับการขายสินค้าออนไลน์ (Dark store) ซึ่งเป็นพื้นที่
ส�ำหรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าส�ำหรับช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะโดยร้านค้าที่ไม่มีหน้าร้าน
ส�ำหรับการขายสินค้าออนไลน์ดังกล่าวแต่ละแห่งใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ตร.ม. ที่จัดไว้เฉพาะ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าตามค�ำสั่งซื้อเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าที่
มีความต้องการสูงจากการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดขายสินค้าออนไลน์ในธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro คิดเป็น
ร้อยละ 11.2 ของยอดขายสินค้าทั้งหมดในธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ของ Makro
1.1.4 กลยุทธ์ด้านราคาส�ำหรับธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ความสามารถในการตั้งราคาสินค้าในระดับที่แข่งขันได้สําหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการของบริษัทฯ ถือ
เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของบริษัทฯ เพื่อรักษาความได้เปรียบและสถานะความเป็นผู้น�ำด้านราคาใน
ตลาด บริษัทฯ มีการใช้กลยุทธ์ด้านราคาดังต่อไปนี้
• การควบคุมค่าใช้จา่ ยเพือ่ รักษาสถานะความเป็นผูน้ �ำด้านราคาในตลาด และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านโครงสร้างองค์กรและระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
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• การตรวจสอบความสามารถทางการแข่งขันของการตั้งราคาสินค้าในตลาดระดับภูมิภาคอย่าง
สม�่ำเสมอ และการปรับราคาให้สอดคล้อง
• การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือระยะยาวกับผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และ
• การใช้เกณฑ์ตั้งราคาโดยเปรียบเทียบกับตลาดสดส�ำหรับสินค้าอาหารสด และเปรียบเทียบกับร้าน
ค้าส่งและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในท้องถิ่นส�ำหรับสินค้าอาหารแห้งหรืออาหารส�ำเร็จรูปบรรจุห่อ
บริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นการร่วมมือกับลูกค้าของธุรกิจค้าส่งของบริษทั ฯ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และความสามารถในการท�ำก�ำไรให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทีมงานพัฒนาลูกค้า
(Customer development team) คอยติดต่อโดยตรงกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการ โดยมีการไป
เยี่ยมลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ และให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้า บริษัทฯ วางแผนจะใช้ประโยชน์
ทีมงานพัฒนาลูกค้าให้เป็นทีมขายที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน บริษัทฯ ก�ำลังพัฒนาสินค้าอย่างหลากหลาย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึงโครงการต่าง ๆ ดังนี้
• แม็คโครมิตรแท้โชห่วย (Makro Retailer Alliance “MRA”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับลูกค้าร้านค้าปลีกรายย่อย โดยการที่ Makro ให้ค�ำแนะน�ำและความรู้ในการบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานตลาดนัดโชห่วย (“Makro Retailer Expo”) และการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเปิดร้านโชห่วยแห่งใหม่ ทั้งนี้ Makro ได้เริ่มต้นโครงการ MRA
พลัส (MRA Plus programme) ในปี 2564 ซึ่ง Makro ช่วยเหลือลูกค้าร้านค้าปลีกรายย่อยท้องถิ่น
เพื่อให้ลูกค้าสามารถน�ำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ท�ำให้ลูกค้าดังกล่าวมีความสามารถในการ
แข่งขันและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Makro ยังได้เปิดตัวระบบขายหน้าร้าน (Point-ofsale system) แบบใหม่ส�ำหรับลูกค้าร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเติมสินค้าได้โดยตรง
จาก Makro โครงการ MRA พลัส เริ่มสร้างรายได้ในปี 2564 และบริษัทฯ คาดว่ารายได้ดังกล่าวจะ
เติบโตขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
• แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี (Makro HoReCa Academy “MHA”) เช่นเดียวกันกับ MRA Makro ได้
จัดให้มีการฝึกอบรม และให้บริการค�ำปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพและส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนให้แก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าของ Makro ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแบ่งปัน
ความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกเวลาโดย
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ผ่านช่องทาง https://Makrohorecaacademy.com และการจัดงานมหกรรมโฮเรก้า
(HoReCa Fair) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนโปรแกรม MHA Makro ได้ท�ำการจัดตั้งศูนย์ Makro Culinary
Centre (“MCC”) ที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสําหรับลูกค้าผู้ประกอบการโฮเรก้า ซึ่งรวมถึง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแห้ง โดยเชิญชวนให้ลกู ค้าโฮเรก้ามีสว่ นร่วมในการทดสอบ
และประเมินคุณภาพสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแห้ง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อ
แบ่งปันความรูแ้ ละข้อมูลแนวโน้มด้านธุรกิจอาหาร และเพือ่ ฝึกอบรมถ่ายทอดทักษะด้านการท�ำอาหาร
และทักษะบริหารจัดการธุรกิจด้านอาหารแก่ลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะส�ำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่

1.2) Lotus’s Thailand

Lotus’s ประกอบธุรกิจค้าปลีกและบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยผ่าน Lotus’s Thailand
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทย่อย Ek-Chai ส�ำหรับในประเทศไทย Lotus’s ถือเป็นผู้น�ำในธุรกิจค้าปลีกที่มีช่องทาง
จัดจ�ำหน่ายหลายรูปแบบเมื่อพิจารณาทั้งในด้านพื้นที่ร้านค้าและส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s มีร้านค้าจ�ำนวน 2,618 แห่ง ใน 74 จังหวัดจากทั้งหมด 77
จังหวัดทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 222 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 199 แห่ง และมินิ
ซูเปอร์มาร์เก็ต 2,197 1 แห่ง ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศไทยมีความมั่นคงด้วยระบบห่วงโซ่
อุปทาน (supply chain) ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้าน
โลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s พัฒนา
ขึ้นจากความแข็งแกร่งของคุณค่าของตราสินค้า (brand equity) และกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
สามารถสร้างการเติบโตที่มีผลก�ำไรในการด�ำเนินธุรกิจได้ นอกจากนี้ Lotus’s ยังได้มีการผลักดันการ
เติบโตผ่านโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• การจับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายกลุม่ ใหม่ดว้ ยการปรับแบรนด์ใหม่ ได้แก่ “Lotus’s” ซึง่ มีความทันสมัยยิง่ ขึน้
• การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ
• ปรับปรุงและตกแต่งร้านค้าใหม่ให้มคี วามทันสมัยและศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเสริม
เพือ่ ให้ Lotus’s ด�ำเนินธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และบริการลูกค้าให้ได้รบั ความสะดวกมากยิง่ ขึน้
• เน้นการน�ำเสนอสินค้าที่สดใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Go Fresh” ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิซูเปอร์
มาร์เก็ต
• ขยายจ�ำนวนสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
• เร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้ากว่า 2,000 สาขา
ทัว่ ประเทศ ซึง่ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (online
marketplace) ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น Grab Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจุดจ�ำหน่ายสินค้าแก่
ผู้บริโภค และ
• เปิดตัวธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจร้านกาแฟและร้านอาหารและเครื่องดื่ม (coffee and café chains)
แบรนด์ Jungle Café และ Arabitia และเครื่องจ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (vending machine) และ
ร่วมมือกับกลุ่มค้าปลีกทรูเพื่อขยายขอบเขตการน�ำเสนอสินค้า

1 รวมจ�ำนวนสาขาของ CP Frest Mart  จ�ำนวน 305 สาขา ซึ่งมีการรวมเข้ามาในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564
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1.2.1 ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศไทย
ตารางต่อไปนีแ้ สดงยอดขายแบ่งตามรูปแบบการค้าปลีกส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศไทย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
รอบปีสิ้นสุดวันที่

(1)

29 กุมภาพั นธ์ 2563 28 กุมภาพั นธ์ 2564 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

(2)

ร้อยละ

รายได้จากร้านค้าปลีก						
ไฮเปอร์มาร์เก็ต

108,848

63.2

98,811

60.4

91,677

57.4

ซูเปอร์มาร์เก็ต

20,191

11.7

21,146

12.9

19,510

12.2

มินิซูเปอร์มาร์เก็ต

42,380

24.6

42,410

25.9

44,970

28.1

ช่องทางออนไลน์
744
0.5
1,216
0.8
3,662
2.3
รายได้จากร้านค้าปลีกรวม
172,163 100.0 163,583 100.0 159,819 100.0
(หักด้วย) รายได้อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (837)
(621)
(547)
กับธุรกิจค้าปลีก (3)
รายได้จากการขายสินค้า

171,326

162,962

159,272

หมายเหตุ: (1) งบการเงินที่เตรียมโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
(3) รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ประกอบไปด้วย รายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจัดส่งสินค้า
และส่วนลดส�ำหรับพนักงาน จากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s

ตารางต่อไปนี้แสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดขายจากสาขาเดิม (same-store sales growth) ของ
ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าทุกรูปแบบของ Lotus’s Thailand ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
				รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
			

อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม

2562

2563

ร้อยละ (2.5)

ร้อยละ (6.4)

2564

(1)

ร้อยละ (6.3)

หมายเหตุ: (1) เป็นการเปรียบเทียบส�ำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับงวดวันที่ 1 มีนาคม 2563
– 28 กุมภาพันธ์ 2564

ร้านค้าปลีกในประเทศไทย
Lotus’s ด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกซึ่งเป็นช่องทางออฟไลน์ (brick-and-mortar stores) ซึ่งแบ่งออกเป็น
สามรูปแบบ คือ ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต “H-Stores” ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” และร้านมินซิ เู ปอร์มาร์เก็ต
“Go Fresh”
• H-Stores - ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่พร้อมด้วยศูนย์การค้า
เพื่อการจับจ่ายครบครันในที่เดียว (one-stop shopping complex) โดยเน้นอาหารสดและสินค้า
อุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่มีพื้นที่ขายประมาณ 2,000 ถึง 7,000 ตร.ม. ซึ่งพื้นที่ขายเฉลี่ยเท่ากับ
ประมาณ 4,500 ตร.ม. ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s มีจุดเด่นในการจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสด
และอาหารแห้ง และยังครอบคลุมถึงสินค้าอุปโภคอื่นเช่นเดียวกัน โดยหลักคือสินค้าเพื่อสุขภาพ
และความงาม สินค้าในครัวเรือน และสินค้าส�ำหรับทารก รวมถึงสินค้าส�ำหรับบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า
และเสื้อผ้า ทั้งนี้ ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตให้บริการตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นความต้องการของลูกค้าในการซื้อสินค้าเพิ่มเติม (top-up) การซื้อสินค้าในปริมาณมาก และ
การซือ้ สินค้าเพือ่ เก็บไว้ใช้ในภายหลัง (stock-up) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นถี้ อื เป็นปัจจัยหลักในโครงการ
ประสานรวมการจัดจ�ำหน่ายในรูปแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน เนื่องจากร้านค้าปลีกประเภทนี้สามารถ
ใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและแสดงสินค้า เพื่อส่งเสริมการเติบโตของการจ�ำหน่ายสินค้าในช่องทาง
ออนไลน์ จุดเด่นของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s คือการจ�ำหน่ายสินค้าในราคาที่แข่งขันได้
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีสนิ ค้ากลุม่ “ราคาประหยัดทุกวัน” เป็นจุดดึงดูดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของ Lotus’s
โดยบริษัทฯ เชื่อว่า มากกว่าครึ่งของประชากรไทยทั้งหมดอาศัยอยู่ห่างจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ
Lotus’s ไม่เกิน 25 นาที ด้วยการเดินทางโดยรถยนต์
• ซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” - ในการปรับแบรนด์ใหม่ของ Lotus’s นั้น Lotus’s ได้เริ่มโครงการ
ปรับแบรนด์ของร้าน “ตลาด” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
“Go Fresh” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดกลางมีพื้นที่ขายตั้งแต่ 500 ถึง 1,500 ตร.ม. ซึ่งมีพื้นที่ขาย
เฉลีย่ เท่ากับประมาณ 725 ตร.ม. ทัง้ นี้ ร้านค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ตงั้ อยูใ่ นย่านการค้า
หรือพืน้ ทีช่ านเมือง โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเป็นร้านส�ำหรับชุมชนในละแวกใกล้เคียงเพือ่ ความสะดวก
ของลูกค้าในการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้าประเภทอื่น ๆ เป็นประจ�ำ โดยเน้นในเรื่อง
การจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสดและอาหารแห้งทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ ป็นอาหาร รวมถึงสินค้าอุปโภคชนิดต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าในครัวเรือน และสินค้าส�ำหรับทารก
ซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการซือ้ สินค้าเพิม่ เติม (top-up) หรือซือ้ สินค้า
เพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลัง (stock-up) โดยร้านค้าปลีกขนาดกลางนี้ยังมีส่วนส�ำคัญในธุรกิจค้าปลีกใน
ช่องทางออนไลน์ของ Lotus’s
• มินิซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” - ในการปรับแบรนด์ใหม่ของ Lotus’s นั้น Lotus’s ได้เริ่มกลยุทธ์
ปรับแบรนด์ร้าน เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์
“Lotus’s Go Fresh” โดยทั่วไป ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก มีพื้นที่ขายตั้งแต่
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

80 ถึง 320 ตร.ม. ซึง่ มีพนื้ ทีข่ ายเฉลีย่ เท่ากับประมาณ 180 ตร.ม. โดยบริษทั ฯ วางแผนให้รา้ นค้าปลีก
รูปแบบมินซิ เู ปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s เป็นตัวผลักดันหลักในการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต
ของ Lotus’s ในประเทศไทย ปัจจุบัน Lotus’s ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ต
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ Lotus’s มีแผนจะเปิดมินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่อีกประมาณ 200
- 250 แห่งต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ในปัจจุบัน Lotus’s มีการด�ำเนินการร้านมินิซูเปอร์
มาร์เก็ตในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในย่านที่อยู่อาศัยและย่านการค้า ไปจนถึงสาขาในสถานีบริการน�้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อความสะดวกสบายและการเข้าถึงได้ง่ายของลูกค้า โดยร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นการ
จ�ำหน่ายอาหารสดและสินค้าบริโภค รวมถึงสินค้าจ�ำเป็นอื่น ๆ ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่จับจ่ายสินค้าเพื่อการประกอบอาหารประจ�ำวันและความต้องการของ
ลูกค้าในการซื้อสินค้าเพิ่มเติม (top-up) ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวยังมีบทบาทที่ส�ำคัญส�ำหรับ
การจ�ำหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะส�ำหรับการน�ำเสนอการบริการจัดส่งแบบเร่งด่วน
(on-demand) แก่ลูกค้า นอกจากนี้ Lotus’s ยังให้บริการร้านกาแฟแบรนด์ใหม่คือ Jungle Café
ในมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้าร้านและดึงดูดผู้บริโภคให้มาจับจ่ายที่ร้านอีกด้วย
ตารางต่อไปนี้แสดงจ�ำนวนสาขาร้าน แบ่งตามรูปแบบร้านค้าส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ใน
ประเทศไทย
				
				

ณ วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564

31 ธันวาคม 2564

จ�ำนวนสาขาร้าน			
ไฮเปอร์มาร์เก็ต

215

219

222

ซูเปอร์มาร์เก็ต

178

196

199

มินิซูเปอร์มาร์เก็ต

1,595

1,679

2,197 (1)

รวม

1,988

2,094

2,618

หมายเหตุ: (1)  รวมจ�ำนวนสาขาของ CP Fresh Mart จ�ำนวน 305 สาขา ซึ่งมีการรวมเข้ามาในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564

ช่องทางออนไลน์
นอกจากธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านแล้ว Lotus’s ยังให้บริการลูกค้าในประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์
โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีหน้าร้านจ�ำนวนมากเพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า
(fulfilment hubs) ช่องทางออนไลน์ของ Lotus’s ให้บริการลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการจับจ่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ระบบช้อปปิ้งออนไลน์ GHS ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า และให้ลูกค้า
เลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตจ�ำนวน 89 สาขา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
โดยเมือ่ ลูกค้าสัง่ ซือ้ สินค้าผ่านระบบช้อปปิง้ ออนไลน์ GHS ลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้าทีห่ น้าร้าน หรือจัดส่ง
ถึงบ้านในวันถัดไป นอกจากระบบช้อปปิ้งออนไลน์ GHS แล้ว Lotus’s ได้มีการร่วมมือกับผู้ให้บริการ
ออนไลน์ชั้นน�ำอื่น ๆ เช่น Shopee Lazada Happy Fresh Grab และ FoodPanda เพื่อจ�ำหน่ายสินค้า
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าว โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าของ Lotus’s จากผู้ให้บริการออนไลน์
ดังกล่าวซึ่งจะให้บริการจัดส่งแบบเร่งด่วน (on-demand) หรือภายใน 1-2 วันนับจากวันสั่งซื้อ ทั้งนี้
เพื่อการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน Lotus’s ก�ำลังอยู่ในระหว่างการ
อัพเกรดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) โดยโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ IT ระบบใหม่ ซึง่ คาดว่า
จะเริ่มใช้งานได้ภายในกลางปี 2565 จะช่วยสนับสนุนให้แค็ตตาล็อกสินค้าออนไลน์ของ Lotus’s สามารถ
ครอบคลุมการจ�ำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ของร้านค้าปลีกในทุกรูปแบบทั้งหมดกว่า 2,000 สาขา
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะใช้ประโยชน์จากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตที่กว้างขวางของ Lotus’s เป็นศูนย์
กระจายสินค้า โดยเพิ่มจ�ำนวนจากที่มีอยู่เดิม 89 สาขาในเดือนธันวาคม 2564 โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น
เป็นกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าปลีกทั้งหมดกว่า 2,000 สาขาในการ
ให้บริการจัดส่งแบบเร่งด่วน (on-demand) และภายในวันถัดไปแก่ลกู ค้าส�ำหรับธุรกิจออนไลน์ของ Lotus’s
ทั้งนี้ เมื่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบ IT เสร็จสิ้น Lotus’s จะสามารถใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการจัดส่งแบบเร่งด่วน (on-demand) และภายใน
วันถัดไป (next-day delivery) แก่ลูกค้า นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ IT ใหม่นี้ยังท�ำการ
ปรับปรุงระบบด�ำเนินงานหลักอื่น ๆ ให้ทันสมัยขึ้น ทั้งแอปพลิเคชันของลูกค้า ระบบจัดการค�ำสั่งซื้อ
ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่งสินค้า ระบบ IT ใหม่นยี้ งั น�ำแอปพลิเคชันใหม่ ๆ มาใช้งานเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย และเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ง่าย ส�ำหรับปี 2564 รายได้จาก
การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทยของ Lotus’s เท่ากับ 3,662 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการค้าปลีกรวมของ Lotus’s ในประเทศไทย
โครงการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาและขยายธุรกิจร้านค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศไทย โดยด�ำเนิน
โครงการใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้
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• การปรับแบรนด์ใหม่เป็น “Lotus’s” เพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น - นับตั้งแต่ Lotus’s Thailand และ
Lotus’s Malaysia ได้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ริเริ่มกลยุทธ์เพื่อปรับแบรนด์ร้านค้าเป็น
แบรนด์ “Lotus’s” เพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ เทสโก้ โลตัส เดิม
ซึง่ บริษทั ฯ เห็นว่าการปรับแบรนด์ดงั กล่าวจะช่วยดึงดูดและจับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายกลุม่ ใหม่ โดยเฉพาะ
กลุม่ ลูกค้าอายุนอ้ ยลง กลยุทธ์การปรับแบรนด์ให้มคี วามทันสมัยขึน้ ประกอบด้วยการใช้โลโก้ ป้ายชือ่
ร้านค้าและสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีสีสันสดใส การศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริมเพื่อให้
Lotus’s สามารถด�ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกมาก
ยิง่ ขึน้ การเพิม่ ความแข็งแกร่งของการจ�ำหน่ายในช่องทางออนไลน์ และการเปิดตัวโปรแกรมสมาชิกใหม่
(loyalty scheme) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการปรับร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดเป็นแบรนด์
“Lotus’s” ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2565 และท�ำการต่อยอดพัฒนารูปแบบร้านค้าให้สอดคล้องกับ
กลุม่ ลูกค้าในภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทย
• การพัฒนาสินค้าและบริการ - บริษทั ฯ เชือ่ ว่าปัจจัยหลักทีด่ งึ ดูดลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s
คือการมีสินค้าคุณภาพสูงและมีความหลากหลาย ท�ำให้สามารถน�ำเสนอการจับจ่ายที่ครบครันใน
ทีเ่ ดียวต่อลูกค้าได้ (one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของกลยุทธ์ดา้ นอาหารสดของ Lotus’s
นั้นจะเน้นการจัดหาอาหารสดจากแหล่งผลิตในพื้นที่จากผู้ค้าในท้องถิ่น โดยจัดส่งตรงถึงร้านค้าเพื่อ
รักษาความสดใหม่และคุณภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารสดหลากหลายชนิดวางจ�ำหน่ายใน
ร้านค้าปลีกทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
นอกจากนี้ Lotus’s ยังมีการลงทุนพัฒนาสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private
label) มากขึ้นส�ำหรับตลาดค้าปลีกในไทย ซึ่ง Lotus’s เชื่อว่าการน�ำเสนอสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของ Lotus’s (private label) นี้ จะเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีที่คุ้มค่า
คุ้มราคาให้แก่ผู้บริโภค โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของ Lotus’s (private label) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายทั้งหมดของธุรกิจ
ค้าปลีกในประเทศไทย อีกทัง้ Lotus’s ยังมีกลุม่ สินค้าอืน่ ๆ ที่ Lotus’s มีการปรับปรุง ได้แก่กลุม่ สินค้า
เพือ่ สุขภาพ ความงาม และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และเครือ่ งใช้ภายในบ้าน ทัง้ นี้ นอกจากการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งปรับปรุงส่วนประกอบอื่น ๆ ในร้านค้าเพื่อประสบการณ์ในการจับจ่าย
โดยรวมที่ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในร้านค้า การเติมสินค้าในชั้นวาง
ให้รวดเร็ว การแนะน�ำสินค้าและการให้บริการภายในร้านค้า และการใช้เทคโนโลยีเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก เช่น จุดช�ำระสินค้าด้วยตนเอง (self-checkout) เป็นต้น
• การปรับโฉมและสร้างความทันสมัยแก่ร้านค้า - Lotus’s ท�ำการปรับโฉมร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ
Lotus’s ให้ทนั สมัยและให้สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยท�ำการ
ลดขนาดพื้นที่ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในส่วนที่จ�ำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ลง และขยายพื้นที่
ในส่วนของอาหารสดและสินค้าปรุงอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินค้าใน
กลุ่มนี้ นอกจากนี้ Lotus’s ยังได้น�ำเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม่ ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มความพึง

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

•

•

•

•

พอใจในประสบการณ์การจับจ่ายของลูกค้า และเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของร้าน โดยเป้าหมาย
ในการปรับโฉมและสร้างความทันสมัยของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดคือเพื่อให้ Lotus’s สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
การใช้แนวคิดร้านค้าภายใต้แบรนด์ “Go Fresh” - Lotus’s มีการปรับแบรนด์รา้ น “ตลาด” ซึง่ เป็น
ร้านในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ด้วยแบรนด์ใหม่คอื “Go Fresh” และปรับแบรนด์รา้ นมินซิ เู ปอร์มาร์เก็ต
เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส เป็นแบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” โครงการปรับแบรนด์ดงั กล่าวประกอบด้วย
การปรับการจัดวางพื้นที่ขายในร้านใหม่ โดยแนวคิดร้าน Go Fresh เป็นปัจจัยหลักของกลยุทธ์
“เอาชนะด้วยสินค้าที่สดใหม่” (“Winning with Fresh”) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ร้าน Go Fresh ของ
Lotus’s จะเน้นในเรื่องการน�ำเสนอสินค้าอาหารสดทั้งที่จ�ำหน่ายในรูปแบบตักชั่งและรูปแบบแพ็ค
และจุดเด่นของร้านเป็นร้านใกล้บ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจับจ่ายสินค้าอาหารสด
โดยร้าน Go Fresh จะเน้นรูปโฉมและบรรยากาศของร้านที่เป็นเสมือนตลาดสดสมัยใหม่ และวาง
จ�ำหน่ายอาหารสดที่มีคุณภาพเพื่อน�ำไปปรุงอาหารและใช้ในครัวเรือนประจ�ำวันของลูกค้า
ร้านรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ต - จะมีการวางจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายกว่าร้าน
สะดวกซือ้ ทัว่ ไป และบริษทั ฯ ยังมุง่ สร้างความพึงพอใจในการจับจ่ายให้แก่ลกู ค้าด้วยการเปิดเคาน์เตอร์
ร้านกาแฟแบรนด์ Jungle Café รวมถึงบริการช้อปปิ้งผ่านมือถือ โดยสาขาร้านที่มีขนาดเล็กที่
สามารถปรับพืน้ ทีข่ ายให้รองรับการจ�ำหน่ายสินค้าได้มากขึน้ จะได้รบั การยกระดับและปรับแบรนด์ใหม่
เป็นร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนท�ำการ
ปรับใช้แนวคิดร้านค้าแบรนด์ “Go Fresh” โดยคาดว่าจะปรับแบรนด์ร้านค้าที่เหลือในประเทศไทย
ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2565 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s ได้ปรับร้านค้าเป็นแบรนด์
“Go Fresh” ไปแล้วจ�ำนวน 885 แห่ง
การขยายสาขาให้ครอบคลุมพืน้ ที่ - เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมซึง่ มีอตั ราการ
เข้าถึงผู้บริโภคสูงทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ไม่มีร้านค้าตั้งอยู่ ดังนั้น เพื่อให้ร้านค้าของ Lotus’s
สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
บริษัทฯ วางแผนเปิดสาขาร้านในพื้นที่ที่ยังไม่มีร้านค้าของ Lotus’s โดยตามแผนการขยายสาขา
ร้านดังกล่าว บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่โดยเฉลี่ย 4 ถึง 6 แห่ง ซูเปอร์
มาร์เก็ตสาขาใหม่ประมาณ 10 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่ประมาณ 250 แห่ง ต่อปี
ภายในช่วงสามปีข้างหน้า
การเร่งการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นเครือข่ายร้านค้าทัว่ ประเทศ - ด้วยระบบ
ช้อปปิ้งออนไลน์ GHS ของ Lotus’s บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะขยายบริการออนไลน์เพิ่มเติมจากร้าน
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 89 สาขา ที่ให้บริการออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพในปัจจุบัน เป็นกว่า 2,000 ร้านค้าทั่ว
ประเทศภายในสิน้ ปี 2565 ซึง่ รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ “Go Fresh”
โดยลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกในประเทศสามารถเลือกรับสินค้าทีส่ งั่ ทางออนไลน์แบบจัดส่งแบบเร่งด่วน
(on-demand) จัดส่งในวันถัดไป (next-day delivery) และสั่งซื้อและรับด้วยตนเอง (click-andcollect) ทั่วประเทศ โดยระบบช้อปปิ้งออนไลน์ GHS แบบใหม่จะได้รับการสนับสนุนด้วยระบบ IT

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องของ Lotus’s รวมไปถึงการอัพเกรดระบบท�ำงานส�ำคัญส�ำหรับแอปพลิเคชัน
ของลูกค้า ระบบจัดการค�ำสั่งซื้อ ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ Lotus’s ยังได้
มีการร่วมมือกับผู้ให้บริการออนไลน์ชั้นน�ำอื่น ๆ เช่น Shopee Lazada Grab และ FoodPanda
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในช่องทางออนไลน์ของ Lotus’s
• การเปิดตัวธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในประสบการณ์การจับจ่ายในร้านค้า - บริษัทฯ เชื่อว่า
การน�ำเสนอสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจะช่วยผลักดันปริมาณลูกค้าที่เข้าร้านของ Lotus’s ให้เพิ่ม
มากขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกลยุทธ์เบื้องต้นที่จะน�ำร้านกาแฟ ซึ่งเป็นจุดที่ลูกค้ามีความต้องการ
ในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น มาเป็นจุดที่ดึงดูดและสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน
ค้าปลีก ดังนั้น จึงได้เปิดให้บริการร้านกาแฟแบรนด์ใหม่คือ Jungle Café และ Arabitia เพื่อ
จ�ำหน่ายกาแฟคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ในร้านค้าปลีกรูปแบบต่าง ๆ ของ Lotus’s เพื่อดึงดูดให้
คนเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน โดยแผนงานในปัจจุบันของบริษัทฯ คือ การจัดวางเคาน์เตอร์ร้านกาแฟ
Jungle Café เป็นร้านย่อยในร้านค้าปลีก หรืออยู่ในพื้นที่ส่วนหน้าของมินิซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์
มาร์เก็ตของ Lotus’s หรือรวมถึงตัง้ เป็นร้านกาแฟเดีย่ ว (stand-alone) ส�ำหรับแบรนด์รา้ น Arabitia
ในร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s ทั้งนี้ นอกจากร้านกาแฟแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนา
ธุรกิจค้าปลีกตามแนวโน้มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้านให้มากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะใช้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง Lotus’s กับกลุ่มทรู
ในการวางจ�ำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในร้านค้า รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหัวข้อสินค้า
ทั่วไปด้านล่าง
สินค้าส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
ปัจจัยหลักในความส�ำเร็จของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ Lotus’s คือ การน�ำเสนอสินค้าที่มีความ
หลากหลายในร้านค้าของ Lotus’s โดยสินค้าหลักที่ Lotus’s จ�ำหน่ายแบ่งออกได้เป็น กลุ่มอาหารสด
สินค้าบริโภค สินค้าอุปโภค สินค้าทัว่ ไป สุราและยาสูบ และเสือ้ ผ้า ทัง้ นี้ Lotus’s จ�ำหน่ายกลุม่ สินค้าดังกล่าว
ภายใต้แบรนด์ชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อย (SME) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า (private label) ของ Lotus’s อีกหลาย
รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• อาหารสด - อาหารสดคือกลุ่มสินค้าหลักของ Lotus’s และเป็นกลุ่มสินค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วใน
ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s กลุม่ สินค้าอาหารสดประกอบด้วย เนือ้ สัตว์และอาหารทะเล (หมู สัตว์ปกี
เนื้อวัว ไข่ไก่ ปลา และกุ้ง) ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนม (นมสด โยเกิร์ต และชีส) ไข่ อาหาร
พร้อมปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน สินค้าเบเกอรี่ และอาหารแช่แข็ง (เนือ้ สัตว์แช่แข็งพร้อมปรุง
และพร้อมรับประทาน และไอศกรีม) Lotus’s มุ่งน�ำเสนอสินค้าอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่หา
ซื้อได้ โดย Lotus’s ได้ท�ำการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงสุด และเพื่อ
ให้มั่นใจว่าสินค้าของ Lotus’s นั้นปลอดภัยในการบริโภคและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ใช้บังคับทุกประการ
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• สินค้าอุปโภคบริโภค
- สินค้าบริโภค - ประกอบด้วย สินค้าปรุงอาหาร (น�้ำมันปรุงอาหาร ซอส เครื่องปรุงรส) เครื่องดื่ม
(น�้ำดื่ม น�้ำหวาน น�้ำผลไม้ กาแฟ ชา) อาหารแห้ง (ข้าวสาร บะหมี่ ธัญพืช) นมพาสเจอไรส์ และนม
ที่ผลิตจากพืช สินค้าส�ำหรับทารก (นมผง และอาหาร) ขนมหวาน (ขนมปังกรอบ ของว่าง ลูกอม)
สินค้าอาหารเสริม อาหารบรรจุกระป๋อง และเครื่องท�ำขนมอบ สินค้าบริโภคที่คัดสรรมาอย่างดี
ของ Lotus’s มีการวางจ�ำหน่ายในช่องทางจัดจ�ำหน่ายหลายรูปแบบ เป็นสินค้าในหลายระดับ
ราคา หลากหลายตราสินค้า รวมถึงสินค้าน�ำเข้า ทั้งนี้ Lotus’s มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศเพื่อจัดหาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและขยายกลุ่มสินค้าให้หลากหลายยิ่งขึ้น
- สินค้าอุปโภค - ประกอบด้วย สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม (แชมพู สบู่ ยาสีฟัน โลชั่น
เครื่องส�ำอาง ยา) สินค้าในครัวเรือน (ผงซักฟอก น�้ำยาปรับผ้านุ่ม น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาท�ำความ
สะอาดพื้น ยาฆ่าแมลง) กระดาษ (กระดาษช�ำระ กระดาษท�ำความสะอาดในครัวเรือน กระดาษ
เช็ดหน้า ผ้าอนามัย และผ้าอ้อมผู้ใหญ่) สินค้าส�ำหรับทารก (ผ้าอ้อมทารก และเครื่องใช้ส�ำหรับ
เด็กทารก) อาหารสัตว์เลี้ยงและเครื่องใช้สัตว์เลี้ยง และสินค้าส�ำหรับกิจทางศาสนา โดย Lotus’s
มุ่งจ�ำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดภายใต้ตราสินค้าชั้นน�ำซึ่งจัดซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตทั้งหมด
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้านค้าปลีกทุกรูปแบบที่ Lotus’s ด�ำเนินงาน
• สินค้าทั่วไป - สินค้าทั่วไปประกอบด้วยสินค้ากลุ่มต่าง ๆ รวมถึงสินค้าส�ำหรับบ้าน เช่น ของเล่น
เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในห้องน�้ำ  เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า กล่องเก็บของ
พลาสติก อุปกรณ์ท�ำครัว อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ อุปกรณ์ไฟ สินค้าปรับปรุงบ้านที่ต้องประกอบ
และติดตัง้ ด้วยตนเอง (DIY) โดย Lotus’s วางจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงส�ำหรับการใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
รวมถึงสินค้าชนิดต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private label) ในกรณีที่ไม่มี
ตราสินค้าชั้นน�ำวางจ�ำหน่ายส�ำหรับสินค้าชนิดนั้น ๆ ดังนั้น Lotus’s จึงสามารถสร้างความแตกต่าง
และเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private label) โดยการวาง
จ�ำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้น ทั้งนี้ Lotus’s ยังมุ่งเน้นการจ�ำหน่ายกลุ่มสินค้าส�ำหรับการ
ปรุงอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับการจ�ำหน่ายสินค้าอาหารโดยรวมของ Lotus’s และมีการปรับเพิ่ม
ขายในร้านค้าเพื่อสร้างยอดขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค ทั้งนี้ สินค้าทั่วไปยังรวมถึงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ตู้เย็น เครื่องซักผ้า) เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (หม้อหุงข้าว หม้อไฟฟ้า
พัดลม เครื่องปรับอากาศ กาต้มน�้ำ  เครื่องปิ้งขนมปัง เตารีด เครื่องดูดฝุ่น ไดร์เป่าผม) นอกจากนี้
Lotus’s จะท�ำการร่วมมือกับกลุ่มทรูเพื่อจ�ำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด อุปกรณ์ส�ำหรับโทรศัพท์
และสินค้าส�ำหรับบ้านทีเ่ ชือ่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น หลอดไฟอัจฉริยะ ปลัก๊ ไฟฟ้า และเครือ่ งควบคุม
อุณหภูมิ และจะร่วมมือพัฒนากับกลุ่มทรูในการให้บริการปรึกษาสุขภาพทางไกล ซึ่งลูกค้าสามารถ
ปรึกษากับแพทย์ทางระบบออนไลน์ที่ร้านค้า
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• สุราและยาสูบ - กลุ่มสินค้าสุราและยาสูบ ได้แก่ เบียร์ ไวน์ และเหล้า และสินค้ายาสูบที่ผลิตใน
ประเทศและน�ำเข้า หลากหลายประเภทส�ำหรับร้านค้าแต่ละรูปแบบ
• เสือ้ ผ้า - สินค้าเสือ้ ผ้า ได้แก่ เสือ้ ผ้าส�ำหรับสวมใส่ประจ�ำวัน โดยเน้นเสือ้ ผ้าทีจ่ �ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวัน
และสวมใส่สบายส�ำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
นอกจากการจ�ำหน่ายแบรนด์ของบุคคลภายนอกแล้ว Lotus’s ยังมีสินค้ากว่า 1,000 รายการครอบคลุม
ทุกกลุม่ สินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของ Lotus’s (private label) เพือ่ เป็นสินค้าทางเลือกให้แก่ลกู ค้า
โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มดังต่อไปนี้
• “Lotus’s” - เป็นตราสินค้าเฉพาะหลัก (core brand) ของ Lotus’s ที่ใช้กับสินค้ากลุ่มต่าง ๆ
ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า
• “คุ้มค่า” - เป็นตราสินค้าเฉพาะระดับพื้นฐาน (entry-level brand) ส�ำหรับสินค้าที่จ�ำเป็นในชีวิต
ประจ�ำวัน ให้ความประหยัดเหมาะสมกับการใช้สอยในราคาที่คุ้มค่า และ
• “Prestigo” - เป็นตราสินค้าเฉพาะระดับพรีเมียม (premium brand) ส�ำหรับสินค้าคุณภาพสูงใน
ราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้ในครัว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการปรับเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดให้อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าใหม่แล้ว
บางส่วน ยกเว้น กลุ่มสินค้าทั่วไป (อาทิ กล่องพลาสติก ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องเขียน และกลุ่มของเล่น
เป็นต้น) กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม (อาทิ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และผลิตภัณฑ์ครีมโกนหนวด
เป็นต้น) กลุ่มสินค้าของใช้และเครื่องใช้ภายในบ้าน และกลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยง (อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดบ้าน เป็นต้น) รวมทั้งสินค้าแบรนด์ F&F ที่ได้รับอนุญาตจาก Tesco ให้ใช้
เครื่องหมายการค้าเดิมก่อนปรับเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดให้อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าใหม่ภายในเดือน
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ Lotus’s ยังมีการพัฒนาเครือ่ งหมายการค้าของ Lotus’s (private label) ใหม่ ๆ ส�ำหรับสินค้า
กลุม่ อืน่ ๆ เช่น ตรา “Momento” ส�ำหรับสินค้าในบ้าน ตรา “Aliv” ส�ำหรับสินค้าสุขภาพและความงาม
และตราสินค้า “MeStyle” ส�ำหรับสินค้าเสื้อผ้า
บริษัทฯ วางแผนที่จะสร้างความแข็งแกร่งด้านคุณภาพของสินค้าทั่วไปของ Lotus’s ในตลาดค้าปลีกใน
ประเทศไทย รวมถึงกลุม่ สินค้าอาหารเพือ่ สุขภาพและสินค้าอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ เพือ่ มุง่ จับกลุม่ ลูกค้า
ทีห่ นั มาสนใจเรือ่ งสุขภาพเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ประสงค์จะรวมกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์กบั ธุรกิจค้าปลีก
ในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้มีการจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private label)
ข้ามตลาด และใช้แหล่งจัดหาสินค้าร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการปรับสินค้าและกลุ่มสินค้าของ
Lotus’s ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้สอดคล้องกัน และใช้กลุ่มสินค้าร่วมกันโดยไม่กระทบ
ต่อการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนีแ้ สดงรายได้จากการค้าปลีกแบ่งตามชนิดของสินค้าในธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศไทย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
		
รอบปีส้ินสุดวันที่ (1)

29 กุมภาพั นธ์ 2563 28 กุมภาพั นธ์ 2564 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

(2)

ร้อยละ

รายได้จากการค้าปลีก						
สินค้าอุปโภคบริโภค
(Dry grocery)

98,565

57.3

92,985

56.9

87,282

54.6

อาหารสด

31,757

18.4

33,425

20.4

36,886

23.1

สินค้าทั่วไป

18,383

10.7

16,035

9.8

15,965

10.0

สุราและยาสูบ

15,669

9.1

15,251

9.3

15,262

9.5

7,767

4.5

5,881

3.6

4,402

2.8

22

0.0

6

0.0

23

0.0

เสื้อผ้า
รายได้จากการจัดส่งสินค้า
และอื่น ๆ (3)
รายได้จากการค้าปลีกรวม

172,163 100.0 163,583 100.0 159,819 100.0

(หักด้วย) รายได้อื่น ๆ ที่
(837)
(621)
(4)
เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก 		
รายได้จากการขายสินค้า

171,326

162,962

(547)
159,272

หมายเหตุ: (1) งบการเงินที่เตรียมโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
(3) โดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการจัดส่งสินค้า
(4) รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ประกอบไปด้วย รายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจัดส่งสินค้า และ
ส่วนลดส�ำหรับพนักงาน จากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ Lotus’s มีความหลากหลายทัง้ ช่วงอายุ รายได้ และขนาดครัวเรือน
โดยจุดเด่นหลักของ Lotus’s ที่สามารถดึงดูดลูกค้า ได้แก่
• ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของ Lotus’s ว่าเป็นสินค้าที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคา
• ความไว้วางใจทีป่ ระชาชนมีตอ่ แบรนด์ของ Lotus’s เช่น ในปี 2564 Lotus’s ภายใต้แบรนด์ Lotus’s
ได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์ร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดเป็นล�ำดับที่
สองในประเทศไทยจากการส�ำรวจความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยบริษทั
อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ
• ความทุ่มเทของ Lotus’s ในด้านการให้บริการลูกค้า และการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น
บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้ประโยชน์จากจุดเด่นดังกล่าวของ Lotus’s ในการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อยลง
Lotus’s มีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเจาะลึกเพื่อให้มีความเข้าใจถึงลูกค้าของ Lotus’s มากขึ้น
โดย Lotus’s ใช้ชุดข้อมูลที่มีความละเอียดซึ่งครอบคลุมการซื้อของลูกค้ามากกว่า 226 ล้านครั้งต่อปี
จากลูกค้าทีเ่ ป็นสมาชิกคลับการ์ดประมาณ 20 ล้านราย Lotus’s ได้วา่ จ้างผูใ้ ห้บริการภายนอกทีม่ ชี อื่ เสียง
และประสบการณ์สูงในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว
ยังให้บริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทที่ นั สมัย และให้ค�ำปรึกษาแก่ Lotus’s ในการท�ำความเข้าใจพฤติกรรม
ของลูกค้า ตลอดจนแรงจูงใจในการจับจ่าย และน�ำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพื่อคาดการณ์
รูปแบบการจับจ่ายของลูกค้าในอนาคต ทั้งนี้ Lotus’s สามารถใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อ
สร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายทีล่ กู ค้าพึงพอใจ เพือ่ ทีจ่ ะได้มาซึง่ ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมไว้ รวมถึง
ในการคัดสรรสินค้าส�ำหรับลูกค้า อีกทั้ง Lotus’s ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคาและการส่งเสริมการขายที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย
ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Lotus’s ได้น�ำเสนอโครงการสมาชิกคลับการ์ด (Clubcard
loyalty programme) เพื่อให้ลูกค้าสะสมคะแนนในการจับจ่ายที่ร้านค้าของ Lotus’s โดยข้อมูลจากการ
วิจัยพบว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกคลับการ์ดมีแนวโน้มการจับจ่ายสินค้ามากกว่าลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิกทั้งในแง่
มูลค่าการซื้อสินค้ารวมและปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s มีสมาชิก
คลับการ์ดประมาณ 21.1 ล้านรายในประเทศไทย โดยสมาชิกประมาณ 8.6 ล้านราย เป็น “สมาชิกที่มี
การจับจ่ายสินค้าอยู่เป็นประจ�ำ” (active purchaser) และจับจ่ายที่ Lotus’s Thailand อย่างน้อย
หนึ่งครั้งในช่วง 52 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ Lotus’s ยังมีโครงการสมาชิกคลับการ์ดแอปพลิเคชัน
(Clubcard loyalty programme application) ส�ำหรับสมาชิกเพื่อใช้แทนบัตรคลับการ์ด และให้ข้อมูล
แก่สมาชิกทั้งคูปองส่วนลดเฉพาะสมาชิก และรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ แอปพลิเคชันดังกล่าวยัง
สามารถใช้เป็นสื่อในการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า และ Lotus’s ยังคงพัฒนารายละเอียดอื่น ๆ ในโครงการ

สมาชิกคลับการ์ดแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า สิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไป
ตามความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งานแต่ละคน โดยมีการเปิดตัวโปรแกรมสมาชิกใหม่ (loyalty scheme)
ไปพร้อม ๆ กับการปรับแบรนด์ Lotus’s ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดขายจากโครงการ
สมาชิกคลับการ์ดคิดเป็นร้อยละ 63.1 ของยอดขายทั้งหมดของ Lotus’s ในประเทศไทย
ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network)
ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
ปัจจัยหลักในกลยุทธ์ค้าปลีกของ Lotus’s คือการปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ระบบ
การกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ Lotus’s
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการให้ระดับสินค้าคงคลังในร้านค้าทั้งหมดอยู่ในระดับที่
เพียงพอและเหมาะสม ท�ำให้ผลิตผลและสินค้าทีเ่ น่าเสียได้ยงั คงมีความสดใหม่และด�ำรงคุณภาพสูงสุดไว้ได้
และท�ำให้ Lotus’s สามารถน�ำเสนอสินค้าทีค่ มุ้ ค่าคุม้ ราคาต่อลูกค้าโดยยังสามารถคงรักษาอัตราก�ำไรไว้ได้
ศูนย์กระจายสินค้า

7.สารภี / สันก�ำแพง

5. ขอนแก่น

ผ่านมาตรฐาน ISO 45001 		
ส�ำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ระดับสากลเป็น
อันดับ 1
ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่น
จากความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน

3. สามโคก

2. บางบัวทอง

1. วังน้อย

4. ล�ำลูกกา

ได้รับรางวัลโรงงานสีขาว

สินค้า มากกว่า 50,000
รายการ (ทัง
้ แบบอุณหภูมิ
ปกติและอาหารสด)
บริการสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า
และการขนถ่ายสินค้าผ่านศูนย์
(X-docking)
(ชิน
้ /ลัง/ชั้นด้านใน/หน่วย)

6. สุราษฎร์ธานี

ระบบ Oracle Retail
Warehouse Management
System (ORWMS)
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การขนส่งสินค้า

ใช้ระบบการจัดการการขนส่ง (TMS)
ภายใน

สารภี
สันก�ำแพง

ค�ำนวนและประมาณการการขนส่ง
แบบรายวันและต่อเนื่อง
ขอนแก่น

สามโคก
บางบัวทอง

ควบคุมและติดตามการขนส่งตลอด
24 ชั่วโมง แบบเวลาจริง (real-time)

วังน้อย
ล�ำลูกกา

ระบบ : TMS
ORTEC&Microlise
Delivery Type

สุราษฎร์ธานี

Ambient
Fresh
Composite

บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ :
Linfox และ DHL

Lotus’s มีการจัดการร่วมกับ DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อน�ำความ
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของสองบริษัทนี้มาหนุนธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย DHL และ Linfox ให้บริการ
หน่วยรถบรรทุกสินค้า ที่ขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าของ Lotus’s ไปยังศูนย์กระจาย
สินค้าของ Lotus’s และจากศูนย์กระจายสินค้าของ Lotus’s ไปยังร้านค้าของ Lotus’s เนื่องจากการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของยอดขายของช่องทางออนไลน์ Lotus’s ก�ำหนดให้ศูนย์กระจายสินค้าบางแห่ง
ท�ำหน้าที่จัดเก็บและกระจายสินค้าโดยตรงเพื่อสนองคําสั่งซื้อออนไลน์ Lotus’s ยังใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายร้านค้าทีม่ อี ยูท่ ว่ั ประเทศในการจ�ำหน่ายและจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง (last-mile delivery) ท�ำให้
Lotus’s มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันเหนือคู่แข่งค้าปลีกทางออนไลน์อื่น ๆ

Lotus’s ยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้าน
โลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ Lotus’s อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การใช้
ประโยชน์จากระบบงานโลจิสติกส์แบบ “HLE Hub & Spoke” ส�ำหรับการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของลูกค้า
โดยระบบนี้จะก�ำหนดให้ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งนอกเหนือจากศูนย์กระจายสินค้าท�ำหน้าที่เป็นศูนย์
จัดเก็บสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (white goods) และเมื่อมีการสั่งซื้อบริษัทฯ จะมีการ
จัดจ้างผูใ้ ห้บริการภายนอกเข้ารับสินค้าและจัดส่งให้ลกู ค้าโดยตรง ระบบงานนีช้ ว่ ยให้บริษทั ฯ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการจัดส่งสินค้าและช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ขยายธุรกิจค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ของ Lotus’s
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบงานโลจิสติกส์แบบ “Bakery Hub & Spoke” ส�ำหรับสินค้าเบเกอรี่
โดยก�ำหนดให้รา้ นไฮเปอร์มาร์เก็ต 6 แห่งของ Lotus’s เป็นศูนย์ผลิตสินค้าเบเกอรี่ ซึง่ จะมีเชฟด้านเบเกอรี่
และพนักงานสนับสนุนอยูใ่ นไฮเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าว และจะท�ำการขนส่งสินค้าเบเกอรีโ่ ดยตรงไปยังร้านค้า
อื่น ๆ ของ Lotus’s โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นระบบงานที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
เบเกอรี่ และลดการเน่าเสียของสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s มีศูนย์กระจายสินค้า 8 แห่งในประเทศไทย มีพื้นที่อาคารรวม
ประมาณ 277,000 ตร.ม. และมีอัตราการกระจายสินค้าประมาณ 903,000 ลังต่อวัน และศูนย์กระจาย
สินค้าตามค�ำสั่งซื้อออนไลน์ (online fulfilment centre) หนึ่งแห่ง ซึ่งมีพื้นที่อาคาร 10,364 ตร.ม.
และมีอัตราการกระจายสินค้าประมาณ 1,500 ค�ำสั่งซื้อต่อวัน ตารางต่อไปนี้แสดงถึงรายละเอียดหลักของ
ศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าออนไลน์ของ Lotus’s
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้งและรายละเอียด

พื้ นที่อาคาร
(ตร.ม.)

ประมาณการก�ำลังการ
กระจายสินค้าออกต่อวัน

อัตราการใช้
ประโยชน์เฉลี่ย
(average warehouse
capacity utilisation)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564

ระดับภูมิภาค
ศูนย์ SRP – ศูนย์กระจายสินค้าแบบอุณหภูมิปกติภาคเหนือ
(SRP Hub – North Regional Ambient Hub)

5,800

24,000 ลังต่อวัน

ร้อยละ 85

ศูนย์ SKP – ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดภาคเหนือ
(SKP Hub – North Regional Fresh Hub)

1,450

10,000 ลังต่อวัน

ร้อยละ 95

ศูนย์ SK RDC – ศูนย์กระจายสินค้าแบบอุณหภูมิปกติภาคกลาง
(SK RDC – Central Regional Ambient DC)

33,700

195,000 ลังต่อวัน

ร้อยละ 80

ศูนย์ KKRDC – ศูนย์กระจายสินค้าแบบอุณหภูมิปกติและอาหารสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(KKRDC – Northeast Regional Ambient + Fresh DC)

51,990

อุณหภูมิปกติ – 150,000 ลังต่อวัน
อาหารสด – 44,000 ลังต่อวัน

ร้อยละ 90

ศูนย์ LLKRDC – ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดภาคกลาง
(LLKRDC – Central Regional Fresh DC)

35,000

85,000 ลังต่อวัน

ร้อยละ 60

ศูนย์ SRRDC – ศูนย์กระจายสินค้าแบบอุณหภูมิปกติและอาหารสดภาคใต้
(SRRDC – South Regional Ambient + Fresh DC)

51,990

อุณหภูมิปกติ – 70,000 ลังต่อวัน
อาหารสด – 17,000 ลังต่อวัน

ร้อยละ 75

ศูนย์ WN NDC – ศูนย์กระจายสินค้าแบบอุณหภูมิปกติระดับประเทศ
(WN NDC – National Ambient DC)

58,347

163,000 ลังต่อวัน

ร้อยละ 90

ศูนย์กระจายสินค้าส�ำหรับธุรกิจออนไลน์
(Online Fulfilment Centre)

10,364

1,500 ค�ำสั่งซื้อต่อวัน

ร้อยละ 100

ศูนย์ BBTDC – ศูนย์กระจายสินค้าแบบอุณหภูมิปกติระดับประเทศ
(BBTDC – National Ambient DC)

29,000

145,000 ลังต่อวัน

ร้อยละ 90

ระดับประเทศ
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ศูนย์กระจายสินค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย ได้มีการติดตั้ง
เทคโนโลยีดา้ นโลจิสติกส์ทที่ นั สมัย เช่น เครือ่ งหยิบสินค้า single pick
แบบกึง่ อัตโนมัติ และเครือ่ งหยิบสินค้าตามจ�ำนวนไฟทีข่ นึ้ แบบอัตโนมัติ
(pick-to-light) ส่วนร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่ละแห่งของ Lotus’s จะ
มีห้องเก็บสินค้าที่มีขนาดพื้นที่เฉลี่ย 200 ถึง 300 ตร.ม.

ที่สุดของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวม LPF เป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งลงทุนใน
ศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ Lotus’s (โดย
ผ่าน Ek-Chai) ยังมีการเข้าท�ำสัญญากับกองทุนรวม LPF เพื่อให้
Lotus’s เป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม LPF อีกด้วย

นอกจากการให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าส�ำหรับร้านค้าปลีกของ
Lotus’s แล้ว Lotus’s ยังให้บริการระบบการกระจายสินค้าและ
เครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network)
แก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า บริการขนถ่าย
สินค้าผ่านศูนย์ (cross docking) การขนส่งสินค้า การส่งสินค้าคืนผู้
ค้า และบริการจัดการการขนส่งสินค้า

ทั้งนี้ Lotus’s ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม LPF
และในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ของกองทุนรวม LPF ผ่าน
บริษัทย่อย Ek-Chai ได้รับรายได้จากกองทุนรวม LPF สองทางดังต่อ
ไปนี้
• ค่าธรรมเนียมผู้บริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ - ในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม LPF Lotus’s จัดเก็บค่าธรรมเนียม
สี่ประเภทจากกองทุนรวม LPF ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ในส่วนของศูนย์การค้าของกองทุนรวม LPF ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
การเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (incentive
fee) และค่าคอมมิชชั่นจากการจัดหาผู้เช่า ทั้งนี้ Lotus’s ได้รับ
ค่าธรรมเนียมในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายเดือน
โดยค�ำนวณจากดัชนีบง่ ชีผ้ ลการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์การค้า
ของกองทุนรวม LPF
• รายได้เงินปันผล - Lotus’s ได้รบั เงินปันผลในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม LPF ตามสัดส่ว นการถือ หน่ว ยลงทุน ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม LPF จะจ่ายในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของรายได้สทุ ธิจากการลงทุนรายไตรมาส ทัง้ นี้ Lotus’s
ได้รับเงินผลปันสี่ครั้งต่อปี

1.2.2 ธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย
ประกอบด้วย การบริหารอาคารและด�ำเนินงานศูนย์การค้าและร้าน
ค้าปลีกของ Lotus’s ตลอดจนท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของศูนย์การค้าที่กองทุนรวม LPF ลงทุนซึ่ง Lotus’s ถือหน่วยลงทุน
จ�ำนวนร้อยละ 25 ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ
Lotus’s ในประเทศไทยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 199 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่
ลงทุนโดยกองทุนรวม LPF จ�ำนวน 23 แห่ง ดังรายละเอียดท้ายนี)้
ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) รวมประมาณ
717,224 ตร.ม. โดยมีรา้ นไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s เป็นร้านค้า
หลัก โดยศูนย์การค้าที่ Lotus’s เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (freehold)
ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีจ�ำนวน 62 แห่ง
• อัตราการเช่าพืน้ ที่ (occupancy rate) ของศูนย์การค้าอยูท่ ปี่ ระมาณ
ร้อยละ 90 โดยค�ำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent
NLA) และ
• Lotus’s ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่าน
บริษทั ย่อย Ek-Chai ท�ำให้ Lotus’s เป็นผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่

ศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย
ในประเทศไทย ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s
(ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกอง
ทุนรวม LPF) มีการบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าสามประเภทเพื่อให้
บริการกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
• ศูนย์การค้าส�ำหรับครอบครัว (Family Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นครอบครัว ซึ่งให้บริการด้าน

การจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบันเทิงอืน่ ๆ หลายชนิด ผูเ้ ช่าหลัก
ของศูนย์การค้าประเภทนี้ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น
ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน และผูเ้ ช่าทีใ่ ห้บริการด้านกิจกรรมเกีย่ วกับ
ความบันเทิงและบริการอื่น ๆ โดยปกติศูนย์การค้าประเภทนี้ของ
Lotus’s มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) มากกว่า
5,000 ตร.ม. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s บริหาร
พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าแบบ Family Malls จ�ำนวน 12 แห่งใน
ประเทศไทย (ไม่รวมศูนย์การค้าส�ำหรับครอบครัวที่ลงทุนโดย
กองทุนรวม LPF จ�ำนวน 11 แห่ง) มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร
(permanent NLA) รวมประมาณ 136,000 ตร.ม.
• ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้า
ขนาดกลางส�ำหรับลูกค้าให้แวะมาจับจ่ายสินค้าได้สะดวกและ
รวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้า
ประเภทนี้ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านอาหาร
จานด่วนหลายประเภท (grab & go) แม้ว่าพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
ประเภทนี้ จ ะมี ข นาดเล็ ก กว่ า พื้ น ที่ เช่ า ในศู น ย์ ก ารค้ า ส�ำหรั บ
ครอบครัว (Family Malls) แต่ก็มีร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ความบันเทิงส�ำหรับครอบครัว รวมถึงร้านเสือ้ ผ้าแฟชัน่ และร้านค้า
ที่ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ เช่นเดียวกัน โดยปกติ
ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ Lotus’s มี
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) ระหว่าง 2,000 ถึง
5,000 ตร.ม. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s บริหาร
พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) จ�ำนวน
86 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศูนย์การค้าชุมชนที่ลงทุนโดย
กองทุนรวม LPF จ�ำนวน 11 แห่ง) มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร
(permanent NLA) รวมประมาณ 446,000 ตร.ม.
• ศูนย์การค้า (Service Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าทีม่ ขี นาดเล็กลงมา
เน้นพืน้ ทีก่ ารจับจ่ายแบบครบครันในทีเ่ ดียว (one-stop) เนือ่ งจาก
ศูนย์การค้าประเภทนี้มีขนาดเล็ก จึงเน้นการจ�ำหน่ายสินค้าและ
บริการทีต่ อ้ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงมีรา้ นอาหาร ร้านให้บริการ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ร้านจ�ำหน่ายเสื้อผ้า และพื้นที่เล่น
ส�ำหรับเด็ก โดยปกติศนู ย์การค้าแบบ Service Malls ของ Lotus’s
มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) ไม่เกิน 2,000 ตร.ม.
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s บริหารพื้นที่เช่าใน
ศูนย์การค้าแบบ Service Malls จ�ำนวน 101 แห่งในประเทศไทย
(ไม่รวมศูนย์การค้า Service Malls ที่ลงทุนโดยกองทุนรวม LPF
จ�ำนวน 1 แห่ง) มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) รวม
ประมาณ 135,000 ตร.ม.
Lotus’s เลือกท�ำเลทีต่ งั้ ศูนย์การค้าในทีพ่ นื้ ทีท่ เี่ หมาะสมทัว่ ประเทศไทย
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการและเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ ศูนย์การค้าแต่ละแห่งจะมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s
เป็นร้านค้าหลัก ศูนย์การค้าส่วนใหญ่ของ Lotus’s ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตอนกลางและเขตปริมณฑลของกรุงเทพ รวมถึงในจังหวัดใหญ่ ๆ ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ศูนย์การค้าของ Lotus’s ที่ตั้งอยู่
บนที่ดินที่ Lotus’s เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คิดเป็นประมาณร้อยละ
31 ของจ�ำนวนศูนย์การค้าของ Lotus’s ทั้งหมด
โครงการเกี่ยวกับธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
Lotus’s มีการคัดเลือกท�ำเลที่ตั้งที่เหมาะสมส�ำหรับศูนย์การค้าแห่ง
ใหม่ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาดัง
ต่อไปนี้
• เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่จ�ำนวนมากและหนาแน่น
• เป็นท�ำเลทีโ่ ดดเด่น และสามารถเพิม่ จ�ำนวนลูกค้าทีเ่ ข้าศูนย์การค้าได้
• สามารถเข้าถึงถนนหลักและระบบขนส่งมวลชนได้ และ
• มีพื้นที่ขนาดใหญ่ส�ำหรับใช้เป็นที่จอดรถและมีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดี
Lotus’s มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์
การค้าของ Lotus’s ดังนี้
• โครงการพัฒนาศูนย์การค้าในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาศูนย์การค้า
ที่ให้บริการแบบผสมผสาน (mixed-use) เป็นศูนย์การค้าชุมชน
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการจ�ำหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และมีบริการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ Lotus’s ยังมุ่ง
แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าทีจ่ ะพัฒนาขึน้ ในอนาคต เช่น การเสนอสินค้า
และบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น การร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ และการท�ำการตลาดทีป่ รับเฉพาะส�ำหรับลูกค้าแต่ละกลุม่
• การปรั บ แผนผั ง พื้ น ที่ เช่ า ในศู น ย์ ก ารค้ า ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด
ได้แก่ การใช้พนื้ ทีท่ ไี่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ และจัดวางพืน้ ทีก่ ารให้บริการ
ไร้รอยต่อระหว่างพื้นที่เช่าในศูนย์การค้ากับพื้นที่ของร้านไฮเปอร์
มาร์เก็ต
• การใช้พนื้ ทีใ่ ห้ได้ประโยชน์สงู สุด ได้แก่ การเพิม่ สัดส่วนพืน้ ทีส่ �ำหรับ
การจ�ำหน่ายอาหารในศูนย์การค้า โดยน�ำเสนอรายการสินค้า
อาหารให้มีความสมดุลระหว่างแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
(Mass Market) แบรนด์ส�ำหรับตลาดเฉพาะ (Niche) หรือแบรนด์
สินค้าอาหารแบบดัง้ เดิม เพือ่ ปรับเปลีย่ นศูนย์การค้าสูก่ ารเป็นแหล่ง
สินค้าที่ถูกเลือกส�ำหรับการซื้อสินค้าอาหาร (food destination)
เพื่อเพิ่มปริมาณและอัตราการเข้าพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ
ลูกค้า
• การปรับปรุงศูนย์อาหาร ได้แก่ การปรับปรุงและตกแต่งศูนย์อาหาร
ในศูนย์การค้า และจัดขนาดพืน้ ทีใ่ ห้บริการของศูนย์อาหารให้เหมาะสม
น�ำเสนอแบรนด์และบริการใหม่อื่น ๆ เช่น ครัวกลาง (cloud
kitchen) เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร
• การปรับปรุงบริการดิจิทัล (digital experience) ได้แก่ การน�ำ
โครงสร้างพื้นฐาน IT มาใช้สนับสนุนการช�ำระเงินแบบดิจิทัล
ส�ำหรับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า
• การบริหารสัดส่วนของผูเ้ ช่าให้มคี วามเหมาะสม ได้แก่ การคัดเลือก
และดึงตัวผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าที่เป็นร้านอาหารและผู้ให้บริการ
อื่นที่มีคุณภาพ โดยเน้นไปที่แบรนด์ หรือแฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จักใน
วงกว้าง และน�ำเสนอบรรยากาศและภาพลักษณ์ใหม่ภายในศูนย์
การค้า โดยมีผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าที่หลากหลายและเหมาะสม
• การปรับปรุงบริการด้านสุขภาพและความงาม ได้แก่ การคัดเลือก
ผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า และการใช้พื้นที่ในศูนย์การค้าเพื่อบริการ
ด้านสุขภาพและความงาม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและ
ความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

Lotus’s ยังใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเร่งฟื้นฟูธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าใน
ศูนย์การค้าของ Lotus’s ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ดังนี้
• การลงทุนจัดท�ำช่องทางจัดจ�ำหน่ายออนไลน์และการจัดส่งสินค้า
ออนไลน์ส�ำหรับลูกค้าของศูนย์การค้า และด�ำเนินการให้ผู้เช่า
(ทั้งผู้เช่าที่ด�ำเนินการร้านอาหารและที่ไม่ได้ด�ำเนินการธุรกิจร้าน
อาหาร) เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ของ Lotus’s และ
• การคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่รายใหม่เพื่อทดแทน หรือลดสัดส่วนของ
กลุม่ ผูเ้ ช่าพืน้ ทีป่ จั จุบนั ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19
เช่น การเปลี่ยนพื้นที่กิจกรรมบันเทิงและโรงภาพยนตร์ เป็นพื้นที่
ส�ำหรับผูเ้ ช่าทีใ่ ห้บริการสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วกับบ้านและฟิตเนส
เป็นต้น
ผู้เช่าของศูนย์การค้าในประเทศไทย
Lotus’s มีผเู้ ช่าหลายประเภทในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย
โดยสามารถแบ่งผู้เช่าได้เป็นสามประเภทโดยหลัก ดังนี้
• ผู้เช่าถาวร - ผู้เช่าในกลุ่มนี้ท�ำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลามากกว่า
หนึง่ ปีโดยจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอัตราคงทีห่ รือจ่ายค่าเช่าในอัตรา
แปรผันตามยอดขาย (ทัง้ ในรูปแบบทีม่ แี ละไม่มกี ารรับประกันค่าเช่า
ขั้นต�่ำ) ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เช่าถาวรในร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและ
ผู้เช่าถาวรประเภทอื่น
• ผู้เช่าชั่วคราว - ผู้เช่าชั่วคราวท�ำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่า
หนึ่งปี และมีอัตราการเปลี่ยนผู้เช่าสูง ซึ่งท�ำให้ Lotus’s สามารถ
ปรับการน�ำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ตามความต้องการของ
ลูกค้าได้ ผูเ้ ช่ากลุม่ นีจ้ ะตัง้ ร้านเป็นแผงลอย และเป็นร้านขนาดเล็ก
• ศูนย์อาหาร - Lotus’s ท�ำสัญญาบริการกับผู้รับสิทธิด�ำเนินการ
ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ Lotus’s โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา
เฉลี่ยหนึ่งปี ศูนย์อาหารเป็นจุดที่ช่วยรักษาปริมาณลูกค้าที่เข้าใช้
บริการในศูนย์การค้าและผู้เช่ารายอื่นของศูนย์การค้า เนื่องจาก
ลูกค้านิยมไปศูนย์การค้าเพื่อรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารซึ่ง
มีราคาเหมาะสม
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นอกเหนือไปจากรายได้จากผู้เช่าสามประเภทข้างต้นแล้ว รายได้จาก
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย
ยังรวมถึง รายได้อื่นจากค่าบริการต่าง ๆ (เช่น ค่าสาธารณูปโภคและ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ค่าเช่าจากการให้เช่าเสาเพื่อติดตั้งป้าย
(pylon signage) รายได้จากการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ของศูนย์การค้าทีก่ องทุนรวม LPF เข้าลงทุน และรายได้อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ Lotus’s มีนโยบายให้สนิ เชือ่ ทางการค้า (Credit term) กับผูเ้ ช่า
ศูนย์การค้าของธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย
โดยระยะเวลาดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 7 วัน
ผู ้ เช่ า ถาวรถื อ เป็ น กลุ ่ ม ผู ้ เช่ า ที่ ส ร้ า งกระแสรายได้ ที่ มั่ น คงให้ กั บ
ศูนย์การค้า ดังนั้น ผู้เช่ากลุ่มนี้จึงเป็นส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s โดยในประเทศไทย
ระยะเวลาการเช่าโดยเฉลีย่ ของผูเ้ ช่าถาวรซึง่ รวมถึงร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต
ของ Lotus’s ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เช่าถาวรที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่ประมาณ 3 ปี
โดยผูเ้ ช่าหลักรายใหญ่มรี ะยะเวลาการเช่าเฉลีย่ สูงถึง 30 ปี ผูเ้ ช่าถาวร
ของ Lotus’s ยังสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
• ธุรกิจการเงิน - ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าสุทธิถาวรทีไ่ ด้มกี ารปล่อยเช่า (permanent occupied
NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
• ธุรกิจบริการและเทคโนโลยี - ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 9 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าสุทธิถาวรทีไ่ ด้มกี ารปล่อยเช่า (permanent
occupied NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
• ธุรกิจอาหาร - ผูเ้ ช่ากลุม่ นีค้ ดิ เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23 ของ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าสุทธิถาวรทีไ่ ด้มกี ารปล่อยเช่า (permanent occupied
NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

• ธุรกิจเสือ้ ผ้า - ผูเ้ ช่ากลุม่ นีค้ ดิ เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าสุทธิถาวรทีไ่ ด้มกี ารปล่อยเช่า (permanent occupied
NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
• ธุรกิจความงามและความบันเทิง - ผูเ้ ช่ากลุม่ นีค้ ดิ เป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 8 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าสุทธิถาวรทีไ่ ด้มกี ารปล่อยเช่า (permanent
occupied NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
• ผู้เช่าหลัก - ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ของ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าสุทธิถาวรทีไ่ ด้มกี ารปล่อยเช่า (permanent occupied
NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 Lotus’s
ในประเทศไทยมีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการและรับ
บริหารศูนย์การค้า เท่ากับ 2,034 ล้านบาท 1,628 ล้านบาท และ
1,491 ล้านบาท ตามล�ำดับ
1.3) Lotus’s Malaysia

Lotus’s เป็นผูน้ �ำธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้า
ในประเทศมาเลเซีย โดยด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยคือ Lotus’s
Malaysia ซึ่ง Lotus’s เป็นผู้น�ำธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย
(Peninsula Malaysia) เมื่อพิจารณาในแง่ของส่วนแบ่งตลาด โดยมี
อัตราการเข้าถึงครัวเรือน (household penetration rate) ทีป่ ระมาณ
ร้อยละ 49.6 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามข้อมูลจาก
แบบส�ำรวจผูบ้ ริโภค (โดยอัตราการเข้าถึงครัวเรือน หมายถึงอัตราร้อยละ
ของครัวเรือนทีม่ กี ารจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในคาบสมุทรมาเลเซีย
ที่จับจ่ายที่ Lotus’s Malaysia) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Lotus’s Malaysia มีร้านค้า 62 แห่ง ประกอบด้วยไฮเปอร์มาร์เก็ต
46 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต 16 แห่ง ทั้งนี้ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีก
ของ Lotus’s ในประเทศไทย ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศ
มาเลเซียมีความมั่นคงด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)

ที่นา่ เชือ่ ถือ และระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์
(distribution and logistics network) ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ยังมีความแข็งแกร่งของคุณค่าของตราสินค้า (brand equity) และ
แผนการลงทุนในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึง
• การจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ด้วยการปรับแบรนด์ใหม่
“Lotus’s” ซึ่งมีความสดใสและทันสมัยยิ่งขึ้น
• การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการในราคาที่คุ้มค่า
• เน้นแนวคิดการน�ำเสนอสินค้าที่สดใหม่ภายใต้ร้าน “Go Fresh”
ส�ำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่ของ Lotus’s ที่มีพื้นที่ 1,000 ตร.ม.
• ขยายจ�ำนวนสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยเป็นร้านค้าที่มี
พื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 4,000 ตร.ม.
• เร่งการเติบโตของยอดขายทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายร้านสาขากว่า 62 แห่ง ซึง่ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และร่ ว มมื อ กั บ ธุ ร กิ จ แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ชั้ น น�ำ (online
marketplace) เช่น FoodPanda Happy Fresh Shopee
และ Lazada เพื่อเพิ่มจุดจ�ำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค และ
• ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ช่องทางจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับ
ลูกค้า B2B ทั่วประเทศ โดยเน้นไปที่ร้านอาหารที่เป็นร้านอิสระ
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม และกิจการในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เช่น โรงพยาบาล
โรงแรม และโรงเรียน
1.3.1 ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
Lotus’s ซึ่งประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยคือ Lotus’s Malaysia
เป็นผู้น�ำธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ตารางต่อไปนี้แสดงยอดขายแบ่งตามรูปแบบการค้าปลีกส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศ
มาเลเซียส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
รอบปีสิ้นสุดวันที่ (1)

			
			
			

29 กุมภาพั นธ์ 2563 28 กุมภาพั นธ์ 2564 31 ธันวาคม 2564(2)
ล้านริงกิต ร้อยละ ล้านริงกิต ร้อยละ ล้านริงกิต ร้อยละ
มาเลเซีย		
มาเลเซีย		
มาเลเซีย

รายได้จากร้านค้าปลีก
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต

3,767

82.0

3,720

79.4

3,518

77.6

ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต

678

14.8

767

16.3

778

17.1

18

0.4

10

0.2

-

-

122

2.6

168

3.6

205

4.5

8

0.2

22

0.5

37

0.8

รายได้จากร้านค้าปลีกรวม

4,593

100.0

4,687

100.0

4,538

100.0

(หักด้วย) รายได้อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก (3)

(51)

(47)

(41)

4,542

4,640

4,497

ร้าน Express
ช่องทางออนไลน์
ธุรกิจ B2B

รายได้จากการขายสินค้า

หมายเหตุ : (1) งบการเงินที่เตรียมโดยฝ่ายจัดการซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
				(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
				(3) รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขายจากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s

ตารางต่อไปนี้แสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดขายจากสาขาเดิม (same-store sales growth) ของ
ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าทั่วทุกรูปแบบของ Lotus’s Malaysia ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
									รอบปีสิ้นสุดวันที่

						

อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม

29 กุมภาพั นธ์ 2563 28 กุมภาพั นธ์ 2564 31 ธันวาคม 2564(1)

ร้อยละ 2.2

ร้อยละ 0.7

ร้อยละ (2.2)

หมายเหตุ:		 (1) เป็นการเปรียบเทียบส�ำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับงวดวันที่ 1 มีนาคม 2563
– 28 กุมภาพันธ์ 2564

ร้านค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
Lotus’s ด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านสองรูปแบบในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต
และ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s มีรา้ นค้าปลีกทัง้ หมด 62 แห่งในประเทศมาเลเซีย โดยส่วนใหญ่ตงั้ อยู่
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia)
โดยมีจ�ำนวนร้านค้าถึง 23 แห่งในบริเวณ Klang Valley ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของ
ประเทศมาเลเซีย
• ไฮเปอร์มาร์เก็ต - ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซียเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
พร้อมด้วยศูนย์การค้าเพื่อการจับจ่ายครบครันในที่เดียว (one-stop shopping complex) โดยเน้น
จ�ำหน่ายอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค มีพื้นที่ขายมากกว่า 4,000 ตร.ม. ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นร้านค้าหลักในศูนย์การค้าของ Lotus’s โดยสาขาร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s
เป็นเครือข่ายร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�ำในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia)
• ซูเปอร์มาร์เก็ต - เป็นร้านค้าปลีกขนาดกลาง มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเป็นร้านค้าส�ำหรับชุมชนใน
ละแวกใกล้เคียงเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้าประเภท
อื่น ๆ เป็นประจ�ำ
ตารางต่อไปนีแ้ สดงจ�ำนวนสาขาร้าน แบ่งตามรูปแบบร้านค้าส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศ
มาเลเซีย ณ วันที่ที่ระบุไว้
									
						

ณ วันที่
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ช่องทางออนไลน์
นอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีกแบบออฟไลน์ที่ Lotus’s ด�ำเนินการผ่าน
ร้านค้าปลีกซึ่งเป็นช่องทางออฟไลน์ (brick-and-mortar stores)
ในประเทศมาเลเซียนั้น Lotus’s ยังมีการให้บริการผ่านช่องทางจัด
จ�ำหน่ายออนไลน์แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางระบบช้อปปิ้ง
ออนไลน์ GHS ของ Lotus’s และผ่านทางผู้ให้บริการออนไลน์ที่เป็น
บุคคลภายนอก เช่น Lazada FoodPanda Shopee และ Happy
Fresh ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s มีรายได้
จากช่องทางการจัดจ�ำหน่ายออนไลน์จ�ำนวน 205 ล้านริงกิตมาเลเซีย
(1,582 ล้านบาท 2) โดย Lotus’s มีโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ระบบออนไลน์ของ Lotus’s ดังนี้
• การน�ำเสนอบริการออนไลน์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่
มากยิ่งขึ้นด้วยโครงการปรับปรุงระบบ IT ของ Lotus’s อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้สามารถจัดส่งสินค้าภายในวันเดียว (same-day
delivery) มีระบบส่งเสริมการขายแบบอัจฉริยะ (smart promotion)
และการน�ำเสนอสินค้าทดแทนที่มีพัฒนาการขึ้น
• การพัฒนาต้นแบบศูนย์ให้บริการออนไลน์ ซึง่ ท�ำให้สามารถให้บริการ
ออนไลน์ตา่ ง ๆ ได้มากขึน้ และปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การด�ำเนินงาน
• การเพิ่มจ�ำนวนสาขาในประเทศมาเลเซียที่สามารถให้บริการ
ออนไลน์ผ่านทางระบบช้อปปิ้งออนไลน์ GHS ของ Lotus’s ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถให้บริการได้ในสาขาร้าน 9 แห่ง และ
• ปรับขยายการให้บริการระบบสัง่ ซือ้ และรับด้วยตนเอง (click-andcollect) ส�ำหรับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของ Lotus’s ซึง่ ท�ำให้
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากที่บ้าน และมารับสินค้าที่ร้านค้า
แทนการจัดส่งสินค้าส�ำหรับสาขาร้านทุกแห่งของ Lotus’s
โครงการปรับปรุงธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
บริษทั ฯ มุง่ ทีจ่ ะปรับปรุงและขยายธุรกิจร้านค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
ด้วยโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• การปรับแบรนด์ Lotus’s - นับตัง้ แต่ Lotus’s Malaysia ได้เปลีย่ น
ผูถ้ อื หุน้ Lotus’s Malaysia ได้รเิ ริม่ โครงการต่าง ๆ เพือ่ ปรับแบรนด์
2 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ริงกิตมาเลเซีย ต่อ 7.7186 บาท โดยอ้างอิงข้อมูลอัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2564 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ร้านค้าให้เป็นแบรนด์ “Lotus’s” เพื่อสร้างความแตกต่างจาก
แบรนด์ “Tesco” เดิม โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับและสร้าง
ความทันสมัยให้กับแบรนด์ใหม่ “Lotus’s” ให้เสร็จสิ้นภายใน
กลางปี 2565 เนื่องด้วยบริษัทฯ เห็นว่าการปรับแบรนด์ดังกล่าว
จะช่วยดึงดูดและได้มาซึง่ ลูกค้าเป้าหมายกลุม่ ใหม่ โดยเฉพาะกลุม่
ลูกค้าอายุน้อยลง โดยโครงการปรับแบรนด์ให้มีความทันสมัยขึ้น
ประกอบด้วยการใช้โลโก้ที่มีสีสันสดใส การศึกษาการใช้ระบบ
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริมเพื่อให้ Lotus’s ด�ำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกมาก
ยิง่ ขึน้ การเพิม่ ความแข็งแกร่งของการจ�ำหน่ายในช่องทางออนไลน์
และการเปิดตัวโปรแกรมสมาชิกใหม่ (loyalty scheme) ส่วนหนึง่
ของแผนการปรับแบรนด์เป็น “Lotus’s” Lotus’s จะน�ำเสนอ
แบรนด์รา้ นใหม่ส�ำหรับร้านค้าปลีกขนาดเล็กทีม่ พี นื้ ที่ 1,000 ตร.ม.
คือแบรนด์ “Go Fresh” ซึ่งเน้นการวางจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคและอาหารสดมากชนิดกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไป และเพิ่ม
บริการเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการซื้อสินค้าด้วยระบบ
สแกนสินค้าด้วยตนเอง (“scan-and-shop”) และจุดช�ำระเงิน
ด้วยตนเอง (self-checkout) ปัจจุบัน Lotus’s มีแผนการ
ปรับแบรนด์ร้านค้าทั้ง 62 แห่ง ในประเทศมาเลเซียให้เสร็จสิ้น
ภายในกลางปี 2565 และเปิดร้านสาขาใหม่ประมาณ 10 แห่ง
ต่อปี ในช่วง 3 ปีข้างหน้า
• การปรับปรุงสินค้าและบริการ - บริษัทฯ เห็นว่าจุดเด่นหลักของ
ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s คือการมีสินค้าคุณภาพสูงและมีความ
หลากหลายในราคาที่คุ้มค่า ท�ำให้ Lotus’s สามารถน�ำเสนอการ
จับจ่ายที่ครบครันในที่เดียวต่อลูกค้าได้ (one-stop shop) โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของกลยุทธ์ดา้ นอาหารสดของ Lotus’s นัน้
จะเน้นการจัดหาจากแหล่งผลิตในพืน้ ทีจ่ ากผูค้ า้ ในท้องถิน่ โดยจัดส่ง
ตรงถึงร้านค้าเพื่อรักษาความสดใหม่และคุณภาพของอาหาร
ตลอดจนมีอาหารหลากหลายชนิดวางจ�ำหน่ายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
นอกจากนี้ Lotus’s ยังมีการลงทุนพัฒนาสินค้าภายใต้เครือ่ งหมาย
การค้าของ Lotus’s (private label) มากขึน้ ส�ำหรับตลาดค้าปลีก
ในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง Lotus’s เชื่อว่าท�ำให้สามารถน�ำเสนอ

สินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าในระดับราคา
เดียวกันในตลาด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดขายสินค้า
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของ Lotus’s (private label) ของร้าน
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของยอดขายทัง้ หมดของธุรกิจ
ค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ Lotus’s ยังมีการปรับ
กลุ ่ ม สิ น ค้ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและแนวโน้ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคตลอดเวลา กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ที่มีการ
ปรับปรุงได้แก่ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงามและคุณภาพชีวิต
ที่ดี และเครื่องใช้ภายในบ้าน ทั้งนี้ นอกจากการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าแล้ว Lotus’s ยังมุง่ ปรับปรุงส่วนประกอบอืน่ ๆ ในร้านค้า
เพื่อประสบการณ์ในการจับจ่ายโดยรวมที่ดียิ่งขึ้น การปรับปรุง
ดังกล่าวรวมถึงในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในร้านค้า
การเติมสินค้าในชั้นวางให้รวดเร็ว การแนะน�ำสินค้าและการให้
บริการภายในร้านค้า และการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวก เช่น
บริการซื้อสินค้าแบบ scan-and-shop และจุดช�ำระสินค้าด้วย
ตนเอง (self-checkout) เป็นต้น
• การปรับโฉมสร้างความทันสมัยแก่รา้ นค้า - Lotus’s ท�ำการปรับโฉม
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s ให้ทันสมัยและให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกค้าของ Lotus’s ให้ดยี งิ่ ขึน้
โดยปัจจุบันได้ท�ำการลดขนาดพื้นที่ส�ำหรับเสื้อผ้าและอุปกรณ์
เครื่องใช้ในร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตลง และขยายพื้นที่ในส่วนของ
อาหารสดและสิ น ค้ า ปรุ ง อาหารเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการสินค้าในกลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้น Lotus’s ยังได้น�ำเทคโนโลยีและ
ระบบ IT ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มความพอใจในการจับจ่ายของ
ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของร้าน
• การปรับร้านค้าให้มีขนาดเล็กลง - ปัจจุบัน Lotus’s ด�ำเนินงาน
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพื้นที่ขายมากกว่า 4,000 ตร.ม. และร้าน
ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพื้นที่ขายระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม.
Lotus’s เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
ชื่นชอบการจับจ่ายที่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กมากขึ้น Lotus’s จึง
อยู่ในระหว่างพิจารณาในการปรับขนาดร้านค้าปลีกให้เล็กลง
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค
ดังกล่าว และร้านค้าปลีกขนาดเล็กยังมีต้นทุนการด�ำเนินงานที่
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ต�่ำกว่า อย่างไรก็ตาม มีข้อจ�ำกัดทางกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
ในเรือ่ งกรรมสิทธิข์ องผูป้ ระกอบการต่างชาติ ซึง่ ห้ามผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติด�ำเนินการร้านค้าปลีกที่มีขนาดเล็กกว่า 1,000 ตร.ม.
• การเร่งการเติบโตของช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จาก
		 เครือข่ายร้านค้า - Lotus’s มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก
อย่างมีนัยส�ำคัญโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าในการเร่ง
ขยายการเติบโตของช่องทางออนไลน์ โดยมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สร้างประสบการณ์จับจ่ายออนไลน์ไร้รอยต่อผ่านระบบช้อปปิ้ง
ออนไลน์ GHS ของ Lotus’s และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ
และน�ำเสนอบริการที่เน้นความสะดวกของลูกค้า เช่น การบริการ
จัดส่งแบบเร่งด่วน (on-demand) ระบบสั่งซื้อและรับด้วยตนเอง
(click-and-collect) แบบไม่ตอ้ งลงจากรถยนต์ (drive-through)
นอกจากนี้ Lotus’s ยังพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริการออนไลน์
ชั้นน�ำอื่น ๆ เช่น Happy Fresh FoodPanda Shopee และ
Lazada เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นของบริการออนไลน์ของ
Lotus’s และเพื่อให้มั่นใจว่า Lotus’s สามารถเข้าถึงลูกค้าได้
อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าชื่นชอบ
• การพัฒนาธุรกิจ B2B - นอกจากการปรับปรุงศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ซึ่งเป็นช่องทางออฟไลน์ (brick-and-mortar stores) เป็นแหล่ง
จับจ่ายอาหารและสินค้าและบริการอื่น ๆ แล้ว Lotus’s ยังมุ่งให้
บริการและเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการผ่านช่องทางของ
ลูกค้าทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการหรือ B2B ให้เป็นแหล่งให้บริการจับจ่าย
ครบครันในที่เดียวส�ำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร
และร้านโชห่วยท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการสินค้าเนือ้ สัตว์ อาหารสด อาหารแห้ง
และเครื่องใช้ในการท�ำอาหาร เพื่อเพิ่มยอดขายของลูกค้า B2B
จากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s Malaysia ทั้งนี้ Lotus’s ได้จัดตั้ง
ทีมงานขายเฉพาะเพื่อให้บริการโดยตรงกับร้านอาหารและร้าน
โชห่วยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ Lotus’s ยังมีการลงทุน
ในระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น IT อย่ า งต่ อ เนื่ องเพื่อ สร้าง
ประสบการณ์ไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
• การลดต้นทุน - ในช่วงที่ผ่านมา Lotus’s ได้ด�ำเนินการลงทุนใน
โครงการลดต้นทุนต่าง ๆ ซึง่ ประกอบด้วยโครงการประหยัดต้นทุน

ด้านพลังงาน โดยน�ำเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มาใช้ที่ร้านค้าของ Lotus’s ในส่วนของระบบตู้แช่เย็น ระบบ
ท�ำความร้อน ระบายและปรับอากาศ (HVAC) และระบบไฟ
แสงสว่าง รวมถึงเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้ากับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
และศูนย์กระจายสินค้าของ Lotus’s นอกจากนี้ Lotus’s ยังท�ำ 
การตรวจสอบโครงสร้างด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินและปรับปรุงรายจ่ายที่เกี่ยวกับเครือข่ายการจัดจ�ำหน่าย
และการขายอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 Lotus’s ได้ท�ำการ
ศึกษางานเครือข่ายห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) เพือ่ การพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง และใช้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ใน
อนาคต Lotus’s ยังปรับใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินงาน เช่น จุดช�ำระสินค้าด้วยตนเอง
(self-checkout) บริการซือ้ สินค้าแบบ “scan-and-shop” ศูนย์ให้
บริการลูกค้า (customer service desk) แอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มอื ถือส�ำหรับการสัง่ ซือ้ สินค้า แท็บเล็ตส�ำหรับการพูดคุย
กับพนักงานส�ำหรับการเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน (tablet for
in-store communication) จุดชั่งน�้ำหนักสินค้าและช�ำระเงิน
(produce scale and payment link)
สินค้าส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
ปัจจัยหลักในความส�ำเร็จของธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศ
มาเลเซียคือการน�ำเสนอสินค้าที่หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้ในร้าน
ค้าของ Lotus’s ซึ่งให้บริการการจับจ่ายที่ครบครันในที่เดียว (onestop-shop) ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด สินค้าทั่วไป และ
เสื้อผ้า ภายใต้แบรนด์สินค้าต่าง ๆ รวมถึงภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของ Lotus’s (private label)
• สินค้าอุปโภคบริโภค - สินค้าอุปโภคบริโภคของ Lotus’s ได้แก่
สินค้าโภคภัณฑ์ อาหารแห้ง อาหารบรรจุกระป๋อง สินค้าส�ำหรับ
การปรุงอาหารและอบอาหาร เครือ่ งดืม่ ร้อน ขนมหวาน อาหารเสริม
เบียร์ ไวน์ และสุรา เครือ่ งดืม่ เย็น สินค้าเพือ่ สุขภาพและความงาม
สินค้าส�ำหรับทารก อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมุง่ จ�ำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าที่

หลายหลากในราคาที่หาซื้อได้ง่าย Lotus’s มีการปรับปรุงการ
จัดการสินค้าคงคลังให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานกับผูผ้ ลิต
และจัดจ�ำหน่ายสินค้าในพืน้ ที่ และพัฒนาสินค้าภายใต้เครือ่ งหมาย
การค้าของ Lotus’s (private label) เพื่อให้แข่งขันกับสินค้าใน
ตลาดได้
• อาหารสด - อาหารสดประกอบด้วย ผักและผลไม้สด เนื้อสัตว์
และอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
จ�ำหน่ายสินค้าอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่หาซื้อได้ง่าย Lotus’s
ได้ท�ำการจัดหาสินค้าโดยตรงจากแหล่งสินค้า น�ำเสนอสินค้าเพิ่ม
มูลค่า เช่น อาหารพร้อมปรุง หรืออาหารพร้อมรับประทาน และ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
ตลอดสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า
ทั้งนี้ อาหารสดเป็นกลุ่มสินค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะไม่ใช่
กลุ่มสินค้าที่มีอัตราก�ำไรสูงสุด แต่สามารถใช้เป็นจุดเด่นในการ
เพิ่มปริมาณลูกค้าที่เข้าร้านได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของอาหารสดนัน้ Lotus’s ต้องแข่งขันโดยตรงกับตลาดสดซึง่ เป็น
แหล่งซื้ออาหารสดดั้งเดิม และร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอื่น ๆ
• สินค้าทั่วไป - สินค้าทั่วไปประกอบด้วยสินค้ากลุ่มต่าง ๆ รวมถึง
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งส�ำหรับบ้านพักอาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระเป๋า สินค้าเพือ่ ความบันเทิงภายนอกบ้าน
สิ น ค้ า ปรั บ ปรุ ง บ้ า น สิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ รถยนต์ ของเล่ น และ
เครื่องเขียน Lotus’s น�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อการใช้งาน
ประจ�ำวัน รวมถึงสินค้าเกี่ยวกับบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของ Lotus’s (private label) นอกจากนี้ Lotus’s ยังคัดเลือก
และร่วมงานกับผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เพื่อสามารถ
น�ำเสนอสินค้าใหม่และมีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ และมีการปรับปรุงกลุม่ สินค้า
อย่างต่อเนื่อง
• เสื้อผ้า - สินค้าเสื้อผ้าของ Lotus’s ได้แก่ เสื้อผ้าและของใช้ใน
ครัวเรือนที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันในราคาที่เหมาะสม ทั้งสินค้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private label) และ
สินค้าที่เป็นตราสินค้าของผู้ประกอบการอื่นในประเทศ Lotus’s
มีแผนที่จะขยายไปสู่กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
ในประเทศมาเลเซีย
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Lotus’s มีการจ�ำหน่ายกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มข้างต้นภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private
label) เพื่อให้มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกมากขึ้น โดยสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private
label) ในปัจจุบันได้แก่ ตรา “Tesco” ซึ่งใช้กับสินค้ามาตรฐานทั่วไป และตราสินค้า “Value” ส�ำหรับ
สินค้าที่ราคาที่เข้าถึงได้ โดย Lotus’s มีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ “Lotus’s” ในอนาคต ทั้งนี้ ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private label) มีรายได้
จากการขายประมาณร้อยละ 25 ของยอดขายรวมของธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ ในการพัฒนาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private label) จะเลือกกลุ่มสินค้าที่มี
ตลาดขนาดใหญ่ มีศักยภาพการเติบโตสูง มีตราสินค้าหลากหลายส�ำหรับสินค้าในตลาด และมีโอกาสใน
การที่ Lotus’s จะสร้างความโดดเด่นให้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private label)
ทั้งนี้ Lotus’s ได้ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในท้องถิ่นให้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s
(private label) โดยยังคงถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตราสินค้าและสูตรในการผลิตสินค้าไว้
กับ Lotus’s
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนในการรวมกลยุทธ์ด้านสินค้าส�ำหรับ Lotus’s Malaysia เข้ากับธุรกิจค้าปลีกใน
ประเทศไทย เพือ่ ให้มกี ารจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของ Lotus’s (private label) ข้ามตลาด
และใช้แหล่งจัดหาสินค้าร่วมกัน โดย Lotus’s มีเป้าหมายในการปรับสินค้าและกลุ่มสินค้าในประเทศไทย
และประเทศมาเลเซียให้สอดคล้องกัน และใช้กลุม่ สินค้าร่วมกันโดยไม่กระทบต่อการตอบสนองความต้องการ
เฉพาะของแต่ละตลาด
ตารางต่อไปนีแ้ สดงรายได้จากการขายสินค้าแบ่งตามชนิดของสินค้าในธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศ
มาเลเซีย ส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
รอบปีสิ้นสุดวันที่ (1)

			
			
			

29 กุมภาพั นธ์ 2563 28 กุมภาพั นธ์ 2564 31 ธันวาคม 2564(2)
ล้านริงกิต ร้อยละ ล้านริงกิต ร้อยละ ล้านริงกิต ร้อยละ
มาเลเซีย		
มาเลเซีย		
มาเลเซีย

รายได้จากการค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภค

3,219

70.1

3,246

69.3

3,152

69.5

อาหารสด

777

16.9

882

18.8

858

18.9

สินค้าทั่วไป

446

9.7

431

9.2

394

8.7

เสื้อผ้า

151

3.3

128

2.7

133

2.9

4,593

100.0

4,687

100.0

4,538

100.0

รายได้จากการค้าปลีกรวม
(หักด้วย) รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจค้าปลีก (3)
รายได้จากการขายสินค้า

(51)

(47)

(41)

4,542

4,640

4,497

หมายเหตุ: (1) งบการเงินที่เตรียมโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
		
(3) รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขายจากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s
		

ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย มีความหลากหลายทั้งช่วงอายุ รายได้ และขนาด
ครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลูกค้าของ Lotus’s มากขึ้น Lotus’s ได้ร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์
ข้อมูลลูกค้าเชิงลึกเพื่อท�ำการศึกษาลูกค้าของ Lotus’s แต่ละกลุ่ม เพื่อน�ำมาพัฒนากลยุทธ์ด้านสินค้า
วางแผนการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์และในร้านค้า พัฒนาระบบสมาชิก (loyalty programme) และค้นหา
กลยุทธ์ด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Lotus’s ได้น�ำเสนอโครงการสมาชิกคลับการ์ด (Clubcard
loyalty programme) เพื่อให้ลูกค้าสะสมคะแนนในการเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าของ Lotus’s โดยข้อมูล
จากการวิจัยพบว่าสมาชิกคลับการ์ดมีแนวโน้มการจับจ่ายสินค้ามากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 Lotus’s มีสมาชิกคลับการ์ดราว 2.8 ล้านรายในประเทศมาเลเซีย โดยในจ�ำนวนนี้
ประมาณร้อยละ 50 เป็น “สมาชิกที่มีการจับจ่ายสินค้าอยู่เป็นประจ�ำ” (active purchaser) และจับจ่าย
ที่ Lotus’s Malaysia อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 52 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ Lotus’s มีโครงการ
สมาชิกคลับการ์ดแอปพลิเคชันส�ำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สมาชิกใช้แทนบัตรคลับการ์ด และให้ข้อมูล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

แก่สมาชิกทั้งคูปองส่วนลดเฉพาะสมาชิกและรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ รวมถึงเป็นสื่อในการสื่อสาร
โดยตรงกับลูกค้า
ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network)
ในประเทศมาเลเซีย
ปัจจัยหลักในกลยุทธ์คา้ ปลีกของ Lotus’s Malaysia คือการปรับปรุงระบบห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain)
ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ
Lotus’s ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการให้ระดับสินค้าคงคลังในร้านค้าทั้งหมดของ
Lotus’s อยู่ในระดับที่เหมาะสม ท�ำให้ผลิตผลและสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายยังคงมีความสดใหม่และด�ำรง
คุณภาพสูงสุดไว้ได้ และท�ำให้ Lotus’s สามารถน�ำเสนอสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาต่อลูกค้าโดยยังคงรักษา
อัตราก�ำไรไว้ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s มีศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 2 แห่ง และเช่าศูนย์
กระจายสินค้าแช่แข็ง 1 แห่ง ในประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวมประมาณ 108,000 ตร.ม. และ
มีอัตราการกระจายสินค้าต่อวันประมาณ 330,000 ลัง Lotus’s ใช้ศูนย์กระจายสินค้า 3 ประเภทส�ำหรับ
สินค้าของ Lotus’s ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าส�ำหรับจัดเก็บสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทั่วไปที่
อุณหภูมิห้อง ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดซึ่งสามารถเก็บสินค้าที่อุณหภูมิ 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส และ
ศูนย์กระจายสินค้าแช่แข็งซึ่งด�ำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ส่วนร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่ละแห่งของ
Lotus’s จะมีห้องเก็บสินค้าที่มีพื้นที่เฉลี่ยมากกว่า 250 ตร.ม. และมีความสูงมากกว่า 5.5 เมตร (ทั้งนี้
ไม่รวมถึงร้านค้าที่ Lotus’s ได้มีการเช่าจากผู้อื่น และจ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบของร้านค้าเพื่อให้เหมาะสม
กับพื้นที่ที่มี)
Lotus’s เป็นผู้ด�ำเนินงานระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and
logistics network) เองเป็นส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s
มีหน่วยรถบรรทุกสินค้าเพื่อขนส่งสินค้าออกจากหรือไปยังศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้า และคลังสินค้า
โดยหน่วยรถบรรทุกสินค้าดังกล่าวประกอบไปด้วย รถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าทางไกลทางตอนเหนือและ
ตอนใต้ของประเทศมาเลเซียจ�ำนวน 20 คัน รถบรรทุกสินค้าส�ำหรับการขนส่งสินค้าทางตะวันออกจ�ำนวน
5 คัน รถบรรทุกขนถ่ายสินค้า (prime mover) จ�ำนวน 61 คัน รถพ่วงส�ำหรับสินค้าอุณหภูมิปกติจ�ำนวน
52 คัน (ambient trailer) และรถพ่วงส�ำหรับสินค้าแช่แข็งจ�ำนวน 43 คัน (refrigerated trailer)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางออนไลน์ของ Lotus’s Lotus’s ยังได้มีการให้บริการระบบการกระจาย
สินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) แก่ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
สินค้าในประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริการขนถ่ายสินค้าผ่านศูนย์ (cross docking) การขนส่งสินค้า
การส่งสินค้าคืนผู้ค้า และบริการจัดการระบบการขนส่งสินค้า
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1.3.2 ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซียประกอบ
ด้วย
• การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 57 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) รวม
ประมาณ 300,562 ตร.ม. โดยในจ�ำนวนนี้ Lotus’s เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (freehold) หรือมีสิทธิ
การเช่าจากรัฐบาลมาเลเซีย (leasehold) 3  จ�ำนวน 40 แห่ง และ
• อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยค�ำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร
(permanent NLA)
ศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
Lotus’s มีการบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้าในประเทศมาเลเซียสามรูปแบบ เพือ่ ให้บริการกลุม่ ลูกค้ากลุม่
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• ศูนย์การค้าส�ำหรับครอบครัว (Family Malls) - ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นครอบครัว ให้บริการด้านการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผู้เช่าหลักของ
ศูนย์การค้าประเภทนี้ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ผู้ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ
และผูใ้ ห้บริการด้านกิจกรรมเกีย่ วกับความบันเทิง ศูนย์การค้าประเภทนีข้ อง Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) มากกว่า 6,000 ตร.ม. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s บริหารพื้นที่เช่า
ในศูนย์การค้าแบบ Family Malls จ�ำนวน 23 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร
(permanent NLA) รวมประมาณ 196,400 ตร.ม.
• ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) - ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดกลางส�ำหรับลูกค้าให้แวะมา
จับจ่ายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยในศูนย์การค้าประเภทนี้
ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านอาหารจานด่วนหลายประเภท (grab & go) แม้ว่า
ศูนย์การค้าประเภทนี้จะมีขนาดเล็กกว่าศูนย์การค้าส�ำหรับครอบครัว (Family Malls) แต่ก็มีร้านค้า
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความบันเทิงส�ำหรับครอบครัว รวมถึงร้านเสื้อผ้าแฟชั่น และร้านค้าที่ให้บริการ
ทางการเงินและบริการอื่น ๆ เช่นเดียวกัน ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ Lotus’s
มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ระหว่าง 3,000 ถึง 6,000 ตร.ม. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s บริหาร
พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) จ�ำนวน 18 แห่ง ในประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่
ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) รวมประมาณ 76,200 ตร.ม.
3 ภายใต้กฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธิ์ (freehold) หมายถึง สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยผู้ถือ

กรรมสิทธิส์ ามารถถือครองและใช้ทดี่ นิ ได้โดยไม่มกี �ำหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า (leasehold) หมายถึง สิทธิในการใช้ทดี่ นิ
จากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยมีก�ำหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผูถ้ อื ครองทีด่ นิ สามารถใช้ทดี่ นิ จนกว่าจะหมดอายุสญ
ั ญาเช่า
และหากไม่มีการขยายอายุหรือต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องคืนที่ดินดังกล่าวให้แก่ทางรัฐบาลประเทศมาเลเซีย
โดยที่ทั้งกรรมสิทธิ์ (freehold) และสิทธิการเช่า (leasehold) สามารถท�ำการโอนได้
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• ศูนย์การค้า (Service Malls) - ได้แก่ ศูนย์การค้าทีม่ ขี นาดเล็กลงมา เน้นพืน้ ทีก่ ารจับจ่ายแบบครบครัน
ในที่เดียว (one-stop) เนื่องจากศูนย์การค้าประเภทนี้มีขนาดเล็ก จึงเน้นการจ�ำหน่ายสินค้าและ
บริการที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงมีร้านอาหาร ร้านให้บริการต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ร้านจ�ำหน่ายเสื้อผ้า และพื้นที่เล่นส�ำหรับเด็ก ศูนย์การค้าแบบ Service Malls ของ Lotus’s
ในประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Lotus’s บริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าแบบ Service Malls จ�ำนวน 16 แห่งในประเทศมาเลเซีย
มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) รวมประมาณ 27,900 ตร.ม.
Lotus’s เลือกท�ำเลที่ตั้งศูนย์การค้าในพื้นที่ที่เหมาะสมทั่วคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia)
เพือ่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการและเข้าถึงลูกค้าได้มากทีส่ ดุ และศูนย์การค้าส่วนใหญ่จะมีรา้ นไฮเปอร์มาร์เก็ต
ของ Lotus’s เป็นผู้เช่าหลัก Lotus’s มีการคัดเลือกท�ำเลที่ตั้งที่เหมาะสมส�ำหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่ทั่ว
ประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
• เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่จ�ำนวนมากและหนาแน่น
• เป็นท�ำเลที่โดดเด่น และสามารถเพิ่มจ�ำนวนลูกค้าที่เข้าศูนย์การค้าได้
• สามารถเข้าถึงถนนหลักและระบบขนส่งมวลชนได้ และ
• มีพื้นที่ขนาดใหญ่ส�ำหรับใช้เป็นที่จอดรถและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
ผู้เช่าของศูนย์การค้าในประเทศมาเลเซีย
Lotus’s มีผู้เช่าหลายประเภทในศูนย์การค้าของ Lotus’s โดยสามารถแบ่งผู้เช่าออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ
ดังนี้
• ผูเ้ ช่าถาวร - ผูเ้ ช่าในกลุม่ นีท้ �ำสัญญาเช่าทีม่ รี ะยะเวลามากกว่าหนึง่ ปีโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตรา
คงทีห่ รือจ่ายค่าเช่าในอัตราแปรผันตามยอดขาย (ทัง้ ในรูปแบบทีม่ แี ละไม่มกี ารรับประกันค่าเช่าขัน้ ต�ำ่ )
• ผู้เช่าชั่วคราว - ผู้เช่าชั่วคราวท�ำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และมีอัตราการเปลี่ยนผู้เช่าสูง
ซึ่งท�ำให้ Lotus’s สามารถปรับการน�ำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้
ผู้เช่ากลุ่มนี้ จะตั้งร้านเป็นแผงลอยและเป็นร้านขนาดเล็ก
• ศูนย์อาหาร - Lotus’s ท�ำสัญญาบริการกับผูร้ บั สิทธิด�ำเนินการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ Lotus’s
ในประเทศมาเลเซีย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ปี ศูนย์อาหารเป็นจุดที่ช่วยรักษาปริมาณลูกค้า
ที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าและผู้เช่ารายอื่นของศูนย์การค้า เนื่องจากลูกค้านิยมไปศูนย์การค้าเพื่อรับ
ประทานอาหารซึ่งมีราคาเหมาะสม
ทั้งนี้ Lotus’s มีนโยบายให้สินเชื่อทางการค้า (Credit term) กับผู้เช่าศูนย์การค้าของธุรกิจบริหารพื้นที่
เช่าในศูนย์การค้าในประเทศมาเลเซีย โดยระยะเวลาดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 7 วัน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้เช่าถาวรถือเป็นกลุ่มผู้เช่าที่สร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงให้กับศูนย์การค้า ดังนั้น ผู้เช่ากลุ่มนี้จึงเป็นส่วน
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย โดยระยะ
เวลาการเช่าโดยเฉลีย่ ของผูเ้ ช่าถาวรอยูท่ ปี่ ระมาณ 2 ปี โดยผูเ้ ช่าหลักรายใหญ่มรี ะยะเวลาการเช่าเฉลีย่ 3 ปี
ทั้งนี้ ผู้เช่าถาวรสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้ดังนี้
• ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม - ผู้เช่ากลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร
ที่ได้มีการปล่อยเช่า (permanent occupied NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม - ผู้เช่ากลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร
ที่ได้มีการปล่อยเช่า (permanent occupied NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
• ธุรกิจ DIY และสินค้าเกี่ยวกับบ้าน - ผู้เช่ากลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32 ของพื้นที่ให้เช่า
สุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (permanent occupied NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ใน
ประเทศมาเลเซีย
• ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น - ผู้เช่ากลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มี
การปล่อยเช่า (permanent occupied NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
• ธุรกิจบริการ - ผู้เช่ากลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการ
ปล่อยเช่า (permanent occupied NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย
• ธุรกิจความบันเทิง ธุรกิจกีฬาและอื่น ๆ - ผู้เช่ากลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของพื้นที่
ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (permanent occupied NLA) ของศูนย์การค้าของ Lotus’s ใน
ประเทศมาเลเซีย
1.4) การพั ฒนานวัตกรรมธุรกิจ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 บริษัทฯ จึงจัดการประกวดผลงานวัตกรรม
Makro Innovation Awards 2021 ผ่านรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงเป็นครั้งแรก โดยมีผลงานนวัตกรรม
กว่า 1,000 ผลงานเข้าร่วมแข่งขัน มีผู้ร่วมเข้าชมเว็บไซต์ตลอดทั้งสัปดาห์กว่า 5,000 คน และผู้ร่วมรับชม
การถ่ายทอดสดวันงานทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์กว่า 3,600 คน
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ผลงานชนะเลิศจากการแข่งขัน Makro Innovation Awards 2021
โครงการ “Makro Support Franchise Business”
่ า่ นมาธุรกิจแฟรนไชส์มก
้ อย่างต่อเนือ
่ ง กระทัง
ทีผ
ี ารเติบโตขึน
่ ในปี 2563 ทีเ่ ศรษฐกิจ
ซบเซาลง เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กประสบปัญหาด้าน
่ งจากการจ�ำกัด
เงินทุน ไม่สามารถจัดหาสินค้าส�ำหรับเตรียมวัตถุดบ
ิ ของตนเองได้เนือ
ปริม าณขั้นต�่ำในการสั่ ง ซื้อ วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ ง ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ประสบปัญหาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนซึ่งอาจส่งผลถึงความต่อเนื่องในการจัดหา
วัตถุดิบ เพื่ อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก บริษัทจึงร่วมกับ
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพั ฒนาสิ นค้ากลุ่มก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น และซูชิเพื่ อน�ำ
สิ นค้าที่พัฒนาคุณภาพจนได้มาตรฐานแล้วเข้ามาขายที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร
ผลลัพธ์ปี 2564
• ยอดจ�ำหน่ายสินค้าของกลุ่มแฟรนไชส์เป้าหมายเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาทต่อปี (เฉพาะยอดจ�ำหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (HoReCa))
• จ�ำนวนเจ้าของแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นจากเดิม 4 ราย
• จ�ำนวนประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่เพิ่มขึ้น 2 ธุรกิจ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
โครงการ “บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้เพื่ อชีวิตที่ยั่งยืน”
้ และ
ในแต่ละปีมียอดสูญเสียที่เกิดจากผักและผลไม้ที่มีอายุสินค้าสั้นกว่าที่ควรจะเป็น แผนกจัดซือ
แผนกควบคุมคุณภาพ ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพบว่า สินค้าประเภทผักมีการคายน�ำ้
้ บริษัทฯ จึงพัฒนา
เกิดเป็นไอน�ำ้ เกาะในบรรจุภณ
ั ฑ์ทำ� ให้ผก
ั เปียกน�ำ้ และเกิดการเน่าเสียได้งา่ ยขึน
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถคงความสดใหม่ และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ได้ยาวนานกว่า
การบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์ทั่วไปถึง 2-5 เท่า โดยเริ่มมีการใช้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวแล้วในสิ นค้า
กลุ่มพริก และมีแผนจะขยายผลไปยังสิ นค้าอาหารสดกลุ่มอื่นและสิ นค้าส่ งออก รวมถึงศึกษา
ความเป็นไปได้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ย่อยสลายได้
ผลลัพธ์ปี 2564
• ลดยอดสูญเสียจากสินค้ากลุ่มพริกได้ประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี
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นวัตกรรมกระบวนการ
โครงการ “Search My Store – น้องช่วยเหลือ”

โครงการ “Customer สั่งมา OCS Team พร้อมส่ง”

ลูกค้าบางส่วนประสบปัญหาในการค้นหาสินค้าภายในศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโคร บริษัทฯ จึงได้ พัฒนา
Line Official Account เพื่ อ เป็ น เครื่อ งมื อ ช่ ว ยหาสิ น ค้าและเชื่ อมโยงบริก ารอื่น ๆ ที่ มีในสาขา
ลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด “ครบ จบ ในที่เดียว” ตัวอย่างบริการที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ผ่าน Line
Official Account นี้ เช่น การค้นหาชั้นวางสิ นค้าที่ต้องการ การสั่ งอาหารจาก Eatzie (ศูนย์รวม
ร้านอาหารชื่อดัง) การเข้าถึงแม็คโครแอปพลิเคชัน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะรวม
ระบบสั่งสินค้าและระบบบัตรสมาชิกเข้าไปเพิ่มเติมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย

ช่องทางการสั่งสินค้าที่หลากหลายของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้รับความนิยมจากลูกค้า
เป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องในการจัดสินค้า หน่วยงาน Omni
Channel sales & Service (OCS) จึงพัฒนาระบบที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง
เข้ากับข้อมูลแผนผังชัน
้ วางสินค้า และพิมพ์รายการออกมาให้พนักงานน�ำไปใช้หยิบสินค้าตามชัน
้ วาง
ที่ถูกต้องได้ บริษัทฯ ยังวางแผนต่อยอดระบบดังกล่าวเพื่ อพั ฒนาระบบการสั่ งซื้อและการยืนยัน
ค�ำสั่งซื้อระหว่างลูกค้า และสาขาเพิ่มเติมด้วย

ผลลัพธ์ปี 2564
• ลูกค้าสามารถหาสินค้าที่ต้องการด้วยระบบไลน์อัตโนมัติ
• ลูกค้าสามารถสั่งอาหารจากทาง Eatzie ได้ด้วยการกดปุ่มผ่านช่องทางไลน์

ผลลัพธ์ปี 2564
• ลดเวลาในการจัดเก็บสินค้าลงร้อยละ 30-50
• ลดเวลาการท�ำงานส�ำหรับพนักงานจัดสินค้าลง 52 ชั่วโมงต่อคนต่อเดือน
• ประหยัดค่าแรงรวมเป็นเงิน 249,600 บาทต่อปี

นวัตกรรมทางธุรกิจ
โครงการ “Upscale Cheese Processing and Private Label”
้ ในทุกปี บริษัท สยามฟู ด
ความนิยมของการบริโภคชีสในประเทศไทยเพิ่มสูงขึน
้ เซอร์วส
ิ เล็งเห็น
ถึงโอกาสในการเพิ่มรูปแบบธุรกิจใหม่และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร จึงเริ่มน�ำเข้าชีสมา
่ ว่ ยแก้ปญ
ผลิตเป็นสินค้ารูปแบบต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีช
ั หาให้ลก
ู ค้าและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพจัดจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ Dairy Delights, HoReCa และ Daily Fresh
ผลลัพธ์ปี 2564
• จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทางเลือกกลุ่มชีสที่เพิ่มขึ้น 13 รายการ
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2) การตลาดและการแข่งขัน
2.1) ภาวะอุตสาหกรรม

สารสนเทศทีน่ �ำเสนอในส่วนนี้ เป็นการสรุปรายงานทีจ่ ดั เตรียม
โดยบริษทั ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (Euromonitor
International Limited) (“ยูโรมอนิเตอร์”) และสะท้อน
ประมาณการสภาวะตลาดโดยอ้างอิงจากข้อมูลสาธารณะ และ
การส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาด เพื่อเป็นเครื่องมือการ
วิเคราะห์ตลาดเป็นหลัก โดยยูโรมอนิเตอร์ได้จดั เตรียมรายงาน
โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้ (ก) คาดว่าเศรษฐกิจในสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN (“ASEAN”) (ยกเว้น
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน) สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐอินเดียจะรักษาการฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดช่วง
เวลาการคาดการณ์ (ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2568) โดยได้มีการ
พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ (ข) ในช่วงเวลาการคาดการณ์ จะไม่
เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่สามารถ คาดการณ์ได้ เช่น
วิกฤตการณ์ทางการเงินหรือภาวะชะงักของระบบห่วงโซ่อปุ ทาน
(supply chain) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปทาน และการให้บริการ
ของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคภายใน
ASEAN (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย และ (ค) มีการคาดการณ์
เกี่ ย วกั บปั จ จั ย หลั ก ที่ ขั บ เคลื่ อ นตลาด เช่ น การฟื ้ นตัว ของ
เศรษฐกิจโลกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความ
เชือ่ มัน่ ในเชิงบวกของผูบ้ ริโภคในการใช้จา่ ย ซึง่ จะช่วยสนับสนุน
การพัฒนาของอุตสาหกรรมค้าปลีก และค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคในกลุ่มประเทศ ASEAN (ยกเว้น ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศบรูไน) สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย

1) เศรษฐกิจมหภาค

1.1 ประเทศไทย
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโต
ในระดับปานกลางระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 ซึ่งมีอัตราการเติบโต
เฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทีเ่ ป็นตัวเงิน
(Nominal GDP) ที่ร้อยละ 1.8 หรือคิดเป็นมูลค่า 501.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (15,698.4 พันล้านบาท) โดยการเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยมีแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญมาจากการลงทุนภาครัฐ
การท่องเทีย่ ว และการบริโภคภาคเอกชน โดยภาครัฐได้ลงทุนจ�ำนวนมาก
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
รถไฟและสนามบิน เป็นต้น ในขณะที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ของประเทศไทยชะลอ
ตัวลงเหลือร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 4.2 ในปี 2560
และปี 2561 เนื่องมาจากอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกที่
อ่อนแอ นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศทีแ่ ท้จริง (Real GDP) ในปี 2563 ลดลงร้อยละ
6.1 โดยการส่งออกสินค้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และการ
ลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสแรกของ
ปี 2564 โดยได้รบั แรงหนุนจากภาคการผลิต การลงทุน และการส่งออก
ที่แข็งแกร่งขึ้น แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ระลอกที่ 3 และการกระจายตัววัคซีนทีล่ า่ ช้า ได้ท�ำให้แนวโน้มดังกล่าว
ยังคงไม่ชัดเจนมากนัก

ทัง้ นี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยถูกคาดการณ์วา่ จะกลับมาเติบโตอีกครัง้
ในปี 2564 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจากภาครัฐ อาทิ โครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ โครงการช้อปดีมีคืน และโครงการคนละครึ่ง เป็นต้น และใน
ช่วงปี 2564 ถึง 2568 คาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ของประเทศไทยจะมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ทีร่ อ้ ยละ 5.5
ซึ่งจะท�ำให้มีมูลค่าเท่ากับ 649.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (20,344.3
พันล้านบาท) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
และการค้าระหว่างประเทศ การใช้จ่ายของภาครัฐและนโยบายการ
เงินเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของ SMEs และบุคคล
ทั่วไป โดยการส่งออกและการออกมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทย
1.1.1 ประชากรและรายได้สุทธิ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากร 69.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับ 69.0 ล้านคน ในปี 2559 โดยประเทศไทยมีค่ามัธยฐาน
ของอายุค่อนข้างสูงที่ 40.1 ปี เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ตามหลัง
ประเทศสิงคโปร์ที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้สูงอายุสูงที่สุด โดยจากข้อมูลของ
องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคม “สูงวัย” โดย
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรใน
ปี 2564 และภายในปี 2593 คาดว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม
“สูงวัยอย่างเต็มที่” ด้วย ผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 35
ของประชากรทั้งหมด 1 โดย ณ ปี 2563 ประชากรไทยร้อยละ 70.5
อยู่ในกลุ่มวัยท�ำงาน (อายุ 15 - 64 ปี) ซึ่งมีจ�ำนวนลดลงจากร้อยละ
1  https://www.chinadaily.com.cn/a/201903/21/WS5c934b18a31048422
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รายได้สุทธิมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
รายได้รวมต่อหัว (Gross income per capita) ของประเทศไทยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 2.5 ระหว่างปี 2559 ถึง
ปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 4,423.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ (138,474.5 บาท) ในปี
2563 โดยรายได้เฉลีย่ ต่อหัวสุทธิของครัวเรือน (Average household
disposable income per capita) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยท�ำให้อตั ราการว่างงาน
สูงขึ้นและรายได้ลดลง และตลาดแรงงานยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่
ไม่แน่นอนในปี 2564 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผันผวน รวมถึงความล่าช้าในการ
ฉีดวัคซีนเนื่องจากปัญหาในการจัดส่ง แม้ว่าความไม่แน่นอนดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจของประเทศและรายได้สทุ ธิ
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มรายได้และรายจ่ายของผู้บริโภคยังคงเป็นบวก
เนื่องจากการฟื้นตัวในวงกว้างของอุปสงค์ทั่วโลกและการเปิดตัว
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
รายได้รวมต่อหัวของประเทศไทย (Gross income per capita)
(ปี 2559 ถึงปี 2568F)
Gross Income per Capita CAGR Gross Income per Capita CAGR

(2559 - 2563)

(2564 - 2568F)

อัตราเงินเฟ้อติดลบในปี 2563 เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันทีต่ กต�ำ่ แต่ราคา
อาหารกลับเพิ่มขึ้น
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงระหว่างช่วงปี 2559 ถึงปี 2562
และกลับกลายเป็นลบ (ติดลบร้อยละ 0.8) ในปี 2563 ด้วยเหตุนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) จึงเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 จาก 110.6 เป็น 112.3 ซึ่งคิด
เป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 0.4 การลดลงของ
ราคาในปี 2563 เป็นผลมาจากราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกทีล่ ดลง อุปสงค์
ของผูบ้ ริโภคทีล่ ดลง และค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ 6 ในช่วงทีม่ กี ารระบาด
ใหญ่ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ราคาอาหารได้มกี ารปรับตัวสูงขึน้
เนือ่ งจากผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ วได้นอ้ ยลง ในขณะทีร่ าคาอาหารสดก็ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ในเวลาต่อมา ปัจจัยกดดันด้านต้นทุนดังกล่าวท�ำให้ราคาสินค้า
จ�ำเป็นสูงขึ้น
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
(Consumer Price Index: CPI) (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
Consumer Price Index CAGR

(2559 - 2563)

ดัชนีราคาผู้บริโภค

ประชากรในเมืองของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 51.4 ของประชากร
ทั้งหมดในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.4 ในปี 2559 ความเป็น
เมืองได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และโดย
ส่วนใหญ่จะอยูท่ กี่ รุงเทพมหานคร เนือ่ งจากเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
มีสดั ส่วนเกือบร้อยละ 80 ของพืน้ ทีเ่ ขตเมืองทัง้ หมดของประเทศไทย4
การโยกย้ายถิ่นฐานในชนบทเข้ามาสู่ในตัวเมืองและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการบริการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการขยายตัวของ
เมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร โดยสัดส่วนของประชากรในเมือง
คาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 55.0 ในปี 2568 ซึ่งรัฐบาลหวังว่าการขยายตัว
ของเมืองจะขยายไปสู่จังหวัดเล็ก ๆ โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุน
ของภาครัฐในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของสามจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา))

(CAGR) ทีร่ อ้ ยละ 4.3 เป็น 7,065.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ (221,158.6 บาท)
ในขณะทีค่ า่ แรงขัน้ ต�ำ่ รายวันเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในช่วงปี 2560 ถึงปี 2563
จากค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 305 บาท ในปี 2560 เป็น 325 บาท ใน
ปี 2563 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ผู้คนจ�ำนวนมากเข้าสู่กลุ่มชน
ชัน้ กลาง ซึง่ จากการศึกษาของ Facebook ในปี 2561 พบว่าประชากร
ชนชัน้ กลางของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เป็น 49 ล้านคน อันเป็นผลมาจาก
รายได้และโอกาสทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเชือ่ มต่อทางดิจทิ ลั และก�ำลังซือ้ ทีส่ งู ขึน้
ซึง่ ชนชัน้ กลางสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟน การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
และการขนส่งได้มากกว่าที่เคยในอดีต 5

Consumer Price Index CAGR

2.5%

100.6
2559

(2564 - 2568F)

1.6%

112.3

120.8

2563

2568F

ดัชนีผู้บริโภค (ปี 2553 = 100)

4.8%

ที่มา: ยูโรมอนิเตอร์ (Economies and Consumers 2021 edition)

4,013.1

4,423.8

5,532.4

4 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/public/work-20.pdf
5 https://www.bangkokpost.com/business/1561250/facebook-poll-

2559

2563

2568F

6 https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/thailands-head

2.5%

ดอลลาร์สหรัฐ

71.3 ในปี 2559 ซึ่งคาดว่าประชากรสูงอายุจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนือ่ งจากการลดลงของจ�ำนวนก�ำลังแรงงาน
และการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายภาคการคลังของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จาก
งบประมาณการคลังที่เพิ่มขึ้นซึ่งจัดสรรไว้เพื่อสวัสดิการในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา2 อีกทั้งจากข้อมูลของธนาคารโลก พบว่าขนาดของก�ำลัง
แรงงานของประเทศไทยหดตัวลงมากกว่า 1.2 ล้านคน ระหว่างปี 2555
ถึงปี 25623 นอกจากนี้ ตลาดแรงงานได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญจากร้อยละ 1.0 ของประชากรที่มีงานในปี 2562
เป็นร้อยละ 1.6 ในปี 2563 และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนยังลดลง
ร้อยละ 3.9 ในปี 2563 อีกด้วย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา: ยูโรมอนิเตอร์ (Economies and Consumers 2021 edition)

2 https://www.bangkokpost.com/business/2100451/an-aging-conundrum
3 https://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/ageing-

and-the-labor-market-in-thailand
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.1.2 การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
การใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นไปตามแนวโน้มการขยายตัวและการ
ลดลงชั่วคราวของรายได้สุทธิ
การใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตในระดับปานกลางซึ่งคิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 4.1 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563
เพิม่ ขึน้ เป็นมูลค่า 312.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (9,770.7 พันล้านบาท)
ในปี 2563 โดยการเติบโตปีต่อปีอยู่ระหว่างร้อยละ 4.8 ถึงร้อยละ
6.5 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิ อย่างไรก็ตาม
การใช้จ่ายของผู้บริโภคหดตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2563 เนื่องจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อ
ตลาดแรงงานและรายได้
ทั้งนี้ ในปี 2563 การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสินค้าและการบริการใน
ครัวเรือน การขนส่ง โรงแรมและการจัดเลีย้ ง และการพักผ่อนหย่อนใจ
และสันทนาการลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 20.3 ร้อยละ 11.5 ร้อยละ
8.9 และร้อยละ 8.7 ตามล�ำดับ ในทางกลับกัน การใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภคในด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 17.8 และร้อยละ 9.8 ตามล�ำดับ
การใช้จ่ายของผู้บริโภคคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2564 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดแรงงานและนโยบายของรัฐบาลที่
สนับสนุน ในขณะทีพ่ นักงานค่อย ๆ กลับไปท�ำงานทีบ่ ริษทั รายได้สทุ ธิ
ในปี 2564 จะอยูภ่ ายใต้แรงกดดันน้อยลง ส่งผลให้มกี ารใช้จา่ ยมากขึน้
รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาลได้ช่วยบรรเทา
ผลกระทบของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค
โดยแผนกระตุน้ เศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
ประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่ก�ำหนดเป้าหมายให้มีผลต่อประชากร
ราว 51 ล้านคน และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค
และเพิ่มรายได้สุทธิ ซึ่งรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือส�ำหรับการซื้อของ
ผู้บริโภคจ�ำนวน 9.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งก�ำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุม
ประชากรราว 31 ล้านคน รวมถึงมีการแจกเงินสดจ�ำนวน 1.64
หมื่นล้านบาท ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ�ำนวน 13.65 ล้านคน

แจกเงินสดจ�ำนวน 3 พันล้านบาท ให้แก่ 2.5 ล้านคน ที่ถือว่าเป็น
สมาชิกของกลุ่มพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ผู้พิการ เป็นต้น และมาตรการ
คืนเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท มุ่งเป้าไปที่ผู้มีรายได้สูง 4 ล้านคน7
ทั้งนี้ คาดการณ์วา่ การใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคจะเติบโตทีอ่ ตั ราการเติบโต
เฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 5.0 ระหว่างช่วงปี 2564 ถึงปี 2568
เป็นจ�ำนวน 395.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (12,384.3 พันล้านบาท)
ในปี 2568
การใช้จ่ายของผู้บริโภคของประเทศไทย (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
Consumer Expenditure CAGR

Consumer Expenditure CAGR

4.1%

5.0%

(2559 - 2563)

256.5
2559

(2564 - 2568F)

312.1
2563

มูลค่าการใช้จ่ายของผู้บริโภค

395.6
2568F
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1.2 ประเทศมาเลเซีย
เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเติบโตในระดับปานกลางในช่วงปี
2559 ถึงปี 2563 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงิน
(Nominal GDP) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 3.2
เป็น 336.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ซึง่ เศรษฐกิจของประเทศ
มาเลเซียเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2559 และปี 2560 เนื่องจาก
ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทวั่ โลก ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์
ที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงตลาดแรงงาน และการใช้จ่ายด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน อย่างไรก็ตามในปีต่อ ๆ มา ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการ
ปรับตัวลดลง ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปีต่อ ๆ มา ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
มาเลเซีย เนือ่ งจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศคู่ค้าส่งออก
รายใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ส่ง ผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) มีอตั ราการเติบโตทีช่ ะลอตัวลง
ในปี 2561 และ 2562 นอกจากนี้ ในปี 2563 เศรษฐกิจของประเทศ
มาเลเซียมีการหดตัว โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง
(Real GDP) ลดลงร้อยละ 6.0 โดยการ บริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่า นมาลดลงอย่า ง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทีเ่ ป็นตัวเงิน
ต่อหัว (Nominal GDP per Capita) ยังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 2.4
เป็นมูลค่า 10,316.6 ดอลล่าร์สหรัฐในปี 2563
ประเทศมาเลเซียมีการฟืน้ ตัวจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ในปี 2564 ส่งผลบวกต่อครัวเรือน บริษัท และทิศทาง
โดยรวมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น นอกจากนี้
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นได้ช่วยกระตุ้นการส่งออกของ
ประเทศมาเลเซียในไตรมาสแรกของปี 2564 โดยตามการคาดการณ์
ของธนาคารโลกที่เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ปี 2564 เศรษฐกิจของ
ประเทศมาเลเซียคาดว่าจะเติบโตที่อัตราร้อยละ 4.5 ในปี 2564 ซึ่ง
ต�ำ่ กว่าทีค่ าดการณ์ไว้เบือ้ งต้นทีร่ อ้ ยละ 6.0 สะท้อนถึงความล่าช้าในการ
หยุดการแพร่ระบาดและการกระจายวัคซีนที่ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
1.2.1 ประชากรและรายได้สุทธิ
ประเทศมาเลเซียจะยังคงได้รบั ประโยชน์จากประชากรวัยหนุม่ สาว
ประชากรของประเทศมาเลเซียเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) ที่ร้อยละ 0.8 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 เป็นจ�ำนวน 32.7
ล้านคน ในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่องที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2559 และคาดว่าจะด�ำเนินต่อไปจนถึงอย่างน้อย
ปี 2568 โดยประเทศมาเลเซียมีจุดเด่นในด้านประชากรศาสตร์ซึ่งจะ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล
เนื่องจากประชากรของประเทศมาเลเซียมีอายุที่ค่อนข้างน้อย โดย
มีอายุเฉลี่ยราว 30.2 ปี ในปี 2563 และประมาณร้อยละ 40.7 ของ
ประชากร มีอายุ 24 ปีหรือต�่ำกว่า ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เข้าใจใน
เทคโนโลยี เนื่องจากคนในกลุ่มอายุน้อยกว่ามักเปิดรับเทคโนโลยี
7 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-01/thai-cabinet-

approves-4-5b-stimulus-package-amid-new-outbreak
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8 https://www.freemalaysiatoday.com/category/opinion/2020/05/29/

marriage-and-population-growth-beyond-the-pandemic

9 https://www.theedgemarkets.com/article/private-consumption-

dropped-43-2020-expected-rebound-8-2021

10 https://www.thestar.com.my/business/business-news/2021/06/21/

consumer-spending-on-track-for-recovery

Gross Income per Capita CAGR

Gross Income per Capita CAGR

5.2%

8.1%

(2559 - 2563)

5,577.4
2559

(2564 - 2568F)

6,839.1
2563

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ

10,154.0
2568F
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อัตราเงินเฟ้อของประเทศมาเลเซียอยู่ในระดับปานกลางตั้งแต่
ปี 2561
ประเทศมาเลเซียประสบปัญหาเงินเฟ้อปานกลางระหว่างปี 2559 ถึง
ปี 2563 โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI)
เติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 1.1 และมีอัตรา
เงินเฟ้อแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี ทีร่ อ้ ยละ 4.1 ในปี 2560 เนือ่ งจาก
ต้นทุนอาหารและการขนส่งทีส่ งู ขึน้ ด้วยราคาเชือ้ เพลิงทีส่ งู ขึน้ และยังคง
ระดับที่ร้อยละ 1.0 ในปี 2561 และปี 2562 อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ลดลงร้อยละ 1.1 ในปี
2563 โดยได้รบั แรงกดดันจากภาวะเงินฝืดจากปัจจัยกดดันด้านต้นทุน
เช่น ราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงและอุปสงค์ทอี่ อ่ นแอท่ามกลางการระบาดใหญ่
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ก�ำลังแพร่ระบาดอยู่ในปี 2564
ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อของประเทศมาเลเซียคาดว่าจะกลับมาเป็นบวก
โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะน�ำไปสู่การฟื้น
ตัวของอุปสงค์

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของประเทศมาเลเซีย (Malaysia’s Consumer
Price Index: CPI) (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
Consumer Price Index CAGR

(2559 - 2563)

Consumer Price Index CAGR

114.8
2559

(2564 - 2568F)

2.3%

1.1%

ดัชนีราคาผู้บริโภค

ประชากรชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นของประเทศมาเลเซียกระจุกตัวอยู่
ในเมืองใหญ่และรัฐที่ร�่ำรวย
รายได้รวมต่อหัวต่อหัว (Gross income per capita) เติบโตที่อัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 5.2 ระหว่างปี 2559 ถึงปี
2563 สู่จ�ำนวน 6,839.1 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 และรายรับเฉลี่ย
ของครัวเรือนสุทธิ (Average household disposable income)
เติบโตในอัตราใกล้เคียงกันโดยมีมูลค่า 18,761.0 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี
2563 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นสอดคล้องกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและอัตราการว่างงานในระดับต�่ำ 
นอกจากนี้ เนือ่ งจากรายได้ทเี่ พิม่ สูงขึน้ ของประชากร ประเทศมาเลเซีย
จึงมีชนชัน้ กลางทีก่ �ำลังขยายตัวซึง่ กระจุกตัวอยูใ่ นเมืองใหญ่ ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น กัวลาลัมเปอร์และปีนัง และรัฐที่ค่อนข้างมั่งคั่งอย่างสลังงอร์และ
ยะโฮร์ อย่างไรก็ตาม ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในประเทศมาเลเซีย
ยังคงค่อนข้างสูงแต่ค่อย ๆ ลดลง โดยจากข้อมูลของธนาคารโลก ณ
เดือนเมษายน ปี 2564 พบว่า ครัวเรือนชาวมาเลเซียร้อยละ 5.6 อาศัย
อยู่ในความยากจน ซึ่งรัฐบาลก�ำลังมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชากรทีย่ ากจนทีส่ ดุ รัฐบาลจึงมีการเปลีย่ นมาตรการ
สนับสนุนแบบวงกว้างไปสูม่ าตรการทีต่ รงเป้าหมายมากขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือ
คนยากจน ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบของการโอนเงินสดไปยังครัวเรือน
ที่มีรายได้ต�่ำ

รายได้รวมต่อหัวของประเทศมาเลเซีย (Gross income per capita)
(ปี 2559 ถึงปี 2568F)

ดอลลาร์สหรัฐ

ดิจิทัลมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ประเทศมาเลเซียก�ำลังเผชิญกับความ
คาดหวังของประชากรสูงอายุเนือ่ งจากอัตราการเกิดทีล่ ดลง8 โดยสัดส่วน
ของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 7.1 ในปี 2563 ส่งผลให้จ�ำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอาจ
เป็นความท้าทายในการรักษาอุปทานแรงงานของประเทศมาเลเซีย
ในอนาคต

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

120.1

134.3

2563

2568F

ดัชนีผู้บริโภค (ปี 2553 = 100)
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1.2.2 การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลช่วยลดผลกระทบของการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อรายได้ของผู้บริโภค
และส่งเสริมการใช้จ่าย
การใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตในระดับปานกลางที่อัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 5.4 ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2563 เป็น
210.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 หยุดชะงักลงเมื่อ
การบริโภคภาคเอกชนได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญจากมาตรการ
ล็อกดาวน์ในประเทศทีบ่ งั คับใช้เมือ่ ต้นเดือนมีนาคม 2563 โดยรายจ่าย
ของผู้บริโภคลดลงราวร้อยละ 5.3 ในปี 2563 เนื่องจากการจ้างงาน
และรายได้ทลี่ ดลง อย่างไรก็ดี มาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ช่วยลดความ
รุนแรงของการใช้จา่ ยของครัวเรือน ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุน
ด้วยการโอนเงินสด การเลื่อนเวลาหรือลดการช�ำระคืนเงินกู้ การถอน
เงินสดจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน (i-Lestari) นอกจากนี้
ตามรายงานประจ�ำปีของ Bank Negara Malaysia ประจ�ำปี 25639
ระบุวา่ การใช้จา่ ยออนไลน์ทเี่ พิม่ ขึน้ ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการบริโภค
ในช่วงปี 2563 ได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ การใช้จ่ายของผู้บริโภคคาดว่าจะ
ฟื้นตัวในปี 2564 โดยได้รับความช่วยเหลือจากสภาวะตลาดแรงงาน
ทีป่ รับตัวดีขนึ้ นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล และการฉีดวัคซีนทีเ่ พิม่ ขึน้ 10
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคของประเทศมาเลเซีย (ปี 2559 ถึงปี 2568F)

ดังกล่าว นอกจากนี้ เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในปี 2564 จากการแพร่ระบาดของไวรัส
สายพันธุ์เดลตา (delta) ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอตัวโดยลดลงที่ร้อยละ 4.6 ระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564

Consumer Expenditure CAGR

Consumer Expenditure CAGR

5.4%

8.4%

อย่างไรก็ตาม มูลค่ายอดขายรวมของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยจะมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ระหว่างปี
2564 ถึงปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 โดยมีมูลค่ายอดขายรวมในปี 2568 เท่ากับ 173.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,427.0 พันล้านบาท)

312,050.17

มูลค่ายอดขายรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
6.4%

5,427.0

2560

-4.6%

5,033.0

2559

-7.5%

4,705.2

2.1 ประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
ในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคในประเทศไทย มีการเติบโตในระดับปานกลาง โดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 2.4 และมีมูลค่า
ยอดขายรวม 150.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,797.6 พันล้านบาท)
ในปี 2562 การเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้พึงจับจ่ายใช้สอย (disposable
income) ทีเ่ พิม่ ขึน้ สัดส่วนประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมือง และจ�ำนวน
ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ ส่งผลให้ชวี ติ ในเมืองที่
เร่งรีบมีความสะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น ในปี 2563 ภาพรวมยอดขาย
ของตลาดค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 7.5 เมือ่
เทียบกับปี 2562 เหลือ 141.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,435.6
พันล้านบาท) เป็นผลมาจากผลกระทบเชิงลบจากมาตรการล็อกดาวน์
ทัว่ ประเทศ เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคการท่องเที่ยว
และการบริการ ซึง่ น�ำไปสูภ่ าวะหดตัวของ ธุรกิจโฮเรก้า รวมถึงร้านค้า
ปลีกและร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จัดหาวัตถุดิบให้กับธุรกิจ

2.4%

4,443.6

2) ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

พั นล้านบาท
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

CAGR
2564-2568F

4,229.7

ที่มา: ยูโรมอนิเตอร์ (Economies and Consumers 2021 edition)

CAGR
CAGR
2562-2563 2563-2564

4,435.6

หน่วย : พั นล้านดอลลาร์สหรัฐ

CAGR
2559-2562

2568F

4,797.6

2563

4,678.0

2559

210,409.00

4,605.6

170,298.97

(2564 - 2568F)

4,466.4

(2559 - 2563)

2561

2562

2563

2564F

2565F

2566F

2567F

2568F

อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค (พั นล้านบาท)

ที่มา: ยูโรมอนิเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี 2564) และประมาณการจากการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชั้นน�ำและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คาดการณ์วา่ อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค จะฟืน้ ตัวตัง้ แต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีปจั จัยหนุนหลัก ดังนี้
• มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ยกตัวอย่างเช่น โครงการสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึง่ เป็นต้น
• การเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการแบบออฟไลน์และออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อตอบสนองความนิยมในการจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
• ความสะดวกสบายของการซื้อของออนไลน์ โดยเฉพาะในด้านบริการจัดส่งสินค้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภคบนช่องทางออนไลน์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ O2O ของผูค้ า้ ปลีกและค้าส่ง และด้วยความแข็งแกร่ง ทางการเงินของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ จึงสามารถให้บริการ จัดส่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งรักษาความสดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น
การป้องกันสองเท่าส�ำหรับการควบคุมอุณหภูมิ (รถบรรทุกท�ำความเย็นและเจลท�ำความเย็น) ท�ำให้การสั่งอาหาร ออนไลน์น่าสนใจยิ่งขึ้น
ส�ำหรับผู้บริโภค เนื่องจากลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบริการส่งอาหารสดถึงบ้าน
• มาตรการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในร้านค้าปลีกของรัฐบาลไทย เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีก่ ระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคซือ้ สินค้าออนไลน์ โดยใน
ช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลไทยได้ด�ำเนินการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ ในร้านค้าปลีกทัว่ ประเทศ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะห้ามใช้พลาสติก
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แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยสมบูรณ์ภายในปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากร้านค้าจะไม่สามารถจัดหาถุงพลาสติก
แบบใช้ครัง้ เดียวให้ผบู้ ริโภคได้อกี ต่อไป การซือ้ ของในร้านค้าจึงกลายเป็นเรือ่ งยุง่ ยากมากขึน้ หากผูบ้ ริโภค
ไม่มีรถหรือไม่มีกระเป๋าที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ปัจจัยเหล่านีผ้ ลักดันให้ผบู้ ริโภคหันไปใช้บริการ สั่งสินค้า
ผ่านอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น11
• ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เริ่มหันมาให้บริการช�ำระเงินด้วยตนเอง (self-checkout) เพื่อลดต้นทุนและ
ระยะเวลารอรับบริการ ซึ่งการให้บริการอัตโนมัตินี้ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเสริมประสบการณ์ลูกค้า
ในด้านความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
• การช�ำระเงินแบบไร้เงินสด (cashless payment) แพร่หลายในทุกช่องทางค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภค ต่างจากในอดีตที่ธุรกิจค้าปลีกมักรับการช�ำระสินค้าด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
เนื่องจากผู้บริโภคต้องการรักษาสุขอนามัยด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด แม้กระทั่งธุรกิจการ
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบดัง้ เดิมและร้านค้าในตลาดสดก็เริม่ หันมารับการช�ำระเงินผ่าน QR code
เนื่องจากเป็นข้อก�ำหนดในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ
• สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (private label) เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้นเนื่องจาก
ชือ่ เสียงทีด่ ขี องของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ โดยสินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของบริษทั (private label)
ของผู้ค้าปลีกกลุ่มนี้จึงถูกมองว่ามีคุณภาพเทียบเคียงได้กับสินค้าที่มีแบรนด์ (branded products)
ในท้องตลาด
• การบริโภคของผูส้ งู อายุจากการเข้าสูง่ สังคมผูส้ งู อายุของประเทศไทย โดยผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่จะต้องท�ำการ
จัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในผู้สูงอายุดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อ
• ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารสดภายในท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุนธุรกิจ
ท้องถิน่ และการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยธุรกิจขนาดใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะกระจายแหล่งจัดซือ้ ส�ำหรับ
สินค้าประเภทต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ผูค้ า้ ปลีกอาจจัดหาสินค้าอาหารส�ำเร็จรูปบรรจุหอ่ จากผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
สินค้ารายใหญ่และกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของตนเอง แต่จดั หาสินค้าอาหารสดจาก
แหล่งในท้องถิ่น โดยสาขาที่อยู่ในภูมิภาคที่ต่างกันจะได้รับสินค้าจากเกษตรกรและชาวประมงภายใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ
• การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว
จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ค้าปลีกจากประเทศไทยสามารถขยายธุรกิจไปในต่างประเทศได้
ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C
ภาคธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) บรรเทาลง โดยในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 ภาคธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคประเภท B2C ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 2.7 และมีมูลค่า
เท่ากับ 64.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,016.7 พันล้านบาท) ในปี 2562 ทั้งนี้ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริโภคประเภท B2C มียอดขายในปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.3 เหลือ 59.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,869.3
พันล้านบาท) จากยอดขายในปี 2562 ที่ 64.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,016.7 พันล้านบาท) ในขณะ
เดียวกันธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายขนาดใหญ่ที่สุดใน
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C ก็เผชิญกับยอดขายที่ลดลงเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์
และการจ�ำกัดการเดินทาง ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายขนาดรองลงมา ก็ได้รับ
ผลกระทบทางลบจากระยะเวลาการให้บริการที่สั้นลง จํานวนลูกค้าที่ลดลง และการท่องเที่ยวขาเข้าที่ถูก
จํากัด ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2564 ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C จะยังคงหดตัวลงที่อัตรา
ร้อยละ 4.9 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์เดลตา (delta) ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการฟื้นตัวของธุรกิจดังกล่าว
ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผูบ้ ริโภคต่างหันไปจับจ่ายอาหารสดและสินค้า
กลุ่มอาหารประเภทอื่นจากร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคแบบดั้งเดิม เช่น ตลาดสด จ�ำต้องปิดการให้บริการเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) สําหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ก็ได้มีการด�ำเนินมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภค ส่งผลให้ในปี 2563 ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่มสี ดั ส่วนยอดขายสินค้าอาหารสด
ในภาคค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C ที่ร้อยละ 66.4 และคาดว่าระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568
ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่จะยังคงขับเคลื่อนการเติบโตของสินค้าอาหารสดในภาคค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ทีร่ อ้ ยละ 8.2 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับยอดขายสินค้าอาหารสดผ่านร้านค้าปลีกอุปโภคบริโภคแบบดัง้ เดิมทีค่ าดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี
(CAGR) ที่ร้อยละ 4.3
มูลค่ายอดขายรวมของธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C ในประเทศไทยจ�ำแนกตามรูป
แบบธุรกิจ (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
CAGR
ปี 2559-2562
(ร้อยละ)

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ซูเปอร์มาร์เก็ต
ไฮเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบดั้งเดิม

4.8
7.8
0.5
1.2

อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต
CAGR
ปี 2562-2563 ปี 2563-2564F ปี 2564-2568F
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

-7.0
-5.6
-11.4
-7.0

11 https://www.most2414.com/insights-the-rise-of-online-grocery-in-thailand/

-4.9
-4.2
-3.9
-5.3

6.2
7.4
6.5
4.9
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พั นล้านบาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1,051.0

1,088.3

1,011.7

958.3

198.8
241.5

169.2
218.3
431.3
2564F

196.1
192.7
424.4

488.0

176.1
227.9
453.7

2559

2562

2563

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ไฮเปอร์มาร์เก็ต

1,161.7
217.5
290.0
547.7
2565F

ซูเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้าปลีกสิสนค้าอุปโภคบริโภคแบบดั้งเดิม

ที่มา: ยูโรมอนิเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี 2564) และประมาณการจากการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ชั้นน�ำและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์วา่ ภาคธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C โดยรวม จะมีอตั ราการเติบโต
เฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ทีร่ อ้ ยละ 5.7 ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 และมีมลู ค่าเท่ากับ 70.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(2,217.0 พันล้านบาท) ภายในปี 2568 จากการที่ตลาดค่อย ๆ ฟื้นตัวจากกระทบของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีปัจจัยหนุนหลัก ดังนี้
• การขยายตัวของสัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองที่เกิดขึ้นรวดเร็วและต่อเนื่อง
• ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตขยายไปสู่ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบอื่น เช่น
ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น เพื่อรุกตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่กําลังเติบโต
• ผู้ค้าปลีกประเภท B2C ประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการจับจ่าย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จากความต้องการของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการจะจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ความต้องการดังกล่าวถือเป็นโอกาสส�ำคัญในการประยุกต์ใช้ระบบดิจทิ ลั เพือ่ การบริหารข้อมูลผูบ้ ริโภค
ผ่านแพลตฟอร์มจับจ่ายสินค้าระบบดิจิทัลแบบบูรณาการ ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ และโปรแกรมสะสมคะแนน เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงโปรโมชั่นในแอปพลิเคชั่นและ
รวบรวมคะแนนสะสมส�ำหรับแต่ละธุรกรรม รวมถึงช�ำระเงินด้วย e-wallet ผ่านแอพลิเคชัน่ อีกทัง้ ยังมี
การร่วมมือกับบริษทั ขนส่งเพือ่ การให้บริการขนส่งทีร่ วดเร็วกับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น Shopee เปิดตัว
ร้านขายของช�ำของตัวเองชือ่ “Shopee Mart” ในปี 2563 Lotus’s และ Big C เปิดตัวร้านค้าแบรนด์
อย่างเป็นทางการในตลาดออนไลน์ Shopee Mart เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ในขณะที่ใช้ประโยชน์
จากระบบการจัดส่งของ Shopee ร้านค้าของ Lotus’s บางแห่งมีบริการจัดส่งถึงบ้านผ่านแอปพลิเคชัน่
Grab นอกจากนี้ Big C ยังร่วมมือกับ HappyFresh แพลตฟอร์มตลาดขายของช�ำ และแพลตฟอร์ม

จัดส่งออนไลน์ เช่น Line Man, Foodpanda และ Grab เพื่อให้บริการจัดส่งที่รวดเร็ว
• ผู้ค้าปลีกประเภท B2C เพิ่มบริการส่งสินค้าและการซื้อสินค้าแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์ (drive-thru)
เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อสินค้าปริมาณมากและความสะดวกสบายที่เพิ่มสูงขึ้น
• สินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของบริษทั (private label) ได้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภค
มีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะได้
รับผลกระทบที่มากกว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องจากงานที่ถูกเลิก
จ้างส่วนใหญ่ คืองานใช้แรงงาน ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจ�ำนวนมากจึงต้องการลดการใช้จา่ ยสําหรับสินค้าอุปโภค
บริโภค และหันไปใช้สนิ ค้าอุปโภคบริโภคทีไ่ ม่มแี บรนด์และราคาถูกกว่า เช่น สินค้าภายใต้เครือ่ งหมาย
การค้าของบริษัท (private label)
• ร้านค้าปลีกเสนอบริการออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้บริโภคสูงอายุ เพื่อตอบสนอง
ต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ได้น�ำเสนอบริการใหม่ ๆ ทีต่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุมากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น Big C
และ Lotus’s เสนอช่องทางลูกค้าออนไลน์ เช่น “Call-Chat-Shop” และ “Chat and Shop”
ส�ำหรับลูกค้าที่ไม่ถนัดการใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล เช่น ลูกค้าผู้สูงอายุที่รู้เพียงการใช้ Line โดย
ช่องทางลูกค้าออนไลน์ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความหรือโทรหาร้านค้าใกล้เคียงเพื่อสั่งซื้อและรับ
สินค้าจากร้านค้าหรือให้จัดส่งถึงบ้าน
ภาพรวมธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B
ยอดขายธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B หดตัวในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อธุรกิจโฮเรก้า และตลาดสด โดยธุรกิจค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคประเภท B2B ในประเทศไทยมีเสถียรภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2559 ถึงปี
2562 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 2.2 หรือคิดเป็นมูลค่า 88.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(2,780.9 พันล้านบาท) ในปี 2562 ส�ำหรับปี 2563 ยอดขายธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B
ลดลงร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี 2562 จาก 88.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,780.9 พันล้านบาท) เหลือ
82.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,566.3 พันล้านบาท) เนือ่ งจากการชะลอตัวของธุรกิจการท่องเทีย่ วและมาตรการ
ล็อกดาวน์สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อยอดขายธุรกิจโฮเรก้า และตลาดสด ทัง้ นี้ ในการทําธุรกิจประเภท B2B
การกระจายสินค้าและการค้าส่งกับธุรกิจโฮเรก้าเป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาในด้านมูลค่า
เนื่องจากปริมาณการซื้อที่สูงของลูกค้าในกลุ่มนี้
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มูลค่ายอดขายรวมของธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
CAGR
2559-2562

2,566.3

2,452.7

2,588.9

2,755.2

2,961.0

3,210.0

7.0%

2,780.9

-4.4%

2,711.4

-7.7%

2,676.0

2.2%

CAGR
2564-2568F

2,602.1

พั นล้านบาท
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

CAGR
CAGR
2562-2563 2563-2564

2559

2560

2561

2562

2563

2564F

2565F

2566F

2567F

2568F

ธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B (พั นล้านบาท)

ที่มา:  ยูโรมอนิเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี 2564) และประมาณการจากการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชั้นน�ำและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์วา่ หากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วขาเข้ากลับมาฟืน้ ตัวหลังโรคระบาดอยูภ่ ายใต้การควบคุม ธุรกิจค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคประเภท B2B จะกลับฟื้นตัว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 7.0 ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 จากการฟื้นตัว
ของการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนความต้องการในธุรกิจโฮเรก้า โดยคาดว่ามูลค่าของธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท
B2B จะอยู่ที่ 102.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,210.0 พันล้านบาท) ภายในปี 2568 โดยมีปัจจัยหนุนหลัก ดังนี้
• ร้านค้าประเภท B2B ได้รบั ความนิยมในกลุม่ ครอบครัวขนาดใหญ่ ผูบ้ ริโภคทีม่ องหาการซือ้ สินค้าในปริมาณมาก และผูค้ า้ ปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคแบบดั้งเดิม โดยผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวขนาดใหญ่มักซื้อหาสินค้าที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันในปริมาณมากเพื่อใช้สอยทั้งครอบครัว
จึงทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry) ประเภท B2B ซึ่ง
จ�ำหน่ายสินค้าหลายขนาดเพือ่ รองรับลูกค้ากลุม่ ต่าง ๆ เช่น ครอบครัวขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และธุรกิจรายใหญ่
ในขณะทีร่ า้ นค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายย่อย เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารจับจ่ายในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (cash and
carry) บ่อยที่สุด เนื่องจากมาตรการสนับสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศของรัฐบาล
• ความต้องการสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (private label) ของลูกค้ากลุ่ม B2B เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในลูกค้ากลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ซึ่งนิยมซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (private label) เพื่อเป็นวัตถุดิบ เนื่องจากสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท (private label) ช่วยให้กลุ่มธุรกิจนี้ลดต้นทุน ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพอาหารได้
• ร้านค้าแบบดั้งเดิมเริ่มดําเนินการปรับธุรกิจให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเริ่มมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบ
การค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผ่านช่องทาง O2O

12 https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Real-Estate/Commercial-Buildings-in-BMR/IO/io-retail-space-bmr-21

ภาพรวมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า
ในภาพรวมปี 2564 ถึงปี 2566 ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกจะทยอยฟื้นตัว
โดยได้รบั อานิสงส์จากก�ำลังซือ้ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงกดดันการเติบโตของ
เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่
ค้าปลีกในใจกลางเมืองที่เน้นลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลัก ส่งผลให้การ
แข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและอาจเป็นข้อจ�ำกัดในการท�ำก�ำไร
ของผู้ประกอบการ ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล (ยกเว้นคอมมูนิตี้มอลล์) คาดว่าจะมีแนวโน้มรายได้เติบโต
เล็กน้อย จากอุปสงค์ที่ยังฟื้นตัวได้ช้า ในขณะที่ผู้ประกอบการยังคงมี
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการเช่าพื้นที่ค้าปลีกที่
จะเติบโตในอนาคต ทัง้ การปรับปรุงสาขาเดิมและการเปิดโครงการใหม่
การเข้ามาแข่งขันของผู้แข่งขันรายใหม่จะท�ำได้ยาก เนื่องจากต้องใช้
เม็ดเงินลงทุนสูง ตลาดส่วนใหญ่จึงเป็นของผู้ประกอบการรายเดิมที่มี
ความได้เปรียบทั้งด้านเงินทุนและการสะสมที่ดินในท�ำเลที่มีศักยภาพ
ส�ำหรับผู้ประกอบการท�ำเลย่านใจกลางเมืองจะมีข้อจ�ำกัดในการ
ขยายพืน้ ทีใ่ หม่ โดยจะเน้นลงทุนปรับปรุงรูปแบบพืน้ ทีค่ า้ ปลีกให้ทนั สมัย
มากขึ้นเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้า ส่งผลให้ค่าเช่า
มีแนวโน้มสูงขึน้ เล็กน้อย ในขณะทีค่ อมมูนติ มี้ อลล์ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล คาดว่ารายได้จะมีแนวโน้มทรงตัว โดยอุปทานมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีค่ า้ ปลีกขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่สงู มาก และ
หาท�ำเลเพื่อพัฒนาโครงการได้ง่าย โดยเฉพาะในท�ำเลแถบปริมณฑล
และชานเมืองที่ราคาที่ดินไม่สูง จึงจูงใจนักลงทุนรายใหม่เข้าสู่ตลาด
อย่างต่อเนือ่ ง นับเป็นปัจจัยกดดันการแข่งขันทางธุรกิจ ขณะทีอ่ ปุ สงค์
ขยายตัวในระดับต�่ำ  จากก�ำลังซื้อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายได้ระดับ
กลาง-ล่างยังต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื้นตัวจึงกระทบยอดขาย
ของผู้เช่า ส่งผลให้ค่าเช่าพื้นที่อาจปรับขึ้นได้ยาก12
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการแบบผสมผสาน
(mixed-use) ยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยในช่วงไม่
กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของความต้องการของคนเมืองที่จะมีพื้นที่ส�ำหรับ “พักอาศัย
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2.2 ประเทศมาเลเซีย
ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ธุรกิจค้าปลีกจึงเป็นหนึง่ ใน
ธุรกิจทีม่ บี ทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ
ซึ่งจํานวนธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 75.0 ของจ�ำนวนธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดในประเทศ
มาเลเซีย และคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของยอดขายรวมของธุรกิจ
ค้าปลีก โดยในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 อุตสาหกรรมธุรกิจค้า
ปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคโตขึ้นจาก 20.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2559 เป็น 22.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 หรือ
คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 2.7 อย่างไร

ก็ตาม อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต้องเผชิญสภาวะถดถอยเล็กน้อยในปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะมีการจับจ่ายสินค้าบริโภคในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มี
การจับจ่ายใช้สอยทีล่ ดลงในกลุม่ สินค้าทีไ่ ม่ใช่อาหาร ท�ำให้การเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศ
มาเลเซียชะลอตัวลงในภาพรวม ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
จะฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 7.7 หรือสูงถึง 31.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568
มูลค่ายอดขายรวมของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศมาเลเซีย (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
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ท�ำงาน และพักผ่อนหย่อนใจ” โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการ
แบบผสมผสาน (mixed use) ในประเทศไทยมักประกอบด้วยอาคาร
พักอาศัย อาคารส�ำนักงาน และห้างสรรพสินค้า ที่มีการให้บริการ
ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค
กล่าวได้วา่ ความต้องการความสะดวกสบายเป็นปัจจัยทีด่ งึ ดูดให้ผบู้ ริโภค
จับจ่ายสินค้าจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันจากร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคที่ตั้งอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการแบบผสมผสาน
เหล่านี้ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ถือเป็นธุรกิจทีน่ า่ ดึงดูดในหมูน่ กั ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เนือ่ งจาก
ความสามารถในการฟื้นตัวและศักยภาพของอุตสาหกรรม โดยการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้กระตุ้นความสนใจ
ของนักลงทุนต่อธุรกิจอาหารและร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภค เนือ่ งจาก
นักลงทุนเล็งเห็นความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจประเภทนี้
ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเสถียรภาพ
ด้านรายได้ที่ตามมา นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคยังพิสจู น์ได้วา่ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีผ่ นั ผวน ด้วยการให้บริการบนระบบ
ดิจิทัล ซึ่งความสามารถในการฟื้นตัวและความต้องการสินค้าจ�ำเป็น
ในชีวติ ประจ�ำวันทีต่ อ่ เนือ่ งของผูบ้ ริโภค ทําให้รา้ นค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
กลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอย่างยิ่งในหมู่นักลงทุน
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อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค (พั นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา:  ยูโรมอนิเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี 2564) และประมาณการจากการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชั้นน�ำและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมีภาพรวมไปในทางบวก เนื่องจากผลเชิงบวกของปัจจัยหลายประการประกอบ
กัน ดังนี้
• การจ�ำกัดการเดินทางเพือ่ ลดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ความต้องการในสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพิม่ มากขึน้
โดยระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และเครือข่ายโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมก็ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากรายได้พึง
จับจ่ายใช้สอย (Disposable Income) ที่สูงขึ้นและรายจ่ายครัวเรือนส�ำหรับสินค้าจ�ำเป็นและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้น
• ผูป้ ระกอบการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ได้มกี ารเปลีย่ นไปใช้โมเดลธุรกิจแบบหลากหลายช่องทาง (Omni-channel) ยกตัวอย่างเช่น
Lotus’s และ Jaya Grocer ได้ขยายการให้บริการเพือ่ รวมบริการ Click-and-collect services รวมถึงการบริการจัดส่งออนไลน์ การกระจาย
สินค้าไปยังร้านค้าปลีกต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีเพือ่ ตรวจสอบสินค้าคงคลังทีร่ า้ นค้าแต่ละแห่งและด�ำเนินการตามค�ำสัง่ ซือ้ ออนไลน์ในสถานที่
ทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ในขณะทีร่ า้ นค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบออฟไลน์รายใหญ่กเ็ ริม่ เปลีย่ นมาใช้โมเดลธุรกิจแบบหลากหลายช่องทาง (Omni-channel)
รวมถึงการเข้ามาของผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ นอกจากนี้
ในเดือนสิงหาคม ปี 2564 Lotus’s ได้ประกาศความร่วมมือกับ Shopee ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อของช�ำผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ของ Shopee และในขณะเดียวกันก็ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อของช�ำในร้านออฟไลน์ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลได้
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• การซื้อสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างรากฐานการซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียผ่านการเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ ดิจติ อลของประเทศมาเลเซีย โดยการซือ้ สินค้าอุปโภค
บริโภคออนไลน์จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 31.4 ในช่วงปี 2564 ถึงปี 2568
โดยในอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่าธุรกรรมมาจากช่องทางออนไลน์ทั้ง
ในกลุ่ม B2B หรือ B2C คิดเป็นมูลค่าราวร้อยละ 4.0
ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C ถือเป็นสัดส่วนหลักในมูลค่ารวมภาคธุรกิจค้าปลีกและค้า
ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมาโดยตลอด โดยในปี 2563 สัดส่วนของธุรกิจประเภทนี้อยู่ที่ร้อยละ 81.1 ของ
มูลค่ารวมภาคค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 ธุรกิจค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคประเภท B2C มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 2.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 17.8
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 รายจ่ายส�ำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนสอดคล้องกับแนวโน้ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ในขณะทีร่ ายจ่ายส�ำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวมาเลเซีย
ก็ไม่ได้ผันผวนมากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ�ำนวนผู้ได้รับเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะพุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงต้นปี 2564 แต่คาดว่าธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค
ประเภท B2C จะยังคงเติบโตสูงถึงร้อยละ 5.8 เนื่องจากผู้บริโภคเร่งตุนสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้มี
อาหารและสินค้าอื่น ที่จ�ำเป็นอื่น ๆ ซึ่งเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
มูลค่ายอดขายรวมของธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C ในประเทศมาเลเซียจ�ำแนก
ตามรูปแบบธุรกิจ (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
CAGR
ปี 2559-2562
(ร้อยละ)

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ซูเปอร์มาร์เก็ต
ไฮเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบดั้งเดิม

12.5
-0.8
-1.5
2.3

อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต
CAGR
ปี 2562-2563 ปี 2563-2564F ปี 2564-2568F
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

4.0
9.5
3.4
1.6

9.7
7.2
2.8
3.5

15.1
9.7
7.7
4.1

พั นล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

13.3
10.0

10.7

10.9

11.3

3.5
2.3
1.9
2559

3.3
2.3
2.7
2562

3.4
2.5
2.9
2563

3.5
2.7
3.1
2564F

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ไฮเปอร์มาร์เก็ต

4.7
3.9
5.5
2565F

ซูเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้าปลีกสิสนค้าอุปโภคบริโภคแบบดั้งเดิม

ที่มา: ยูโรมอนิเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี 2564) และประมาณการจากการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ชั้นน�ำและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 คาดการณ์ว่าธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C จะมี
อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ทีร่ อ้ ยละ 7.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 25.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568
และ อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของสินค้าทัง้ ประเภทอาหารและทีไ่ ม่ใช่อาหารจะสูงถึงร้อยละ 7.4
และร้อยละ 7.6 ตามล�ำดับ โดยคาดการณ์ว่าการขายปลีกของช�ำแบบ B2C ยังคงโดดเด่น เนื่องจากกลุ่ม
ร้านค้าปลีกแบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 81.1 ของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งของช�ำโดยรวมในปี 2563
จากการที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อของช�ำเพื่อการบริโภคของตนเอง และคาดว่าการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและ
การฟืน้ ตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของประเทศมาเลเซีย รวมถึง
ปัจจัยดังต่อไปนี้ จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C
• สัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองและระดับรายได้ที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวของ
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยเสริมให้ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคสมัยใหม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคแสวงหาประสบการณ์การจับจ่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคที่สะดวกสบายกว่าเดิม และสามารถรักษามาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์อาหารและสุขอนามัยได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจับจ่ายสินค้าอาหารสด เช่น ปลา เนื้อสัตว์ และผลิตผลการเกษตรเนื่องจาก
วิถีชีวิตของชาวมาเลเซียที่เร่งรีบมากขึ้น ครัวเรือนส่วนใหญ่จึงจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในวันหยุด
สุดสัปดาห์เพือ่ ซือ้ หาข้าวของในปริมาณทีเ่ พียงพอส�ำหรับทัง้ สัปดาห์ ผูบ้ ริโภคต่างมองหาประสบการณ์
จับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ “ครบครันในทีเ่ ดียว” ซึง่ ทําให้ธรุ กิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่
เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ ซึง่ พวกเขาสามารถหาอาหารสดและ
อาหารแช่แข็ง ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือนได้หลากหลาย ผู้บริโภคมักจะไปที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต
เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์จ�ำนวนมากและเมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่อาหาร เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเล็ก
เครื่องปั่นและเตาอบ เครื่องเขียน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ และแม้กระทั่ง
เฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้และโซฟาขนาดเล็ก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

• ในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตมักตัง้ อยูภ่ ายใน
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์จากต้นทุน
ที่ต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับการตั้งร้านค้าบนสถานที่ของตนเอง อีกทั้ง
ร้ า นค้ า ปลี ก ของช�ำขนาดใหญ่ จ ะมี ส ่ ว นช่ ว ยในการเติ ม เต็ ม
ประเภทของร้านค้าในห้างสรรพสินค้าให้ครบถ้วน นอกจากนี้
แนวโน้มของร้านค้าปลีกของช�ำมักจะท�ำการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่
ร้านค้าปลีกจึงกจะมีอ�ำนาจต่อรองในเรื่องของค่าเช่าซึ่งมักจะ
รวมถึงบริการสาธารณูปโภคและบริการบ�ำรุงรักษา โดยในปี 2563
ร้านค้าปลีกของช�ำมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้ผู้บริโภคมา
เดินห้างสรรพสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคยังคงอยู่ห่างจากสถานที่
แออัดแม้หลังจากที่ ได้รบั การผ่อนปรนมาตรการลงแล้ว ในขณะที่
ในพื้นที่ห่างไกลจากเขตเมือง ผู้ค้าปลีกของช�ำจะมีความยืดหยุ่น
มากขึ้นในการจัดตั้งร้านค้าปลีกของช�ำของตน เนื่องจากมีพื้นที่
ว่างทีม่ ศี กั ยภาพสูงขึน้ และต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ทตี่ ำ�่ ลง ไฮเปอร์
มาร์เก็ตหรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อื่น ๆ มักจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของช�ำที่จ�ำเป็น
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ “ร้านค้าครบวงจร” ภายใน
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต นอกจากส่วนอาหารสดและอาหารบรรจุหบี ห่อ
และของใช้ในครัวเรือนแล้ว อาจมีสว่ นอืน่ ๆ ทีค่ รอบคลุมหมวดหมู่
ทีไ่ ม่ใช่อาหาร เช่น เครือ่ งใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับผู้บริโภค ร้านค้าขนาดใหญ่อาจมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
เช่น ตู้เสื้อผ้า โซฟา และตู้ เป็นต้น แม้ว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตจะ
สูญเสียความนิยมไปในอดีต เนื่องจากพื้นที่แออัด การคุกคาม
ของห้างสรรพสินค้า และรูปแบบการค้าปลีกขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คาดว่าจะมีบทบาทในอนาคต
โดยผู้ประกอบการไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ได้มีการทบทวน
แผนธุรกิจที่มีอยู่ และให้ความส�ำคัญกับการซื้อสินค้าออนไลน์
และอีคอมเมิร์ซมากขึ้นด้วยการท�ำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม
กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์
• ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C ปรับปรุงทางเลือก
สินค้าให้ทนั สมัยมากขึน้ เช่น การเพิม่ ปริมาณสินค้าแบรนด์น�ำเข้า
และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (private label)

ภาพรวมธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B
ภาคค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B ในประเทศมาเลเซียตอบสนองความต้องการของธุรกิจค้าปลีกประเภท B2C เป็นหลัก เช่น ร้านโช
ห่วย รวมถึงความต้องการสินค้าดังกล่าวของอุตสาหกรรมประเภทอื่น เช่น โฮเรก้า ด้วยเหตุนี้ ภาคค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B จึง
ต้องพึ่งพาความต้องการของผู้บริโภคปลายทางอย่างมาก ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 ภาคค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B เติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 3.5 เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียประกอบกับ
การขับเคลื่อนการบริโภคภาคเอกชน จากรายได้พึงจับจ่ายใช้สอย (disposable income) ที่เพิ่มขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม การเติบโตชะลอตัว
ลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 2563 เนื่องด้วยผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�ำให้มีการงดให้
บริการชั่วคราวของโรงแรม ร้านอาหาร และบริการจัดเลี้ยง ซึ่งล้วนเป็นลูกค้าหลักในภาคค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B
มูลค่ายอดขายรวมของธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B ในประเทศมาเลเซีย (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
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ธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา:  ยูโรมอนิเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี 2564) และประมาณการจากการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชั้นน�ำและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 ภาคค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B จะปรับตัวดีขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 9.1 อันเป็นผลจากการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน
ปี 2568 โดยสินค้าประเภทอาหารจะยังเป็นสินค้าที่ส�ำคัญที่สุด คาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ระหว่าง
ปี 2564 ถึงปี 2568 คิดเป็นมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 เนือ่ งจากการฟืน้ ตัวของธุรกิจในภาคธุรกิจโฮเรก้า นอกจากนี้ สินค้าที่
ไม่ใช่อาหารจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 7.9 โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมซึ่งซื้อขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ภาพรวมการเข้าถึงตลาดออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ในปี 2563 ทุกภาคธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะเป็นประเภท B2C หรือประเภท B2B สัดส่วนการค้าผ่านหน้าร้านจะอยู่
ทีร่ าวร้อยละ 96.0 ของมูลค่ารวมอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียเคยชินกับการจับจ่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคจากหน้าร้าน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์จะมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 3.5 ของมูลค่ารวม
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อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ก็นับว่ามีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562 โดยยอดขาย
ผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้นจาก 415.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 เป็น 713.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 19.7 นอกจากนี้ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่
นิยมมากกว่าเดิม โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 28.4 ในปี 2563 เป็น 916.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะ
ประชากรของประเทศมาเลเซียเป็นกุญแจส�ำคัญต่อการเติบโตของยอดขายธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านอีคอมเมิร์ซ
เนือ่ งจากประชากรเมืองมีการศึกษาสูงขึน้ และมีฐานะดีขนึ้ ท�ำให้ผบู้ ริโภคทีใ่ ช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วเริม่ จับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพือ่
ความสะดวกสบายมากขึน้ เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ อีคอมเมิรซ์ ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภควัยหนุม่ สาวและมีฐานะดีทอี่ าจยุง่ กับการท�ำงานและการท�ำ 
ภารกิจในแต่ละวัน ซึง่ ทางเลือกร้านค้าปลีกและค้าส่งในช่องทางอีคอมเมิรซ์ จะท�ำให้ผบู้ ริโภคสามารถสัง่ ซือ้ สินค้าได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มอื ถือแม้ในขณะก�ำลังเดินทาง ผูบ้ ริโภคทีม่ เี วลาน้อยจึงสามารถประหยัดเวลาการเดินทางไปซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคทีห่ น้าร้านค้าปลีกและ
ค้าส่งได้อย่างมาก นอกจากนี้ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลายประการที่บังคับใช้ตั้งแต่เกิดโรคระบาด
ก็มีบทบาทส�ำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย
ตลอดช่วงปี 2559 ถึงปี 2563 สัดส่วนมูลค่าธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ต่อมูลค่ารวมอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งได้เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศมาเลเซียก�ำลังเดินหน้าสู่การใช้งานระบบดิจิทัล และคาดว่าการเติบโตของช่องทางออนไลน์จะสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงถึงร้อยละ 31.4 ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568
การเข้าถึงตลาดออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศมาเลเซีย (ปี 2559 ถึงปี 2568F)
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ธุรกิจค้าส่งปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคช่องทางออนไลน์

ธุรกิจค้าส่งปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคช่องทางออฟ

ที่มา:  ยูโรมอนิเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี 2564) และประมาณการจากการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชั้นน�ำและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

การถือก�ำเนิดของแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทุกบริการ ยกตัวอย่างเช่น Grab ก็นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งน�ำไปสู่การเติบโตของแพลตฟอร์ม
ส�ำหรับการบริการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคโดยบุคคลที่สาม เช่น GrabMart โดยผู้บริโภคที่ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวจะไม่ถูกจ�ำกัดให้ต้องสั่งซื้อ
สินค้าจากผู้ค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์รายใหญ่ แต่จะสามารถสั่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ค้าปลีกรายย่อยและผู้ค้าปลีกอิสระที่จัดจ�ำหน่าย
บนแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ ยิ่งไปกว่านั้น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ก็ก�ำลังทยอยเข้าสู่ภาคค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น RedMart ของ

Lazada และ Shopee Mart ไปพร้อมกับการให้บริการที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อปรับตัวกับการที่ผู้บริโภคหันไปจับจ่ายผ่านช่อง
ทางออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ผู้ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ได้ลงทุนเม็ดเงินเป็น
จํ า นวนมากในการสร้ า งระบบอั ต โนมั ติ แ ละนวั ต กรรมโมเดลการ
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการค�ำสั่งซื้อและบริการการ
จัดส่งถึงลูกค้าปลายทาง (last-mile) นอกจากบริการการจัดส่งถึงลูกค้า
ปลายทางจะช่วยลดต้นทุนการจัดส่งแล้ว ยังท�ำให้คุณภาพสินค้าที่
ผู้บริโภคได้รับดีขึ้นอีกด้วย ประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการจับจ่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซและการเสนอทางเลือกที่น่า
สนใจกว่าเดิมของผู้ค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ผู้บริโภคชาวมาเลเซียหันมาจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านช่องทางออนไลน์
ภาพรวมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า
ในประเทศมาเลเซีย เป็นเรือ่ งปกติทจี่ ะพบร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค
อย่างน้อยหนึง่ สาขาในศูนย์การค้าแต่ละแห่ง เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ
ศูนย์การค้าต่างก็มุ่งจะสร้างประสบการณ์การจับจ่ายแบบ “ครบครัน
ในที่เดียว” ประเทศมาเลเซียมีศูนย์การค้ากว่า 560 แห่งและยัง
วางแผนการเปิดโครงการส�ำคัญ ๆ อีกหลายแห่งในช่วงไม่กปี่ ตี อ่ จากนี้
ในขณะทีศ่ นู ย์การค้ามีขนาดใหญ่ขนึ้ ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่กก็ ลาย
เป็นผู้เช่าหลักของศูนย์การค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
จ�ำนวนลูกค้าในศูนย์การค้า นอกจากนี้ การผ่อนคลายข้อบังคับธุรกิจ
ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศตัง้ แต่ปี 2563 โดยรัฐบาล
มาเลเซีย ซึง่ เป็นความพยายามในการกระตุน้ การลงทุนจากต่างประเทศ
ส่งผลให้ผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างชาติได้รับอนุญาตให้
เปิดซูเปอร์สโตร์ภายใต้การถือครองของตนเองโดยสมบูรณ์ ไม่วา่ ประชากร
ในพื้นที่โดยรอบจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการจ�ำกัดไว้
ให้เฉพาะผู้ประกอบการไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีสัดส่วนการถือหุ้นโดย
ผู้ถือหุ้นชาวภูมิบุตรอย่างน้อยร้อยละ 30 นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคจากต่างชาติยงั ได้รบั อนุญาตให้เปิดร้านค้าทีม่ ขี นาดเล็ก
ได้ถึง 1,000 ตารางเมตรในพื้นที่เมือง โดยคาดว่าความเคลื่อนไหวนี้
จะท�ำให้ประเทศมาเลเซียดึงดูดร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคต่างชาติ
ได้มากขึ้น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2.2) การตลาด

การจัดท�ำแคมเปญด้านการตลาดของบริษทั ฯ จะคิดขึน้ ในระดับประเทศ
และน�ำไปด�ำเนินการในระดับท้องถิ่น โดยกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการ
ปรับเปลีย่ นวิธที างการตลาดแบบดัง้ เดิมสูก่ ารตลาดดิจทิ ลั และการตลาด
ออนไลน์
กลยุทธ์การตลาดโดยรวมของ Makro คือการจําหน่ายสินค้าคุณภาพสูง
ในราคาที่แข่งขันได้สําหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ
มืออาชีพผ่านช่องทางการจําหน่ายที่หลากหลาย ส�ำหรับธุรกิจค้าส่ง
ของ Makro บริษัทฯ ส่งเสริมแบรนด์และสินค้าของบริษัทฯ ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า
ที่จัดส่งทุก 15 วัน โดยมุ่งไปที่ลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพ ใบปลิว
ที่มีข้อเสนอและรายการส่งเสริมการขายจากผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
สินค้า การสาธิตสินค้าในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า รวมถึงช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งที่จะสื่อสารกับลูกค้าใน
ช่วงอายุทแี่ ตกต่าง โดยบริษทั ฯ ยังมีโครงการอืน่ ๆ เพือ่ รักษาฐานลูกค้า
เช่น โปรแกรมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า (loyalty
programme) การบริการการมารับสินค้าทีห่ น้าร้าน (curbside pickup)
และบริการจัดส่งสินค้า
บริษทั ฯ มีทมี งานหลายทีมซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ท�ำหน้าทีด่ า้ นการตลาด
แบบเฉพาะเจาะจง แบบหนึง่ ต่อหนึง่ โดยมีทมี งานข้อมูลเชิงลึก (insight
team) ท�ำหน้าที่ติดตามวัดผลการประกอบการและการด�ำเนินงาน
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการท�ำการตลาด
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมงานข้อเสนอผลิตภัณฑ์ (proposition
team) ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้ขอ้ มูล
ของทีมงานข้อมูลเชิงลึก และทีมงานสือ่ สาร (communication team)
ท�ำหน้ า ที่ ด�ำเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ ที่ จั ด ท�ำขึ้ น โดยที ม งานข้ อ เสนอ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ทีมงานพัฒนาลูกค้า (customer development
team) จะมีการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่าง
ต่อเนือ่ งทุกปี และวิเคราะห์ผลสํารวจดังกล่าว เพือ่ พัฒนาการให้บริการ
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป

ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s มุ่งน�ำเสนอบริการต่อลูกค้าในการจับจ่าย
ที่ครบครันในที่เดียว (one-stop shop) ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ ท�ำให้ลูกค้าสามารถจับจ่ายสินค้าตามความต้องการทั้งหมด
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสินค้าอาหารสด
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงในราคาทีเ่ ข้าถึงได้ โดยแผนงานการตลาดของ Lotus’s
พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า และเสริมสร้างมูลค่าและความน่าเชือ่ ถือด้านคุณภาพของ Lotus’s
ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์ดา้ นการตลาดดังกล่าวมีความส�ำคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง Lotus’s สังเกตเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพฤติกรรมและความนิยมของลูกค้า โดย
ลูกค้าหันไปจับจ่ายสินค้าในร้านค้าละแวกใกล้เคียงในพื้นที่และใช้
บริการจัดส่งสินค้าออนไลน์มากขึน้ ดังนัน้ Lotus’s จึงได้ปรับกิจกรรม
การตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้
• เน้ น การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการน�ำเสนอช่ อ งทาง
ออนไลน์
• เพิ่มความถี่ในการไปจับจ่ายที่ร้านค้ามากขึ้น
• เพิม่ ปริมาณการจับจ่ายสินค้าในแต่ละครัง้ ของลูกค้า (basket size)
เช่น การเสนอส่วนลดทันทีที่ซื้อสินค้า
นอกจากนี้ Lotus’s ยังจัดรายการด้านการตลาดอื่น ๆ เพื่อครอบคลุม
ทั้งการได้ลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึง แคมเปญแนะน�ำ
ลูกค้าใหม่ผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม
ผู้ให้บริการร้านอาหาร (food aggregators) แพลตฟอร์มตลาด
อีคอมเมิร์ซ (E-commerce marketplace) พันธมิตรผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม และรวมถึงแพลตฟอร์มความบันเทิงต่าง ๆ โดย Lotus’s
ได้มีการจัดท�ำชุดผลิตภัณฑ์ต้อนรับ (welcome packs) ส�ำหรับ
ลูกค้าใหม่ ข้อเสนอเฉพาะตัวลูกค้า รางวัลพิเศษส�ำหรับลูกค้า และการ
สื่อสารเฉพาะตัวลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ
ลูกค้า (customer loyalty) จากการที่มีการปรับแบรนด์ “Lotus’s”
ให้มีความสดใสมากขึ้น
Lotus’s ท�ำการส่งเสริมแบรนด์ร้านค้าและสินค้าของ Lotus’s ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งสื่อโทรทัศน์

สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อเป้าหมาย ผู้น�ำทางความคิดที่ส�ำคัญ ผู้มี
อิทธิพลทางสื่อออนไลน์ (influencers) พันธมิตรธุรกิจ สื่อท้องถิ่น
ที่เป็นสื่อเป้าหมาย รวมถึงการสาธิตสินค้าและกิจกรรมในร้านค้า
โดยมุ่งที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าในช่วงอายุที่แตกต่าง โดย Lotus’s
ยังเพิ่มการท�ำแคมเปญส่งเสริมการขายและการตลาดในพื้นที่ละแวก
ใกล้เคียงมากขึ้น
Lotus’s มีทีมงานหลายทีมซึ่งท�ำหน้าที่ด้านการตลาด โดยเฉพาะ
โดยทีมงานข้อมูลเชิงลึก (insight team) ท�ำหน้าที่ติดตามและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าเพือ่ ท�ำการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทีมงาน
ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ (proposition team) ท�ำหน้าที่จัดท�ำกลยุทธ์
การตลาดโดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกของทีมงาน ทีมงานสื่อสาร
(communication team) ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการตามกลยุทธ์ที่จัดท�ำ
โดยทีมงานข้อเสนอผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ Lotus’s ยังมีการใช้ข้อมูล
ลูกค้าในการปรับปรุงสินค้าเฉพาะตัวลูกค้า โดยปรับในเรือ่ งการก�ำหนด
ราคาและรายการส่งเสริมการขายส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ
2.3) การแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจ
บริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่ง
โดยตรงในตลาดหลักของบริษัท ฯ ที่ประกอบธุรกิจด้า นอาหารที่
หลากหลายและในหลายรู ป แบบที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และด้วยขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่หลากหลาย ท�ำให้บริษัทฯ มีการแข่งขันกับคู่แข่งต่าง ๆ
หลายรายในแต่ละกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่
ปัจจัยหลักด้านการแข่งขัน คือ ราคา คุณภาพของสินค้า การวาง
ต�ำแหน่งและการเป็นทีย่ อมรับของแบรนด์ (brand positioning and
recognition) ท�ำเลที่ตั้งของร้านค้า ความสะดวกสบายส�ำหรับลูกค้า
ความหลากหลายของสินค้า ความครบครันของสินค้าและบริการ
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำตลาดในแต่ละกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจอยู่ โดยเน้นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์
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ทางการแข่งขันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างด้านต้นทุนที่ท�ำให้บริษัทฯ
มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยส�ำคัญเหนือกว่าคู่แข่งที่ใช้
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบดั้งเดิม และด้วยโครงสร้างด้านต้นทุน
และระบบงานโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ จ�ำเป็ น ส�ำหรั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง และค้าปลีก
ขนาดใหญ่เช่นของบริษทั ฯ ท�ำให้เป็นการยากเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
รายใหม่จะเข้าสู่ตลาดและแข่งขันกับบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล
การแข่งขันในตลาดค้าส่ง
บริษัทฯ แข่งขันโดยตรงกับผู้ค้าส่งและบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจ
น�ำเข้า ส่งออก และจ�ำหน่ายอาหารแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการ
จัดส่ง (food service distribution companies) ที่หลากหลาย
ทั้งในระดับภูมิภาคและในท้องถิ่น และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของ
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า และแข่งขันโดยอ้อมกับร้านค้าส่งสมัยใหม่
(modern trade wholesalers) ซึง่ จ�ำหน่ายอาหาร และ/หรือสินค้า
ทั่วไปในตลาดที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ
ประสบกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากตลาดค้าส่งแบบดั้งเดิมในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 จากการทีร่ ฐั บาลประกาศใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทีเ่ น้นให้การสนับสนุนร้านค้าแบบดัง้ เดิมและร้านค้าในท้องถิน่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่แข่งช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
การแข่งขันในตลาดค้าปลีก
ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย Lotus’s แข่งขันกับคู่แข่งที่
หลากหลายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
ซึง่ รวมถึงผูป้ ระกอบการร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ทีป่ ระกอบธุรกิจจ�ำหน่าย
สินค้า ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ร้านค้ารูปแบบเล็กลงมา
รวมถึงตลาดสด และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ ในประเทศไทย
หนึ่งในคู่แข่งรายใหญ่ของ Lotus’s คือ บิ๊กซี และในประเทศมาเลเซีย
คู่แข่งรายใหญ่ของ Lotus’s ได้แก่ 99 Speedmart และ Econsave
Lotus’s เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย โดยมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยส�ำคัญจาก
ความสามารถที่แข็งแกร่งในด้านการจัดหาและจ�ำหน่ายอาหารสด

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

จากต้ น ทางถึ ง ปลายทางจากผู ้ ผ ลิ ต และจั ด จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า ไปยั ง
ผู้บริโภค ตลอดจนเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่ามีผู้ประกอบการน้อยรายใน
ประเทศไทยที่จะสามารถแข่งขันกับ Lotus’s ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในส่วนของกลุม่ สินค้าอาหารสด ซึง่ แตกต่างจากกลุม่ สินค้า
ที่ไม่ใช่อาหารสด ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากกว่า
การแข่งขันในธุรกิจศูนย์การค้า
ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย Lotus’s แข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ในธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ทั้งนี้ ในประเทศไทย
ผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งในธุรกิจดังกล่าว รวมถึง เซ็นทรัลพัฒนา
และบิ๊กซี และในประเทศมาเลเซีย รวมถึง Giant Aeon Big และ
Mydin โดย Lotus’s มีการแข่งขันกับผู้ประกอบการศูนย์การค้า
ดังกล่าว ในแง่ของการด�ำรงรักษาผู้เช่า อัตราการเช่าพื้นที่ ท�ำเลที่ตั้ง
ของศูนย์การค้า ความสะดวกสบายส�ำหรับลูกค้า การคัดเลือกผู้เช่า
(tenant selection) สัดส่วนของผู้เช่า (tenant mix) และการเป็นที่
ยอมรับของแบรนด์ศูนย์การค้า ทั้งนี้ ธุรกิจการเป็นเจ้าของและ
ประกอบการศูนย์การค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สินค้าและบริการหลายประเภทที่ผู้เช่าเคยให้บริการในศูนย์การค้า
เช่น บริการด้านการเงิน สามารถให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เช่าประเภทดังกล่าวจึงไม่จ�ำเป็น
ต้องเปิดร้านค้าหรือเช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าเป็นจ�ำนวนมากเช่นในอดีต
การแข่งขันในตลาดช่องทางออนไลน์และบนอุปกรณ์พกพา
บริษัทฯ เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นจากช่องทางออนไลน์
ซึ่งให้บริการโดยคู่แข่งเดิมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของบริษัทฯ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะการค้าปลีกแบบออนไลน์ ที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวให้ทันกับความคาดหวังของ
ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ของคู่แข่ง
ทั้ง นี้ ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท ฯ หั น มาใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น และติดต่อ
กับบริษัทฯ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ความนิยมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคดังกล่าว

ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น ผู้บริโภคยังคาดหวังที่
จะได้รับการจัดส่งสินค้าตรงตามก�ำหนดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท�ำการ
ลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่างมีนัยส�ำคัญและ
จะลงทุนต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันของบริษทั ฯ โดยมุง่ ทีจ่ ะปรับปรุงกลยุทธ์การผสมผสาน
ช่องทาง O2O (ออฟไลน์และออนไลน์) ช่องทางจัดจ�ำหน่ายออนไลน์
และบนอุปกรณ์พกพาดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบการ
จับจ่ายผ่านอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั ซึง่ ได้เพิม่ ระดับการแข่งขันทัง้ จากผูป้ ระกอบการ
เดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ที่หลากหลาย
3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของ Makro
Makro ได้พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น เกษตรกร และชาวประมง (โดยหลาย
รายนั้น มีความสัมพันธ์มายาวนานกว่า 30 ปี) และมีความสัมพันธ์
ในการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าทั้งหมด
โดยกลยุทธ์การจัดหาสินค้าธุรกิจค้าส่งของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส�ำหรับสินค้าอาหารสดนัน้ จะเป็นการสัง่ ซือ้ สินค้าโดยตรงจากเกษตรกร
และผู้ผลิต ตลอดจนผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นและ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มี
การสั่งซื้อสินค้าจ�ำนวนมากจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ารายใด
รายหนึ่ง หรือมีการพึ่งพาผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าเพียงรายเดียว
ในการจัดหาสินค้าใด ๆ ของบริษัทฯ โดยในปี 2564 Makro มีการ
สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ารายใหญ่ที่สุดสิบรายแรก
ของ Makro ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดสั่งซื้อสินค้าส�ำหรับ
ธุรกิจค้าส่งทั้งหมดของ Makro โดยไม่มีผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้า
รายใดมียอดสั่งซื้อจาก Makro เกินร้อยละ 10 ของยอดสั่งซื้อสินค้า
ทั้งหมดของ Makro ในรอบระยะเวลาดังกล่าว การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท�ำให้เกิดปัญหาด้านการจัดหาสินค้าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อน รวมถึงการหยุดชะงักและความล่าช้าซึ่งได้ส่งผลกระทบ และ
อาจจะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องในการหมุนเวียนและการจัดหา
สินค้าบางประเภท ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาสินค้าจาก
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แหล่งสินค้าเดิมได้ บริษัทฯ จะจัดหาสินค้าจากแหล่งทางเลือกอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสั่งซื้อและ
ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro (private label) ด้วย

ทั้งนี้ Lotus’s มีระยะเวลาการช�ำระเงินให้กับผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
อยู่ในช่วงประมาณ 15 ถึง 90 วัน

นอกจากนี้ บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยเหลือให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
สินค้าได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับ CPF ท�ำให้บริษัทฯ สามารถรักษาแหล่งจัดหา
สินค้าที่มั่นคงสําหรับสินค้าประเภทเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ และกุ้ง และยังช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ
ต่อไป โดย CPF ยังเป็นผู้ประสานงานหลักกับผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศสําหรับสินค้า
บางประเภท

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซียของ Lotus’s มีการจัดซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ
หลายราย ทั้งนี้ แม้ว่า Lotus’s มิได้จัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ารายหนึ่งรายใดเป็นหลัก
แต่ Lotus’s มีการจัดหาสินค้าในสัดส่วนที่สูงจากแบรนด์ที่ได้รับความนิยมบางยี่ห้อ ทั้งนี้ Lotus’s
พยายามลดต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าของ Lotus’s โดยการเจรจาต่อรอง
ให้ได้สว่ นลดและสิทธิพเิ ศษเพิม่ เติมจากการจัดซือ้ สินค้าในปริมาณมาก ทัง้ นี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19
สร้างแรงกดดันในการจัดหาสินค้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท�ำให้เกิดการหยุดชะงักและความล่าช้าใน
การผลิตและจัดหาสินค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบและอาจจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อการเคลื่อนไหวและ
การมีอยู่ของสินค้าหลายชนิด ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน Lotus’s ยังไม่ประสบกับการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของ
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าของ Lotus’s จากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 Lotus’s มีความ
สัมพันธ์ทดี่ ใี นระยะยาวกับเครือข่ายผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวนมาก และในกรณีทเี่ กิดการขาดแคลน
สินค้าไม่ว่าด้วยเหตุใด Lotus’s ก็สามารถจัดหาสินค้าชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจากผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายสินค้ารายอืน่ ได้ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวนมากของ Lotus’s

ทั้งนี้ Makro มีเงื่อนไขทางการค้าส�ำหรับระยะเวลาการจ่ายช�ำระ (Credit term) กับผู้ผลิตและจัด
จ�ำหน่ายสินค้าของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง อยู่ในช่วง 7 ถึง 60 วัน
ผลิตภัณฑ์ของ Lotus’s
ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ Lotus’s มีการจัดซือ้ สินค้าโดยตรงจากผูผ้ ลิตสินค้าแบรนด์ตา่ ง ๆ หลายราย
ทั้งนี้ Lotus’s มีการประสานงานร่วมกับผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าเพือ่ ให้ระบบห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (value chain)
ครบวงจรมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ Lotus’s สามารถน�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าส�ำหรับ
ลูกค้าของ Lotus’s ผู้จัดซื้อสินค้าของ Lotus’s ทุกรายได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ Lotus’s
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้การติดต่อกับผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าเป็นไปตามหลักจริยธรรม
และกฎหมาย ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างแรงกดดันในการจัดหาสินค้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน ท�ำให้เกิดการหยุดชะงักและความล่าช้าในการผลิตและจัดหาสินค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบและอาจ
จะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตกับการมีอยู่ของสินค้าหลายชนิด
นอกจากนี้ Lotus’s ยังใช้ประโยชน์จากระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในการสร้างความสัมพันธ์
อันดี และเสริมสร้างศักยภาพของ Lotus’s ในการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบโดยตรงกับเกษตรกรและผู้ผลิต
และจัดจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิ่น Lotus’s ยังได้มีการพัฒนากลุ่มสินค้าอาหารสดเพิ่มมูลค่าที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น เนื้อหมัก อาหารพร้อมปรุงผลิตจากเนื้อสัตว์ และอาหารพร้อมรับ
ประทานผลิตจากเนื้อสัตว์ รวมถึงนวัตกรรมด้านสินค้า เช่น เนื้อสังเคราะห์ (plant-based meat) เป็นต้น
โดยส�ำหรับปี 2564 Lotus’s จัดหาสินค้าอาหารสดมาจากเกษตรกรและพันธมิตรผู้ประกอบการ SME ใน
ท้องถิ่นจ�ำนวน 661 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14 ของสินค้าอาหารสดทั้งหมดที่ Lotus’s รับซื้อมา

ทั้งนี้ Lotus’s มีระยะเวลาการช�ำระเงินให้กับผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกในประเทศ
มาเลเซียอยู่ในช่วงประมาณ 7 ถึง 105 วัน
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4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย
ประเภททรัพย์สิน
		

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2564

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

30,564

118,443

สินทรัพย์สิทธิการใช้

10,204

36,831

112

45,268

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

โปรดพิจารณาเพิม่ เติมในเอกสารแนบ 4 “ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ ”

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 มีจ�ำนวน
2,201 ล้านบาท และ 8,060 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องหมายการค้าและอื่น ๆ เป็นหลัก - โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 4 “ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน”
4.3 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 จ�ำนวน 468 ล้านบาท และ 471
ล้านบาท ตามล�ำดับ - โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 4 “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน”
4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีส่ อดคล้อง กับวิสัยทัศน์และแผนการเติบโตของ
กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก�ำไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์
(Synergy) ให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ
บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นน�ำในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มี
ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีใน
การลงทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก�ำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
สถานะทางการเงินของ บริษัทฯ รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาถึงศักยภาพ
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการพิจารณา การลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษทั ร่วมนัน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ และ/หรือ การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นีใ้ นการขออนุมตั กิ ารลงทุน
ในบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนและประกาศ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

1.3) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

1 นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
โดยธุรกิจค้าส่งประกอบด้วย ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and
carry) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ “Makro” และ “LOTS Wholesale Solutions”
และธุร กิจ ฟูดเซอร์วิส (Food service) ซึ่งเป็น ธุรกิจน�ำเข้า และจัดจ�ำหน่า ยสิน ค้า อาหารพรีเมี่ยม
พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริหาร
พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าด�ำเนินงานโดย Lotus’s ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
บริษท
ั แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด

บริษท
ั โปรมาร์ท จ�ำกัด

99.99%

99.99%

(ประเทศไทย)

100%
70%
99.99%
100%
100%

(ประเทศไทย)

ธุรกิจฟู ดเซอร์วิส
บริษัท สยามฟู ด เซอร์วิส จ�ำกัด

ARO Commercial Company Limited

80%

Makro (Cambodia) Company Limited

80%

CP Wholesale India Private Limited

80%

(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)

(ประเทศกัมพู ชา)

(สาธารณรัฐอินเดีย)

Makro (Guangzhou) Food Company Limited
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

Guangzhou Huadu Makro Food
Supermarket Company Limited

ธุรกิจค้าปลีก

80%
80%

ธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้า

(ประเทศไทย)

Indoguna Vina Food
Service Company Limited

99.99%

100%

100%

(ประเทศไทย)

99.99%

(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

บริษท
ั โลตัสส์ สโตร์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Lotuss Stores (Malaysia)
Sdn Bhd

99.99%

100%

(ประเทศไทย)

Indoguna Singapore Private Limited
(ประเทศสิงคโปร์)

Indoguna Dubai Limited Liability Company

99.99%

Indoguna Lordly Company Limited

99.99%

(เขตบริหารพิ เศษฮ่องกง)

Just Meat Company Limited

50%

(เขตบริหารพิ เศษฮ่องกง)

MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe
Limited Liability Company
Indoguna Cambodia Company Limited
(ประเทศกัมพู ชา)

(ประเทศมาเลเซีย)

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
(ประเทศไทย)

(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

บริษท
ั ซี.พี . รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

50%
49.99%
25%

บริษัท โลตัสส์ โมบายล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ประเทศไทย)

บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด
(ประเทศไทย)

บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(ประเทศไทย)

บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (ประเทศไทย)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์
รีเทล โกรท (ประเทศไทย)
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2. ตารางต่อไปนี้แสดงถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จ�ำนวนและชนิด
่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ของหุน
้ ทีจ
ทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

มูลค่าที่
ตราไว้
หุ้นละ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

10,000,000 บาท

2,500,000 บาท

100 บาท

99.99

5,047,000,000 บาท 4,962,000,000 บาท 100 บาท

99.99

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ
ที่ด�ำเนินธุรกิจ

1. บริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด             
1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250    
โทรศัพท์ : 0 2067 8999  
โทรสาร : 0 2067 9044

กิจการจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค

ไทย

หุ้นสามัญ
100,000 หุ้น

2. บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ำกัด
1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250    
โทรศัพท์ : 0 2067 8999  
โทรสาร : 0 2067 9044

กิจการให้บริการด้านเทคนิค
และการให้บริการสนับสนุน
แก่วิสาหกิจในเครือ

ไทย

หุ้นสามัญ
50,470,000 หุ้น

3. Makro (Cambodia) Company Limited
5734, Street 1003, Bayab Village, Sangkat
Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok,
Phnom Penh, Cambodia   
โทรศัพท์ : (855) 23 977 377  
เว็บไซต์ : www.makrocambodia.com

ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่อง

กัมพูชา

หุ้นสามัญ
6,800,000 หุ้น

68,000,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ

47,200,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ

10 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
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4. CP Wholesale India Private Limited   
7th & 8th Floor, WeWork BlueOne Square,
246, Phase IV, Udyog Vihar, Gurugram
122016, India
โทรศัพท์ : (91) 124 447 9000  
โทรสาร : (91) 124 447 9199  
เว็บไซต์ : https://corporate.lotswholesale.com/

ด�ำเนินธุรกิจค้าส่งและธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาธารณรัฐ
อินเดีย

หุ้นสามัญ
77,142,851 หุ้น

802,000,000
รูปีอินเดีย

771,428,510
รูปีอินเดีย

10 รูปีอินเดีย

99.99

ชื่อธุรกิจ/ สถานที่ต้ง
ั

ธุรกิจค้าส่ง
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ชื่อธุรกิจ/ สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ
ที่ด�ำเนินธุรกิจ

จ�ำนวนและชนิด
่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ของหุน
้ ทีจ
ทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

มูลค่าที่
ตราไว้
หุ้นละ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

5. ARO Commercial Company Limited
ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและ
322, Upper Pazundaung Road, Sat San Ward,
กิจการที่เกี่ยวเนื่อง
Mingalar Taung Nyunt Township,
Yangon, Myanmar 11171
โทรศัพท์ : (95) 9770 330 003

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

-

-

31,300,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ

-

99.99

6. ARO Company Limited (1)         
Corner of Bogyoke Aung San Road and
27th Street, Unit #15-06 to #15-10,
Level 15, Junction City Tower, Pabedan
Township, Yangon, Myanmar

ให้บริการด้านการตลาด
และที่ปรึกษา

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

-

-

183,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ

-

99.99

7. Makro (Guangzhou) Food Company
Limited
11F, B Building, Dongshan Square, No.65,
Xian Lie Zhong Road, Yue Xiu District,
Guangzhou, China
โทรศัพท์ : (86) 020 2333 6999

ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่อง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

-

139,000,000
หยวนเหรินหมินปี้

139,000,000
หยวนเหรินหมินปี้

-

99.99

8. Guangzhou Huadu Makro Food
ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและ
Supermarket Company Limited
กิจการที่เกี่ยวเนื่อง
No.163 Yingbin Avenue, Gaosheng Square,
1st & 2nd  Floor, Huadu District,
Guangzhou, China
โทรศัพท์ : (86) 020 2221 6688

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

-

15,000,000
หยวนเหรินหมินปี้

15,000,000
หยวนเหรินหมินปี้

-

99.99

ไทย

หุ้นสามัญ
31,830,000 หุ้น

9. บริษัท สยามฟูดเซอร์วิส จ�ำกัด
2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน�้ำ 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
โทรศัพท์ : 0 2782 6000
โทรสาร : 0 2782 6009
เว็บไซต์ : www.siamfoodservices.com

กิจการน�ำเข้าและจ�ำหน่ายอาหาร
จากต่างประเทศและในประเทศ
และให้บริการด้านค่าระวางและ
จัดส่งสินค้าค่าเช่าและ
ค่าเก็บรักษาสินค้า

3,183,000,000 บาท 3,183,000,000 บาท 100 บาท

99.99
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ประเทศ
ที่ด�ำเนินธุรกิจ

จ�ำนวนและชนิด
่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ของหุน
้ ทีจ
ทั้งหมด

10. Indoguna Vina Food Service Company ประกอบธุรกิจทางการค้าและ
Limited
จัดจ�ำหน่าย รวมทั้งธุรกิจน�ำเข้า
44B Phan Xich Long Street, Ward 3, Phu และส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ : (84) 907 091 188
โทรสาร : (84) 28 3995 6756                                             
เว็บไซต์ : www.indogunavina.com

เวียดนาม

11. Indoguna (Singapore) Private Limited ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate, รวมทั้งธุรกิจน�ำเข้าและส่งออก
Singapore 758221
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
โทรศัพท์ : (65) 6755 0330
โทรสาร  : (65) 6755 9522
เว็บไซต์   : www.indoguna.com

มูลค่าที่
ตราไว้
หุ้นละ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

5,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ

-

100

1,600,000
ดอลลาร์สิงคโปร์

-

80

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

-

5,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ

สิงคโปร์

หุ้นสามัญ
1,231,579 หุ้น

1,600,000
ดอลลาร์สิงคโปร์

12. Indoguna Dubai Limited Liability
ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่าย
Company
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1
P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates
โทรศัพท์ : (971) 4 338 6304  
โทรสาร : (971) 4 338 6305
เว็บไซต์ : www.indoguna.com/indoguna-dubai-llc/   

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

หุ้นสามัญ
1,800 หุ้น

1,800,000 ดีแรห์ม 1,800,000 ดีแรห์ม 1,000 ดีแรห์ม
สหรัฐอาหรับ
สหรัฐอาหรับ
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์

80

13. Maxzi The Good Food Restaurant &
Cafe Limited Liability Company
Al Shafar Investment Building, Shop No. 20,
P.O. Box 126113 Al Quoz 1, Dubai,
United Arab Emirates
โทรศัพท์ : (971) 4 395 3988
เว็บไซต์ : https://maxzi.ae

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

หุ้นสามัญ
8,000 หุ้น

8,000,000 ดีแรห์ม 7,000,000 ดีแรห์ม 1,000 ดีแรห์ม
สหรัฐอาหรับ
สหรัฐอาหรับ
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์

80

ชื่อธุรกิจ/ สถานที่ต้ง
ั

ประเภทธุรกิจ

ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารและ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ชื่อธุรกิจ/ สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ
ที่ด�ำเนินธุรกิจ

จ�ำนวนและชนิด
่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ของหุน
้ ทีจ
ทั้งหมด

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

มูลค่าที่
ตราไว้
หุ้นละ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

14. Indoguna Lordly Company Limited
Unit 5A & Unit 7B, Sing Mei Industrial
Building, 29-37 Kwai Wing Road,
Kwai Chung, Hong Kong
โทรศัพท์ : (852) 2730 2025
โทรสาร : (852) 2730 2024
เว็บไซต์ : www.lordly.com.hk

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย เขตบริหารพิเศษ
รวมทั้งธุรกิจน�ำเข้าและส่งออก
ฮ่องกง
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร

หุ้นสามัญ
10,000 หุ้น

10,000
ดอลลาร์ฮ่องกง

10,000
ดอลลาร์ฮ่องกง

1 ดอลลาร์
ฮ่องกง

80

15. Just Meat Company Limited
Unit 5A & Unit 7B, Sing Mei Industrial
Building, 29-37 Kwai Wing Road,
Kwai Chung, Hong Kong
โทรศัพท์ : (852) 2730 2025
โทรสาร : (852) 2730 2024
เว็บไซต์ : www.justmeat.com.hk   

ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่าย เขตบริหารพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
ฮ่องกง

หุ้นสามัญ
1,000 หุ้น

1,000,000
ดอลลาร์ฮ่องกง

1,000,000
ดอลลาร์ฮ่องกง

1,000
ดอลลาร์
ฮ่องกง

80

กัมพูชา

หุ้นสามัญ
250,000 หุ้น

2,500,000
ดอลลาร์สหรัฐ

2,500,000
ดอลลาร์สหรัฐ

10 ดอลลาร์
สหรัฐ

99.99

ไทย

หุ้นสามัญ
1,994,745,745 หุ้น

100 บาท

99.99

16. Indoguna (Cambodia) Company Limited ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่าย
No. 5734, Street 1003, Bayab Village,
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
Sangkat Phnom Penh Thmey,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia  
โทรศัพท์ : (855) 2390 1369
ธุรกิจค้าปลีก

17. บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด             
629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-797-9000
โทรสาร : 02-797-9884

ส�ำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

199,474,574,500 199,474,574,500
บาท
บาท

80

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

มูลค่าที่
ตราไว้
หุ้นละ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ กลุ่ม ก.
100 หุ้น (2)
หุ้นบุริมสิทธิ กลุ่ม ข.
740,000 หุ้น (3)
หุ้นบุริมสิทธิ กลุ่ม ค.
490,000 หุ้น (2)
รวม 1,230,100 หุ้น

12,301,000 บาท

12,301,000 บาท

10 บาท

99.99

มาเลเซีย

หุ้นสามัญ กลุ่ม ก จ�ำนวน
39,200,000 หุน้ (2)
หุ้นสามัญ กลุม่ ข จ�ำนวน
16,800,000 หุน้ (2)
หุ้นบุริมสิทธิ กลุ่ม ค.
60,000,000 หุ้น (2)
รวม 116,000,000 หุ้น

-

856,000,000 ริงกิต

-

99.99

ประกอบกิจการดิสเคาท์สโตร์
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และไฮเปอร์
มาร์เก็ต

ไทย

หุ้นสามัญ
513,750,005 หุ้น

5,137,500,050
บาท

5,137,500,050
บาท

10 บาท

99.99

กิจกรรมโทรคมนาคม
แบบไร้สาย

ไทย

หุ้นสามัญ
50,000 หุ้น

5,000,000
บาท

5,000,000 บาท

100 บาท

99.99

ประเทศ
ที่ด�ำเนินธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ/ สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

18. บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด                         
629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-797-9000
โทรสาร : 02-797-9884

ประกอบธุรกิจการลงทุน
ในบริษัทอื่น

ไทย

19. Lotuss Stores (Malaysia) Sdn Bhd
Head Office, Level 3, No.3, Jalan 7A/62A,
Bandar Menjalara, 52200 Kuala Lumpur,
Malaysia.

ประกอบกิจการร้านค้าปลีก

20. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด        
629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-797-9000
โทรสาร : 02-797-9884
21. บริษัท โลตัสส์ โมบายล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-797-9000
โทรสาร : 02-797-9884

จ�ำนวนและชนิด
่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ของหุน
้ ทีจ
ทั้งหมด
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มูลค่าที่
ตราไว้
หุ้นละ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ กลุ่ม ก. 210,000,000 บาท 210,000,000 บาท
จ�ำนวน 1,050,000 หุน้ (2)
หุ้นสามัญ กลุ่ม ข.
จ�ำนวน 1,050,000 หุน้ (2)
รวม 2,100,000 หุ้น

100 บาท

50

ไทย

หุ้นสามัญ กลุ่ม ก.
2,080,000,000
จ�ำนวน 10,400,000 หุน้ (2)
บาท
หุ้นสามัญ กลุ่ม ข.
จ�ำนวน 10,400,000 หุน้ (2)
รวม 20,800,000 หุ้น

100 บาท

50

การเช่าและการด�ำเนินการเกี่ยว
กั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น ของ
ตนเองหรื อ เช่ า จากผู ้ อื่ น ที่ ไ ม่ ใช่
เพื่ อ เป็ น ที่ พั ก อาศั ย (โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่เมืองพัทยา)

ไทย

หุ้นสามัญ กลุ่ม ก. 465,000,000 บาท 465,000,000 บาท
จ�ำนวน 2,325,000 หุน้ (2)
หุ้นสามัญ กลุ่ม ข.
จ�ำนวน 2,325,000 หุน้ (2)
รวม 4,650,000 หุ้น

100 บาท

49.99

กองทุนรวมจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งลงทุนใน
ศูนย์การค้าจ�ำนวน 23 แห่ง
ทั่วประเทศไทย

ไทย

ประเทศ
ที่ด�ำเนินธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ/ สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

22. บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
13 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-247-3737
โทรสาร : 02-642-1005

การเช่าและการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็น
ทีพ่ กั อาศัย (ให้เช่าทีด่ นิ และอาคาร
ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต
สาขาบางปะกอก

ไทย

ธุรกิจการเงิน
(บัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคล)

24. บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
999/9 ชั้น 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-667-5555
โทรสาร : 02-264-5570
25. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
โลตัสส์ รีเทล โกรท
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-686-6100  
โทรสาร : 02-670-0430

23. บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
อาคารกรุงศรี ส�ำนักงานเพลินจิต
เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 1712
โทรสาร : 02-627-8615

หมายเหตุ : (1) อยู่ระหว่างด�ำเนินการปิดกิจการ
(2) คะแนนเสียง 1 เสียงส�ำหรับ 1 หุ้น
(3) คะแนนเสียง 1 เสียงส�ำหรับ 10 หุ้น

จ�ำนวนและชนิด
่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ของหุน
้ ทีจ
ทั้งหมด

หน่วยลงทุน
2,337,282,928
หน่วย

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

2,080,000,000
บาท

24,671,416,000 23,828,131,994.37 10.19 บาท
บาท
บาท

25
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
		 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
่ ส
้ หมดของบริษท
		 ของจ�ำนวนหุน
้ ทีม
ี ท
ิ ธิออกเสียงทัง
ั ย่อย
		 หรือบริษัทร่วมนั้น

ในปี 2544 Ek-Chai (บริษัทย่อยของ Lotus’s) และ CPG ได้เข้าท�ำ
สัญญาร่วมทุน (Joint venture agreement) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน
2544 (“สัญญาร่วมทุน”) เพื่อลงทุนในบริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้
จ�ำกัด (“บริษัทร่วมทุน”) โดย Ek-Chai และ CPG ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 50 และร้อยละ 27 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน
ตามล�ำดับ ซึ่งภายหลังที่บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH
ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) Lotus’s
จึงได้กลายมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนจึงได้
กลายมาเป็นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ โดยการโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าว
(Entire Business Transfer) เป็นเหตุอันท�ำให้การลงทุนในบริษัท
ร่วมทุนดังกล่าวถูกจัดว่าเป็นการร่วมลงทุนกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกับบริษัทฯ (ได้แก่ CPG) ซึ่งถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทร่วมทุน ตามนิยามที่ก�ำหนด
ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน
ดังกล่าวแล้วเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน
รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดและส่งเสริม
ธุรกิจของบริษัทฯ Lotus’s และ Ek-Chai อยู่แล้ว จึงไม่มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นใน
บริษัทร่วมทุนดังกล่าวรวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้
1. การเข้าร่วมลงทุนในบริษทั ร่วมทุนเป็นไปเพือ่ การส่งเสริมธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ กล่าวคือ เพื่อให้ Ek- Chai สามารถใช้ที่ดินและ
อาคารในการด�ำเนินธุรกิจร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางปะกอก
เท่านัน้ โดยไม่ถอื เป็นสาระส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
และ/หรือ Lotus’s: การเข้าร่วมลงทุนของ Ek-Chai ในบริษัท
ร่วมทุนนั้นเป็นเพียงรูปแบบการลงทุนหนึ่งซึ่งพบเห็นโดยทั่วไป

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสมเหตุสมผลในการส่งเสริมธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ Lotus’s และ Ek-Chai เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิ ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการก่อสร้างและพัฒนาร้านค้า จ�ำนวน
เงินลงทุนทีต่ อ้ งใช้ รวมถึงผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคต
จากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และอาคารผ่านบริษทั ร่วมทุน
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเข้าลงทุนซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปใน
อุตสาหกรรมอื่น อนึ่ง รูปแบบการเข้าลงทุนซึ่งพบเห็นโดยทั่วไป
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว หมายรวมถึง (ก) การลงทุนในกรรมสิทธิ์
(freehold) ในที่ดินและอาคาร (ข) การลงทุนในสิทธิการเช่า
(leasehold) ในทีด่ นิ และอาคาร และ (ค) การจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน
เพือ่ ลงทุนในทีด่ นิ และอาคาร และให้เช่าทีด่ นิ และอาคารดังกล่าว
แก่ผู้ร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุน
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางปะกอกดังกล่าว มีทั้งส่วนที่เป็น
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์การค้า โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีข่ นาดใหญ่
มีที่ตั้งอยู่ในท�ำเลที่ดี ใกล้กับแหล่งชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโซน
ที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และธนาคาร โดยร้านค้าตั้งอยู่
บนถนนหลัก (ถนนสุขสวัสดิ์) มีการคมนาคมสะดวก ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์การจัดหาพื้นที่ การเปิดและด�ำเนินสาขาร้านไฮเปอร์
มาร์เก็ตของ Lotus’s และ Ek-Chai ดังนั้น รูปแบบการร่วม
ลงทุน และโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว มีวัตถุ
ประสงค์หลักเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการเช่าที่ดินและอาคารใน
การด�ำเนินธุรกิจร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางปะกอก เพื่อเจาะ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Lotus’s ในบริเวณดังกล่าว เท่านั้น
จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดและเป็นการส่งเสริมธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ร้านไฮเปอร์
มาร์เก็ตสาขาดังกล่าวเป็นเพียง 1 ในทั้งหมด 222 สาขาของ
Lotus’s โดยมีสัดส่วนรายได้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม
จากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ทั้งหมด

2. การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น และสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคาร
Bangpakok Land เป็นธุรกรรมทีส่ มเหตุสมผลและมีขอ้ ตกลง
ที่ มี เ งื่ อ นไขการค้ า ทั่ ว ไปเสมื อ นการท� ำ รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก: สัญญาร่วมทุน ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการเปลีย่ นแปลง
ลักษณะธุรกิจ หรือการด�ำเนินการที่มีนัยส�ำคัญอื่นของบริษัท
ร่วมทุนจะต้องได้รบั คะแนนเสียงจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ของบริษัทร่วมทุน ที่เป็นเอกฉันท์เท่านั้น และได้รับการอนุมัติ
จากตัวแทนทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ (Authorised Representative)
ของแต่ละคู่สัญญา
นอกจากนั้น สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร Bangpakok Land
ประกอบไปด้วยสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวซึ่งได้มีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าที่ดินให้ Ek-Chai เป็นระยะเวลา 30 ปี (จนถึงปี
2575) ทั้งนี้ Ek-Chai มีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินตาม
เงื่อนไขสัญญาที่จะตกลงใหม่ในอนาคต และสัญญาเช่าอาคาร
บนที่ดิน Bangpakok Land ซึ่งมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี
โดยสัญญาก�ำหนดให้ Ek-Chai มีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า
อาคารใหม่ครั้งละ 3 ปี ตามเงื่อนไขและค่าเช่าตามสัญญาเดิม
บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมและข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน
และสัญญาเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าว สมเหตุสมผล โดย ณ
วันทีเ่ ข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าว CPG เป็นบุคคลภายนอกของ Ek-Chai
ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินการและถือหุ้นทางอ้อมโดย
Tesco ดังนั้น ธุรกรรมและสัญญาทั้งหลายดังกล่าวจึงมีข้อตกลง
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
อยู่แล้ว และสัญญาร่วมทุนมิได้มีข้อตกลงใด ๆ ที่เอื้อประโยชน์
ต่อ CPG รวมทั้ง CPG ก็มิได้เป็นผู้บริหารจัดการร้านไฮเปอร์
มาร์เก็ตสาขาดังกล่าวแต่อย่างใด
3. การจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนและโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ร่วมทุน
เกิดขึ้นประมาณ 20 ปีก่อนที่บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CPRH ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) รวมถึงขอบเขตในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ร่วมทุน
มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน: การจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนมีขนึ้ ตัง้ แต่
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ปี 2544 ซึ่ง Ek-Chai ณ ขณะนั้นอยู่ภายใต้การด�ำเนินการและ
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทที่ถือหุ้นเดิม ได้แก่ Tesco โดยวัตถุ
ประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางปะกอก ของ
Ek-Chai และภายใต้สัญญาร่วมทุนมีการก�ำหนดขอบเขตในการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้
1) เข้ า ซื้ อ ที่ ดิ น บริ เวณเขตราษฎร์ บูร ณะ แขวงบางประกอก
			 (“Bangpakok Land”)
2) ด�ำเนินการก่อสร้างและด�ำรงความเป็นเจ้าของศูนย์การค้า
ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางปะกอก และ
3) อนุญาตให้ Ek-Chai เช่าทีด่ นิ และอาคารทีต่ งั้ อยูบ่ น Bangpakok
Land เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางปะกอก
		 (“สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร Bangpakok Land”)
โดยในปัจจุบนั บริษทั ร่วมทุนไม่มกี ารประกอบธุรกิจอืน่ นอกเหนือ
จากที่กล่าวมาข้างต้น
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน Ek-Chai มิได้มีเจตนาที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจของบริษทั ร่วมทุนแต่อย่างใด การแก้ไขเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ
บริษัทร่วมทุน (หากมี) ในอนาคต จะต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และด�ำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และปฏิบัติตามมาตรการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึง
มาตรการการเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ
บริษัทฯ เช่น ในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการตรวจสอบให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้
มั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีข้อตกลงที่มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ นอกจากนี้ กฎเกณฑ์
ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนยังช่วยสนับสนุนให้เกิดความ

โปร่งใสและความเป็นธรรมในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน
การเข้ า ร่ ว มในการเข้ า ท�ำรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ข้างต้น
1.3.3 ความสัมพั นธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

1. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPALL
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CPALL ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 59.92 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย CPALL มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
ค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซือ้ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “7-Eleven”
ในประเทศไทย (“ร้าน 7-Eleven”) โดยร้าน 7-Eleven จะมุ่งเน้น
การตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
ของลูกค้าแต่ละราย (Customer Daily Life) และมุง่ เน้นการจ�ำหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ �ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวัน โดยสามารถแบ่งหมวด
สินค้าออกเป็น (1) อาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ สินค้าหลัก ๆ ได้แก่ เครือ่ งดืม่
อาหารและผักผลไม้พร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat: RTE) ขนมปัง
ขนมหวาน รวมไปถึงกาแฟ All Café เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการสร้างให้ 7-Eleven เป็นจุดหมายปลายทางของลูกค้าเมื่อนึกถึง
อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Destination) ตาม
สโลแกน “หิวเมื่อไรก็แวะมา” ที่ร้าน 7-Eleven และ (2) สินค้า
อุปโภคบริโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์ ซึง่ สินค้าหลัก ๆ ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ของใช้ส่วนตัว และของใช้ในบ้าน เป็นต้น
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น CPALL มีรปู แบบการด�ำเนินธุรกิจทีแ่ ตกต่างจาก
บริษัทฯ และ Lotus’s ซึ่งประกอบด้วย (1) ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภค ซึ่งมีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย (ซึ่งรวมถึง (ก) ศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry)
(ข) ไฮเปอร์มาร์เก็ต (ค) ซูเปอร์มาร์เก็ต และ (ง) มินิซูเปอร์มาร์เก็ต)
และ (2) ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ทั้งนี้ กลยุทธ์การด�ำเนิน
ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ส�ำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและมินซิ เู ปอร์มาร์เก็ต
จะเน้นในเรือ่ งการน�ำเสนอสินค้าอาหารสด ตามแนวคิดร้าน Go Fresh

ซึ่งเป็นการปรับแบรนด์ใหม่ของ Lotus’s และเป็นปัจจัยหลักของ
กลยุทธ์ “เอาชนะด้วยสินค้าที่สดใหม่” (“Winning with Fresh”)
โดยร้าน Go Fresh จะเน้นรูปโฉมและบรรยากาศของร้านทีเ่ ป็นเสมือน
ตลาดสดสมัยใหม่ และวางจ�ำหน่ายอาหารสดที่มีคุณภาพเพื่อน�ำไป
ปรุงอาหารและใช้ในครัวเรือนประจ�ำวันของลูกค้า อนึ่ง ในส่วนร้าน
มินซิ เู ปอร์มาร์เก็ตจะอยูภ่ ายใต้แบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” เน้นการ
จ�ำหน่ายอาหารสดและสินค้าบริโภค รวมถึงสินค้าจ�ำเป็นอืน่ ทีไ่ ม่ใช่อาหาร
โดยร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
จับจ่ายสินค้าเพื่อการประกอบอาหารประจ�ำวันและความต้องการ
ของลูกค้าในการซื้อสินค้าเพิ่มเติม (top-up) ดังนั้น CPALL จึงไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก CPALL มีรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน และไม่ใช่คู่แข่งของกันและกันโดยตรงกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และ Lotus’s
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของการแข่งขันอย่างเสรี
และมีความเป็นอิสระในการด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจากการครอบง�ำ 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
จะอยู่บนหลักการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของแต่ละฝ่ายเป็นส�ำคัญ
2. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CPF
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CPF ถือหุ้นในบริษัทฯ ผ่านทาง CPM (ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ
99.9) เป็นสัดส่วนร้อยละ 8.85 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ทั้งหมดของบริษทั ฯ โดย CPF มีธรุ กิจหลัก คือ การด�ำเนินธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ซึง่ สามารถจ�ำแนกธุรกิจตามลักษณะ
ผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภทคือ (ก) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่
การผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ (ข) ธุรกิจเลีย้ งสัตว์และแปรรูป (Farm
and Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน และ (ค) ธุรกิจอาหาร (Food)
ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และ
อาหารส�ำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการช่องทาง
การจ�ำหน่ายอาหารและร้านอาหาร
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก
		

CPALL (1)
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (2)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (3)
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ำกัด (4)
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED Client Account
6. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
10. นายปริญญา เธียรวร
รวมทั้งหมด
1.
2.
3.
4.
5.

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

3,699,728,100
2,640,302,800
1,872,132,145
936,066,072
125,818,300

34.97
24.95
17.69
8.85
1.19

60,661,900
45,511,776
33,828,325
26,625,080
25,300,000
9,465,974,498

0.57
0.43
0.32
0.25
0.24
89.46

หมายเหตุ (1) CPALL เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายไทย ซึง่ มีหนุ้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ
และประกอบธุรกิจหลัก คือธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซือ้ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย
และธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพือ่
ส่งเสริมให้ CPALL มีรปู แบบร้านค้าทีห่ ลากหลายขึน้ และเป็นการต่อยอดการเติบโตในระยะยาวทีย่ งั่ ยืน โดยมีกลุม่ CPG
เป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเท่ากับร้อยละ 35.32
			 (2) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมร้อยละ 99.9 ของ CPALL
			 (3) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีกลุ่ม CPG เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99
			 (4) บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ำกัด มีกลุ่ม CPG เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 37.85

2. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders Agreement)
ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทมี่ บี ริษทั ฯ ร่วมลงนาม ซึง่ มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงาน และสาระส�ำคัญที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1.4) จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,586,161,750.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
11,172,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนที่เรียกช�ำระแล้ว 5,290,161,750.00 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,580,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�ำนวน  45,511,776
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.43 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนที่
ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินเสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทุกประการ ไม่
ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด จะไม่ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับการเพิกถอน
หลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.5) การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หากไม่มีความจ�ำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่าย
เงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วใน
แต่ละปี ตามงบการเงินรวม โดยเริ่มจากผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป
1.1.6.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นครั้งคราวไป
1.6.3 ประวัติการจ่ายเงินปันผล (งวดปี 2560 ถึงงวดปี 2564)
2560

2561

2562

2563

2564*

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

1.29

1.24

1.30

1.37

2.38

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.96

0.96

0.96

1.00

0.72

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

74.6

77.5

73.8

73.1

40.0

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวดปี 2564 จ�ำนวน 0.72 บาทต่อหุ้น โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นแล้วจ�ำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกจ�ำนวน 0.32 บาท
ต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันก�ำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ เนื่องด้วยธุรกิจ
ค้าปลีกเป็นธุรกิจทีม่ คี วามผันผวนทัง้ ด้านราคาของสินค้าด้าน Supply
Chain Management ความเปลีย่ นแปลงในความต้องการและผูบ้ ริโภค
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ Food Safety
จึงเป็นเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึงตลอดเวลาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้มีการจัดการและยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์ ก ร โดยการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งขึ้ น
ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จ�ำนวน 12 ท่าน
(ปี 2564) เพื่อวางนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนา
กรอบการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล
โดยรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยครอบคลุมและเชื่อมโยงแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ แล้วจัดอันดับความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และก�ำหนดแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร พร้อมก�ำหนดผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการความเสีย่ งให้เป็นไปตามแผนงานทีก่ �ำหนดและจ�ำกัดผลกระทบ
ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่
ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ทั่วทัง้ องค์กร และในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ได้มมี ติให้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงชุดย่อย (Sub-Risk Management Committee)
ขึ้น 3 คณะ คณะที่ 1 มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงในกลุ่มบริษัทต่างประเทศจ�ำนวน 4 ประเทศ (เมียนมา

สาธารณรัฐอินเดีย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน) คณะที่ 2
มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและสนันสนุน งานบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด คณะที่ 3 มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและ
สนับสนุนให้มกี ารบริหารความเสีย่ งในด้าน Digital Transformation
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้
คณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง
ได้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงและแผนการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ซึ่ ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อยทั้งสามชุดนี้จะรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาจัดตัง้ คณะกรรมการ บริหารความเสีย่ งชุดย่อย
ส�ำหรับบริษัทย่อยเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง Lotus’s ที่เข้าเป็นบริษัทย่อย
ของบริษทั ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ด้วย
มาตรฐานที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ น�ำมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring
Organisations of Treadway Commission) มาใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านการก�ำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์                
กรอบการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action
against Corruption หรือ CAC) ในปี 2561 และได้รับการต่ออายุ
การรับรองเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ
ได้น�ำเครือ่ งมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง
ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรทั้งด้านการด�ำเนิน
ธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบแผนที่ความเสี่ยง (Risk
Map) มาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัด
ความเสีย่ งทีส่ �ำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพือ่ ประเมินผลกระทบ
และก�ำหนดมาตรการรับมือเชิงรุก รวมถึงให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ (Emerging Risk) ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งปี
เพื่อเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้มีการจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารความเสี่ยง
ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จ�ำกัด เพื่อมาให้ค�ำแนะน�ำ
ในการบริหารความเสีย่ ง แก่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
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2.2 ปั จ จั ย ความเสี่ ย งต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษัท
บริษทั ฯ ได้วเิ คราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จากทัง้ ปัจจัยภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ ติดตามเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
คู่แข่งและอื่น ๆ รวมถึงค�ำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัทในธุรกิจ
เดียวกันจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญภายนอก น�ำมาวิเคราะห์ในการ
ก�ำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความส�ำคัญระดับองค์กรที่ต้องบริหาร
จัดการและติดตามในปี 2564 ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1.1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์
การขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ที่ ก�ำหนดไว้ ใ ห้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลเป็ น สิ่ ง ส�ำคั ญ ใน
การน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษทั ฯ ภายใต้แรงกดดัน
จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นโอกาส
และเป็นความเสี่ยง นอกจากนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทฯ
ตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้นั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากภายใน
องค์กรในการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ทกี่ �ำหนดไว้ บริษทั ฯ จึงได้จดั การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์และมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งติดตามผลจากมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ Makro 4.0 เพื่อพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่
ที่ ส ามารถตอบสนองพฤติ ก รรมและความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่
เปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายการเติบโตตามวิสยั ทัศน์
อีกทั้งมีการระบุโครงการส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะ 5 ปีของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละโครงการ
มี ค วามเชื่ อ มโยงเกี่ ย วพั น กั น ในการตอบสนองต่ อ แรงกดดั น จาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลาด และความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีกระบวนการติดตามการด�ำเนินโครงการอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการบรรลุผลส�ำเร็จตามแผนงาน
และให้ผลตอบแทนกับบริษัทฯ ตามที่ตั้งเป้าหมายในเวลาที่ก�ำหนดไว้
1.2) ความเสีย่ งเนือ่ งมาจากการบริหารโครงการด้านกลยุทธ์
สืบเนือ่ งจากการก�ำหนดโครงการด้านกลยุทธ์ เพือ่ สนับสนุนเป้าหมาย
ระยะยาวของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น ในปี 2564 และจากการ
ทีโ่ ลกธุรกิจเข้าสูย่ คุ Digital Disruption ทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ในชีวิตประจ�ำวัน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยน (Transform)
องค์กรให้เป็นดิจทิ ลั มากขึน้ ทัง้ รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ กระบวนการ
ท�ำงาน บุคลากร รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ก้าวทันคู่แข่งและ
สร้างความแข็งแกร่งบนโลกธุรกิจได้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ
ที่เป็น Digital Transformation ขึ้นหลายโครงการในปี 2564
ด้วยเหตุนี้ บริษทั ฯ จึงได้ระบุความเสีย่ งเรือ่ ง Digital Transformation
เป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์และรูปแบบการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
เช่น การวางแผนโครงการ การด�ำเนินการตามแผนงาน การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนากระบวนการท�ำงาน การบริหารโครงการ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของโครงการด้านกลยุทธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในแต่ละโครงการ
ร่วมกันก�ำหนดแผนงานการด�ำเนินโครงการ และได้ก�ำหนดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลความส�ำเร็จของโครงการ เพื่อสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการ
สรรหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการสร้าง Mindset
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร และปรับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ
มีบุคลากรที่มีจ�ำนวนเพียงพอและเป็นบุคลากรที่มีทักษะที่จ�ำเป็นใน
ยุคดิจิทัลเพื่อให้สามารถปรับตัวได้กับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
มีการน�ำระบบและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ มาใช้ เช่น AI, Big Data, Paperless

Workflow เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งหน่วยงานกลางที่มี
หน้ า ที่ ใ นการติ ด ตามความคื บ หน้ า และความส�ำเร็ จ ของโครงการ
ด้านกลยุทธ์และมีการพิจารณาจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อเป็น
ที่ปรึกษาโครงการด้านกลยุทธ์อีกด้วย
1.3) ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจอื่น ๆ
การขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์การเติบโตของบริษทั ฯ
ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในระหว่างการ
ด�ำเนินการและการบริหารงาน บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้ผบู้ ริหารในแต่ละ
ประเทศประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมถึงก�ำหนดมาตรการ
จัดการความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบ และทบทวนมาตรการทีก่ �ำหนดขึน้
เป็นประจ�ำ และบริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าผลการด�ำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้
การบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและการขยายสาขาตามแผนงาน
ที่ ก�ำหนดไว้ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ในการบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผน
กลยุทธ์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาว่าจ้างผู้บริหารและบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในแต่ละประเทศ รวมทั้ง
พิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงจากประเทศไทยเพือ่ ถ่ายทอดความรู้
และแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารงานและการด�ำเนินธุรกิจให้แก่
ผู้บริหารและทีมงานในประเทศต่าง ๆ ที่เข้าไปลงทุน และได้มีการ
ติดตามการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถรับรูถ้ งึ ปัญหาต่าง ๆ มีการน�ำเสนอโครงการพัฒนาต่าง ๆ
หรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หาในลักษณะเดียวกันนัน้ ทีป่ ระเทศไทย และร่วมแก้
ปัญหากับผู้บริหารระดับสูงในแต่ละประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้มนั่ ใจว่าประเทศต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะสามารถด�ำเนินงาน และได้ผล
ประกอบการตามงบประมาณที่ตั้งไว้
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นอกจากนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะกรรมการ
บริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM) ได้มกี ารเฝ้าติดตามสถานการณ์
ในแต่ละประเทศอย่างใกล้ชดิ และให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับ
มาตรการต่าง ๆ ทีป่ ฏิบตั ใิ นประเทศไทยเพือ่ น�ำไปปรับใช้ในแต่ละประเทศ
เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  
1.4) ความเสี่ยงจากการเข้าซื้อกิจการ Lotus’s
บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจ Lotus’s เสร็จสิ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.9 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งท�ำให้ Lotus’s
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ การเข้าซื้อ
กิจการ Lotus’s ถือเป็นการขยายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
มีนัยส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของ Lotus’s กับขนาดของ
บริษัทฯ ก่อนการเข้าซื้อกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์
อย่างเต็มทีจ่ ากการเสริมศักยภาพซึง่ กันและกัน (synergy) ตามทีบ่ ริษทั ฯ
คาดหวังไว้จากการเข้าซือ้ กิจการ Lotus’s บริษทั ฯจึงได้รเิ ริม่ โครงการ
Synergy projects ขึ้นหลายโครงการเพื่อปรับการด�ำเนินงานให้
สอดคล้องกัน โดยมีทง้ั การปรับเปลีย่ นโครงสร้างการจัดการและระบบ
งานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) การกระจายสินค้า การบัญชี
และการเงิน การจัดจ�ำหน่ายสินค้า การเรียกเก็บเงิน สวัสดิการ
พนักงาน การจ่ายเงินเดือน การก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง
รวมถึง ขั้นตอนการท�ำงาน วัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการทาง
เทคนิค และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของ Lotus’s ซึ่ง
เป็นความเสี่ยงที่แตกต่างและไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในอดีตที่
ผ่านมา ได้แก่ ธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า รวมทั้งการ
ประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯไม่ได้มีการ
ประกอบธุรกิจอยู่ จึงถือเป็นความท้าทายส�ำหรับบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ มีการท�ำ Synergy กับ Lotus’s ส�ำหรับธุรกิจบริหาร
พื้นทีเ่ ช่าและบริษทั ฯ มีการแบ่งปันความรูแ้ ละบทเรียนทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศในหลายประเทศให้แก่ Lotus’s เพื่อ
เป็นการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk)

2.1) ความเสี่ยงด้านความพร้อมขององค์กรและบุคลากร
อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้แก่ความพร้อมของทรัพยากรบุคคล
ทั้งในแง่ของทักษะ ความรู้ ความสามารถ จ�ำนวนที่เพียงพอ และ
โครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแผนการอบรมและด�ำเนินการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ
ให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกคน โดยก�ำหนดหลักสูตรที่เหมาะสม
กับบุคลากรในแต่ละระดับ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอทีจ่ ะ
ด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ ด�ำเนินการ
ตามแผนงานสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Management) อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญขององค์กร
โดยมีแผนงานและก�ำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาทิ การระบุตัวบุคคล
และความพร้อม การร่วมกันวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล และ การพัฒนา
และดูแลติดตาม เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (People Committee) ขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ก�ำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รวมถึงก�ำหนดขัน้ ตอนการท�ำงานและวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ หมาะสม
ต่อการสนับสนุนความส�ำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ
2.2) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)
และ คุณภาพของสินค้า (Product Quality)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และความเชื่อมั่นของลูกค้า
ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้พัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพของ
สินค้าให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่การสรรหา
วัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้า มีการตรวจสอบผู้ผลิตสินค้า และ
แหล่งที่มาของสินค้า (Ethical Sourcing) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่
น�ำมาจ�ำหน่ายล้วนมาจากแหล่งผลิตที่ได้คุณภาพ มีการพัฒนาเรื่อง
ความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ
เช่น GLP/Q Mark/ HACCP/ GMP Codex เป็นต้น จัดท�ำโครงการ
อาหารปลอดภัย ได้แก่ Quality Pro ส�ำหรับสินค้ากลุ่มผักและ
ผลไม้ จัดท�ำระบบ Makro i-Trace เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
ที่มาของสินค้าย้อนกลับได้ผ่านการสแกน QR Code มีการเฝ้าระวัง
ติดตามและก�ำหนดมาตรการในการป้องการการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อโดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ เพื่อติดตาม
ข่าวสารอย่างทันท่วงที และก�ำหนดการจัดการเป็นรูปธรรม ตั้งแต่
การป้องกัน การควบคุม การตอบสนองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ท�ำให้มี
ความมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ สามารถจัดการต่อความเสีย่ งนีไ้ ด้ อีกทัง้ บริษทั ฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และขั้นตอนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย และในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัดท�ำ
มาตรฐาน MIA (Makro Initiative Accreditation) เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค้าและยกระดับผูผ้ ลิตสินค้าของบริษทั ฯ ให้มมี าตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสากล
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2.3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งองค์กร การโจมตีและภัยด้านไซเบอร์นับวัน
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
ตระหนักดีว่าภัยคุกคามดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และความน่าเชือ่ ถือของบริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์และได้ก�ำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ภัยคุกคามดังกล่าว  
บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านความปลอดภัย
ไซเบอร์ มาประเมินความพร้อมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ วางแผน
ด�ำเนินโครงการ และบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
ไซเบอร์ รวมทั้งจัดให้มีระบบและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังพฤติกรรม
ภัยคุกคาม ท�ำการทดสอบและประเมินระบบดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ระบบที่ ใช้ ง านอยู ่ ส ามารถป้ อ งกั น ภั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทฯได้จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาท�ำการ
ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) เพื่อทดสอบแผนการ
รับมือกับภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์และซ้อมกู้ระบบส�ำรอง
ฉุกเฉินอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และเป็นการลดระดับความเสียหายของระบบและข้อมูล
ของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ให้พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในรูปแบบ Phishing Testing, Phishing
Training, Security Email Alert เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
วิธีการป้องกัน และกฎหมายด้านไอทีที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการ
สื่อสารภายในของบริษัทฯ และการจัดฝึกอบรม

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

2.4) ความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจ O2O
บริษทั ฯ เห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่โดยเชือ่ มโยง
การซื้อสินค้าแบบ Online และประสบการณ์การบริการลูกค้าแบบ
Offline เข้าด้วยกัน จึงท�ำให้เกิดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจแบบ
Online to Offline Model หรือ O2O อย่างไรก็ตาม การด�ำเนิน
ธุรกิจในรูปแบบใหม่จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปรับเปลี่ยนวิธี
การท�ำงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ ต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความคาดหวังในสินค้าและการบริการที่เปลี่ยนแปลงไป
ท�ำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงใหม่จากการท�ำธุรกิจรูปแบบ O2O ที่มี
ผลกระทบทั้งในด้านเงินลงทุนในการพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพใน
การท�ำงาน และ ความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การสั่งซื้อสินค้า และ
บริ ก ารจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ซึ่ ง อาจมี ป ั ญ หาเรื่ อ งความล่ า ช้ า และส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด เป็นต้น ดังนั้น
บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญในการประเมินความเสีย่ งจากการด�ำเนินธุรกิจ
O2O พร้อมก�ำหนดมาตรการเชิงรุกเพือ่ ลดโอกาสเกิดความเสีย่ งในด้าน
ต่าง ๆ
บริษทั ฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ O2O อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เช่น ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทาง Online ความหลากหลายของสินค้าและวิธีการช�ำระเงิน
รวมทั้ ง ทางเลื อ กในการรั บ สิ น ค้ า ที่ ส าขาและบริ ก ารจั ด ส่ ง สิ น ค้ า
เป็นต้น มีการจัดสรรพืน้ ทีข่ องบางสาขาในกรุงเทพฯ เพือ่ เป็นศูนย์เก็บ
สินค้าและกระจายสินค้า ปรับปรุงกระบวนการในการบรรจุและจัดส่ง
สินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้
บริการธุรกิจ O2O ให้มีความเหมาะสม เช่น อุปกรณ์ในการจัดส่ง
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น รวมถึงวิธีการรักษาความสะอาด
และการบ�ำรุงรักษา เพือ่ ให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพ
ของสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้แก่
พนักงานและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทขนส่งและจัดส่ง เป็นต้น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ O2O และการจัดการ
ด้านคุณภาพของสินค้าที่จัดส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน และบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจแบบ O2O

3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

3.1) ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงของบริษทั (Corporate Reputation
Risk)
บริษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการสือ่ สารข้อมูลเชิงลบ
หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องความเห็นเกี่ยวกับ
สินค้า บริการ และองค์กร ที่จะมีมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น จากการใช้
ช่องทางสือ่ ออนไลน์ และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชือ่ เสียง
ของบริษัทฯ สินค้าและตัวบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด
มาตรการเพื่อให้สามารถจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที
และลดโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบจากข่าวเชิงลบต่าง ๆ
บริษัทฯ จัดให้มีทีมงานและระบบเทคโนโลยีเพื่อเฝ้าติดตามดูแล
เหตุการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร มีการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้บริหาร
รับทราบพร้อมแนวทางแก้ไขและป้องกัน โดยมีการก�ำหนดเวลาใน
การรายงาน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการแก้ไขเหตุการณ์ไว้
อย่างชัดเจน มีการจัดท�ำโครงการเพือ่ ปรับปรุงในประเด็นทีม่ คี วามเห็น
ด้านลบต่อบริษัทฯ เช่น ความเห็นเรื่องการให้บริการของพนักงาน
คุณภาพสินค้า และ การจัดการต่าง ๆ ในสาขา เป็นต้น เพื่อป้องกัน
การวิจารณ์ด้านลบต่อบริษัทฯ และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะ
ปรับปรุงและตอบสนองต่อความเห็นต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มี
ระบบการสื่อสารทั้งภายในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต มีการ
ซักซ้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และมีการ
ทบทวนขั้นตอนในการรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
4) ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎ
ระเบียบ (Compliance Risk)

4.1) ความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบในหลายประเทศ รวมทัง้ นโยบาย
ภายในของบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และนโยบายของแต่ละประเทศเพียงบางส่วน อาจส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าและอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และ
น�ำมาซึง่ การได้รบั การลงโทษและถูกปรับ หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ มีการติดตามข่าวสารที่ส�ำคัญของภาครัฐที่
มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ แจ้งให้คณะผูบ้ ริหารและหน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
กฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่ำเสมอ และฝ่ายกฎหมายยังมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการ
ท�ำงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือต้องเปลี่ยนแปลงจากกฎหมาย
เหล่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน และมีการพัฒนาระบบเพือ่ ช่วยติดตามและรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การจัดท�ำสัญญา การต่ออายุ
สัญญา และใบอนุญาตต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective
Action against Corruption หรือ CAC) โดยได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับการ
ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทั้ง
มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของกิจกรรมภายในบริษัทฯ
ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิด
คอร์รัปชัน
ส�ำหรับธุรกิจของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างทีป่ รึกษา
กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำทาง
กฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
4.2) ความเสีย่ งในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act)
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(Personal Data Protection Act หรือ PDPA) จะมีผลบังคับใช้วันที่
1 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบของกฎหมาย
ดังกล่าวทีม่ ตี อ่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ จัดเก็บไว้ ซึง่ มีทงั้ ข้อมูลของ
ลูกค้าสมาชิก พนักงาน ผู้ผลิต และผู้จ�ำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งแต่งตั้งคณะ
ท�ำงาน และคณะกรรมการด้าน PDPA เพื่อเตรียมการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ และขั้นตอนการท�ำงานที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบและตระหนักถึงผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในการท�ำงาน
5) ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและภัยอันตราย
(Environmental and Hazard Risk)

5.1) ความเสี่ยงจากโรคระบาดร้ายแรง (Pandemic)
ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงทั่วโลก (Pandemic) ที่เริ่ม
แพร่ระบาดตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ อย่างมี
สาระส�ำคัญ ทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ จากทางภาครัฐ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น ก�ำลังในการซื้อหรือจับ
จ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง
ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
กับการระบาดของโควิด-19 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท�ำงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และการประกาศมาตรการของรัฐบาล เพือ่ ติดตาม
และก�ำหนดการท�ำงานต่าง ๆ ทัง้ ในการป้องกัน เช่น การเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันได้แก่ หน้ากาก แอลกอฮอล์ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิทั้ง
พนักงานและลูกค้า การจัดการให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษทั ฯท�ำงาน
จากทีบ่ า้ น (work from home) และการก�ำหนดมาตรการการจัดการ
แก้ไขเมือ่ พบว่ามีพนักงานมีความเสีย่ งในการได้รบั เชือ้ โรค โดยตัวอย่าง
ของมาตรการที่ จ ะจ�ำกั ด ไม่ ใ ห้ มี ก ารแพร่ ร ะบาดขึ้ น มาในบริ ษั ท ฯ
ได้แก่ การสืบหาผูท้ มี่ คี วามเสีย่ ง และคัดแยกผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งออกนอก
พื้นที่ ไม่ให้มกี ารแพร่กระจาย รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริม
ให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้พนักงานมีภูมิ
คุ้มกัน และมีผลถึงลดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปที่ลูกค้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการวางมาตรการการสื่อสาร ให้ข้อมูล ท�ำความเข้าใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องกับทั้งพนักงานในบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานราชการภายนอก
5.2) ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติ
บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงสภาพอากาศปัจจุบันที่มีความแปรปรวน
อย่างรุนแรงมากขึน้ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย ซึง่ จะมีผลกระทบ
ต่อผลผลิตทางการเกษตรของคู่ค้า รวมถึงการจัดส่งสินค้าจากคู่ค้า
ถึงบริษัทฯ หรือเครือข่ายการขนส่งและกระจายสินค้าของบริษัทฯ
การเดินทางของลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเลือกซื้อสินค้าที่สาขา บริษัทฯ
จึงได้มีการจัดท�ำแผนการจัดการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้
ภาวะวิกฤต (BCM) ซึ่งรวมถึงการมีสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่ว
ประเทศที่ ส ามารถส่ ง สิ น ค้ า แทนกั น ได้ ใ นกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเครือข่ายคู่ค้าจ�ำนวนมาก ซึ่งจะสามารถจัดหา
สินค้าให้ลกู ค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีบริการสัง่ สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์   ซึ่งช่วยอ�ำนายความสะดวกให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปซื้อ
สินค้าที่สาขา
การพิ จ ารณาลดผลกระทบจากความเสี่ ย งด้ า นภั ย ธรรมชาติ ใ น
อนาคต โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านอุทกภัย บริษัทฯ ได้กระจายที่ตั้ง
ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า โดยคั ด เลื อ กสถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งจากภั ย
ธรรมชาติต่าง ๆ อยู่ในระดับต�่ำ และวางมาตรการช่วยเหลือในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรัดกุม เช่น การใช้ไฟฟ้าจากหลายแหล่ง
รวมถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไว้บน
หลังคาของศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยให้สาขาเปิดให้บริการได้ตาม
ปกติในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

90
6) ความเสี่ ย งต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ กิ ด
ขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บริษัทฯ มีการทบทวนประเด็นและแนวโน้มที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจ
เป็นประเด็นหรือความเสี่ยงใหม่เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อมุ่งหามาตรการ
และแนวทางการจัดการในการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้ง
สามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2564
มีตัวอย่างของประเด็นความเสี่ยงเกิดใหม่ท่ีส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ดังนี้
6.1) ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
(Consumer Preference Change)
จากวิถีชีวิตผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบ New Normal มากขึ้น
ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวรับวิถีชีวิตแบบใหม่นี้ที่ก�ำลังเติบโต
รวมถึ ง ต้ อ งให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ช่ อ งทางออนไลน์ แ ละบริ ก ารจั ด ส่ ง
สินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแทนการเดินเลือก
ซื้อสินค้าในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า ซึ่งที่ผ่านมามีแพลตฟอร์มขายสินค้า
ออนไลน์เกิดขึ้นหลายราย เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้
บริษทั ฯ แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืนและสามารถเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มขึน้ ส�ำหรับผูบ้ ริโภคในกลุม่ เดียวกัน บริษทั ฯ จึงได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์ม
ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีช่องทางที่
หลากหลายมากกว่าการซื้อขายสินค้าผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว
ซึ่ ง ลู ก ค้ า จ�ำนวนมากมี ค วามกั ง วลในเรื่ อ งของความปลอดภั ย
โดยพัฒนากระบวนการและระบบเพือ่ บริหารจัดการช่องทางทีห่ ลากหลาย
(Omni Channel) ให้ประสานเป็นหนึง่ เดียวกัน ช่วยให้ลกู ค้าสามารถ
เข้าถึงสินค้า และบริการของบริษัทฯ ได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา
เป็นการผสมผสานช่องทางร้านค้าลักษณะออฟไลน์และออนไลน์เข้า
ไว้ด้วยกัน ทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการช�ำระสินค้าผ่านอี-เพย์เมนท์
พัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าที่มีความปลอดภัยและทันเวลารวมไป
ถึงการท�ำกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing)
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และกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอปพลิเคชันขายออนไลน์และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและรับความ
คิดเห็นจากผู้บริโภค ผ่านหลายช่องทางทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
อีกด้วย
6.2) ความเสี่ยงจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(Disruptive Digital Technology)
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ เข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งมากในการด�ำเนิ น ชี วิ ต
ประจ�ำวันและการท�ำธุรกิจ มีการแข่งขันสูง รวมถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุคที่เข้าสู่การแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “นวัตกรรม” มากขึ้น
หลังจากที่รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” อาทิ การน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการขนส่ง การท�ำการตลาด และ
การจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายแบบเดิมจนท�ำให้บริษัทฯ อาจสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร อีกทั้ง การเติบโตและก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ยั ง ส่ ง ผลให้ มี ค วามเสี่ ย งในแง่ ข องการขาดแคลนบุ ค ลากรในกลุ ่ ม
เทคโนโลยีหรือ Digital Talent อีกด้วย
บริษทั ฯ จึงได้มกี ารทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจ�ำปีอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจรวมทั้งจัดท�ำกลยุทธ์การเตรียมความ
พร้อมด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งในเรื่องของการ
วางแผนงาน การติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนงาน การพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยี และบุคลากร เป็นต้น

6.3) ความเสี่ยงจากโรคระบาดใหญ่บ่อยขึ้นและกลายเป็นเรื่อง
ปกติในอนาคต
จากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่ามนุษย์อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคนี้ต่อไป
อีกทัง้ คาดว่ายังมีเชือ้ ไวรัสอีกมากมายทีส่ ามารถกลายเป็นโรคชนิดอืน่
ได้อีกจากปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ท�ำให้เชื้อโรค
เจริญเติบโต แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังมีเชื้อโรค เช่น ไวรัส
ในสัตว์ที่มีโอกาสแพร่สู่มนุษย์ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรค
ติดต่อ ในลักษณะนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บ่อยและกลายเป็นเรื่องปกติ
ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจ และกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีชีวิตใหม่ (New
Normal) มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็น การบรรเทาความเสี่ยงในเรื่องนี้
บริษัทฯ จะมีการทบทวน พัฒนาแผนการรับมือต่อโรคระบาดและ
ยกระดับแผนขึน้ เพือ่ รองรับโอกาสและความเสีย่ งจากโรคระบาดใหญ่
ที่บ่อยขึ้น และความเป็นไปได้ที่อาจมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่
ได้ตลอดเวลาในอนาคต รวมถึงบริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวก และปลอดภัย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

7.1) ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75

ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ 1) กลุ่ม ซีพี ออลล์ ประกอบด้วย บริษัท
สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 55.92 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 17.69 และ 3) บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.85
โดยทัง้ 4 บริษทั เป็นบริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีสดั ส่วนการถือหุน้ รวมกันร้อยละ 86.46 ของจ�ำนวนหุน้
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวอาจส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลถึง
ความเสี่ยงที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 75 จะควบคุมมติและ
กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ท�ำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการน�ำเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับในสังคม
จ�ำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ เพื่อท�ำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ให้
แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือเป็นธุรกรรมทีเ่ ป็นรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
จะต้องด�ำเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
7.2) ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย
ณ วันที่  4 มกราคม 2565 หุ้นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นจ�ำนวน 9,148,229,117 หุ้น หรือร้อยละ 86.46
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ กลุม่ บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์เพียง 4 ราย และเป็นการถือโดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เพียงจ�ำนวน
1,431,090,697 หุ้น หรือร้อยละ 13.53  จึงท�ำให้มีหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(free float) ค่อนข้างน้อย หรือเพียงร้อยละ 13.53 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงมีผลให้การ
ซื้อขายเปลีย่ นมือของหุน้ ในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผูล้ งทุนทัว่ ไปไม่สามารถเข้าถึงเพือ่ การซือ้ ขายได้
ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่ อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้ า หมาย
การจัดการด้านความยั่งยืน
วิสัยทัศน์การพั ฒนา
อย่างยัง
่ ยืน

มุ่งเป็นที่หนึ่งในการเป็นคู่คิดธุรกิจส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ชั้ น เลิ ศ และปลอดภั ย ในราคายุ ติ ธ รรม
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า สามารถรั ก ษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ผลก� ำ ไรจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
โดยไม่บนั่ ทอนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
ของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
บริษทั ฯ ก�ำหนดกรอบการพัฒนาและบริหารจัดการ
ประเด็ น ทางด้ า นความยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม 3 มิ ติ
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ในปี 2564 นี้
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นากลยุทธ์ความยัง่ ยืนจากยุทธศาสตร์
แม็คโคร 4.0 สู่ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนปี 2573 โดย
มีการก�ำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ครอบคลุม
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน 10 ปี นับตัง้ แต่ มกราคม 2564
ถึง ธันวาคม 2573

ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนสู่ปี 2573
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง

HEART : Living Right

ระบบบริหาร ซีพี
สู่ความเป็นเลิศ

The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP

HEALTH : Living Well

กฎระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐาน

HOME : Living Together

การก�ำกับดูแลกิจการ

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สิทธิมนุุษยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงาน

คุณค่าและการสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจให้สังคม

ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

การศึกษาและ
การลดความเหลื่อมล�้ำ

ความมัน
่ คงทางอาหาร
และการเข้าถึงโภชนาการ

การดูแลทรัพยากรน�้ำ

การพั ฒนาผู้น�ำและ
ทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

การปกป้องระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

การสร้างความผูกพั น
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ
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การสนับสนุนเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ

บริษัทฯ บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับยุทธศาสตร์ความยั่งยืนปี 2573 โดยเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

HOME : Living Together

HEALTH : Living Well

HEART : Living Right

กลยุทธ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ความยัง
่ ยืนปี 2573
การก�ำกับดูแลกิจการ

ร้อยละ 100 ของกลุม่ ธุรกิจได้รบั การประเมินผลทีไ่ ด้รบั การยอมรับของการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงาน

ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุุษยชนจากกิจกรรมขององค์กร
และคู่ค้าโดยตรงที่มีความเสี่ยงสููงเป็นประจ�ำ

การศึกษาและการลดความเหลื่อมล�้ำ

ผูไ้ ด้รบั โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และเสริมสร้างทักษะทีจ่ ำ� เป็น 150,000 คน

การพั ฒนาผู้น�ำและทรัพยากรบุคคล

พนักงานทุุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ

ความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

ร้อยละ 100 ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ตามมาตรฐานระดับสากล

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ร้อยละ 70 ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑ์และบริการแบบ B2B และ B2C ที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

คุณค่าและการสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจให้สังคม

สร้างงานหรืิอรายได้ให้กับชุมชน รวม 150,000 ราย

ความมัน
่ คงทางอาหารและ
การเข้าถึงโภชนาการ

เยาวชน และประชาชน 150,000 คน สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียน 6 ฉบับ

การสร้างความผูกพั น
กับผู้มีส่วนได้เสีย

คะแนนความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียเป็นร้อยละ 80

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Scope 1 & 2) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ขยะอาหาร ไปสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์และใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยื่นเพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 100 %

การดูแลทรัพยากรน�้ำ

ความเข้มข้นของน�้ำต่อหน่วยรายได้ลดลง ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563

การปกป้องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทฯ มีโครงการหรือความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในระดับสากล เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงสูงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง
ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน

เป้าหมายการพั ฒนาที่ยง
ั่ ยืน
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การประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนประจ�ำปีพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก สถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อโควิด-19 และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยอ้างอิงกระบวนการประเมินตามมาตรฐานการรายงานด้าน
ความยั่งยืนของ GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standard) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
การระบุประเด็น
ด้านความยัง
่ ยืน
ของบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 2
การประเมินระดับ
ความส�ำคัญ

บริษทั ฯ คัดเลือกประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนโดยพิจารณาจากบริบททัง้ ภายในและภายนอก
ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ค วามยั่ง ยืนปี 2573 ทั้ง 15 เป้าหมาย ดัช นีค วามยั่ง ยืนดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) คณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชี
ความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board: SASB) แนวโน้มของโลก
(Global Trend) ทั้งก่อนและหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึง
ประเด็นส�ำคัญอื่น ๆ จากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตั ว แทนผู ้ บ ริ ห ารระดับสูง หัว หน้าสายงานที่เ กี่ยวข้อ งและผู้มีส่ว นได้เ สียทั้ง 10 กลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์พร้อมจัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ และมีความส�ำคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยัง
่ ยืน
5
ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยัง
่ ยืน

2

4

5

1 7

3

11

4
14

13

การทวนสอบ
ความถูกต้อง

ผลการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนถูกน�ำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างหน่วยงานอิสระจากภายนอกทวนสอบและรับรองความถูกต้อง
ของกระบวนการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนตาม GRI Standard และประเมินความน่าเชือ่ ถือ
ของชุดข้อมูลเฉพาะที่เลือก

ขั้นตอนที่ 4

การทบทวนและ
พั ฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ทบทวนกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
จัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

9

3

12

8

2

1

0

1

2

3

4

5

ระดับผลกระทบต่อองค์กรด้านสิง
่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ประเด็นส�ำคัญด้านความยัง
่ ยืน

ขั้นตอนที่ 3

15
6 10

1. สิทธิมนุุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
2. ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล
3. การพัฒนาผู้น�ำและทรัพยากรบุคคล
4. การศึกษาและการลดความเหลื่อมล�้ำ
5. การก�ำกับดูแลกิจการ
6. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
7. คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้สังคม
8. ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
9. การบริหารจัดการนวัตกรรม
10. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
11. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12. ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
13. การดูแลทรัพยากรน�้ำ
14. การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
15. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ
(Sustainability Management within the Business Value Chain)

3

การจัดจ�ำหน่าย
และบริการ
หลังการขาย

1

การจัดหาสินค้า

คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และ
ความปลอดภัยจากคู่ค้าทางธุรกิจ
ที่ได้รับรองจากมาตรฐาน
ทั้งในและต่างประเทศ

จ�ำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ
เพื่ อสร้างประสบการณ์ท่น
ี ่าจดจ�ำ
ต่อลูกค้าในการเข้าถึงสินค้า
ที่หลากหลาย

2
การกระจายสินค้า

จัดส่งสินค้าไปยังศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพ
ของสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ และวิเคราะห์ถึงการปนเปื้ อนโดยละเอียด

ผู้มีส่วนได้เสียของแม็คโคร

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ โดยบริษทั ฯ วิเคราะห์
และแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ออกเป็น 10 กลุ่มพร้อมทั้งทบทวนช่องทางการมี
ส่วนร่วมอย่างสม�่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสียทางตรง

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

พนักงาน

ลูกค้าและ
ผู้ประกอบการ

คู่ค้าธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม

ผู้รับเหมา

ชุมชนและ
สังคม

สถาบันการเงิน

ภาครัฐ

หมายเหตุ: รายละเอียดของช่องทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างประเด็นและการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียศึกษาได้ที่บทการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

สื่อมวลชน องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร (NGOs)
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ขอบเขตประเด็นส�ำคัญด้านความยัง
่ ยืน
หัวข้อในรายงาน

HEART

Living Right

HEALTH
Living Well

HOME

Living Together

ประเด็นส�ำคัญด้านความยัง
่ ยืน

กรอบของ GRI Standard

การก�ำกับดูแลกิจการ

102-11, 102-12, 102-13, 102-18, 102-22, 102-24, 102-30, 102-35, 102-38,
103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3, 406-1

สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงาน

102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 401-2, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5,
403-6, 403-7, 403-9, 403-10, 405-1, 405-2, 412-1

การศึกษาและการลด
ความเหลื่อมล�้ำ

103-1, 103-2, 103-3, 203-2

การพั ฒนาผู้น�ำและ
ทรัพยากรบุคคล

103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 404-1, 404-2, 404-3

ความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

102-19, 102-20, 103-1, 103-2, 103-3, 418-1

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

103-1, 103-2, 103-3, 417-1

คุณค่าและการสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจให้สังคม

103-1, 103-2, 103-3, 201-1, 413-1

ความมัน
่ คงทางอาหาร
และการเข้าถึงโภชนาการ

103-1, 103-2, 103-3

การบริหารจัดการนวัตกรรม

103-1, 103-2, 103-3

การสร้างความผูกพั น
กับผู้มีส่วนได้เสีย

103-1, 103-2, 103-3, 102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44

่ นแปลง
การปรับตัวต่อการเปลีย
สภาพภูมิอากาศ

103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4,
305-5

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

การดูแลทรัพยากรน�้ำ

103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3, 303-4 ,303-5

การปกป้องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

103-1, 103-2, 103-3, 304-1, 304-2

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 308-1, 414-1

ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร

ภายนอกองค์กร

97

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ไปพร้ อ มกั บ การพั ฒ นาของประเทศ บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง กั บ ระบบการ
ด�ำเนินงานภายในทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การพั ฒนาศักยภาพของพนักงาน ต่อยอดไปถึงการพั ฒนาศักยภาพแก่ประชาชนเพื่ อลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคม ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมกับการก้าวสูย
่ ค
ุ ดิจท
ิ ล
ั ด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

HEART
LIVING RIGHT

การก�ำกับดูแลกิจการ

• การก�ำกับดูแลกิจการ
• การต่อต้านการคอร์รัปชัน
• การบริหารความเสี่ยงในองค์กร

สิทธิมนุษยชนและ
ุ
การปฏิบัติด้านแรงงาน

• สิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติด้านแรงงาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การศึกษาและ
การลดความเหลื่อมล�้ำ

• การส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพั ฒนาการศึกษา
• การส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนสังคมเพื่ อลดความเหลื่อมล�้ำ
• การลดอัตราการว่างงาน

การพั ฒนาผู้น�ำและ
ทรัพยากรบุคคล

• การพั ฒนาบุคลากร
• การพั ฒนาภาวะผู้น�ำ
• การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์และ
การปกป้องข้อมูล

•
•
•
•

การบริหารความปลอดภัยทางไซเบอร์
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
การรับมือต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

98

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การก�ำกับดูแลกิจการ
(CORPORATE GOVERNANCE)
โอกาสและความท้าทาย

เพือ่ ให้ธรุ กิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริษทั จึงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการแข่งขัน
และการขยายโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

ร้อยละ 100
ของกลุ่มธุรกิจมี
การด�ำเนินงานด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการ

• ร้อยละ 100 ของธุรกิจมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
• มีการประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานก�ำกับดูแลกิจการ
• มีระบบการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
• มีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
• มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และรายงานผลการติดตามเป็นระยะ
พร้อมทั้งด�ำเนินการลงโทษทางวินัยกับกรณีการละเมิดกฎเกณฑ์
• มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อร้องเรียน

แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ ด�ำเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
และจัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจน
ตัวแทนของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ได้แปล
คู่มือเป็นภาษาไทย อังกฤษ และกัมพูชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึง พนักงานทุกคนต้องลงนาม
รับทราบและปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายโดยยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจได้ที่
https://www.siammakro.co.th/investor_corporate.php
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คณะกรรมการพั ฒนาความยัง
่ ยืน

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนขึ้นเพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารอาวุโสจากทุกภาคส่วนตามมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ก�ำหนดเป้าหมาย
แนวทางการด�ำเนินงาน และทบทวนการด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และ
มีการปรับรายชื่อคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน รวมถึง
แต่งตั้งคณะท�ำงานชุดย่อยเพื่อช่วยผลักดันให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
การร่วมมือกับพั นธมิตรเพื่ อขับเคลื่อนการพั ฒนาอย่างยัง
่ ยืน

นอกเหนือจากการร่วมประกาศความมุง่ มัน่ ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact: UN Global Compact) ในการด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล 10 ประการ
ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเข้าร่วมกับสภานักธุรกิจโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development: WBCSD)
แล้ว ในปี 2564 บริษัทฯ ยังลงนามรับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment
Principles: WEPs) เพือ่ ผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมยกระดับ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน
สมาคมที่บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกประจ�ำปี 2564

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หอการค้าไทย
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
Thai-Russian Chamber of Commerce
Netherlands Thai Chamber of Commerce
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จ�ำนวนเงินค่าสมาชิกส�ำหรับการเข้าร่วมสมาคมการค้า
กิจกรรม

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

การวิ่งเต้นเพื่อเปลี่ยนแปลง โน้มน้าว
หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน

0

0

0

0

การรณรงค์หาเสียงทางการเมือง/สมาคม/
ผูส้ มัครระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค หรือประเทศ

0

0

0

0

สมาคมการค้าหรือกลุ่มที่ได้รับ
การยกเว้นภาษี (เช่นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

0

0

อื่น ๆ (เช่น การใช้จ่ายที่เกี่ยวกับมาตรการ
การลงคะแนนเสียงหรือประชามติ

0

0

รวม

0

0

248,988.85 1,028,817.14
0

0

248,988.85 1,028,817.14

จ�ำนวนเงินสนับสนุนค่าสมาชิกองค์กรภายนอกและสมาคมต่าง ๆ 3 อันดับแรก
ชื่อสมาคม

รายละเอียดสมาคม

จ�ำนวนเงินสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2564 (บาท)

สมาคมเครือข่าย เป็นเครือข่ายการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
โกลบอลคอมแพ็ก โดยด�ำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมาย
ของสังคมในวงกว้าง มุง่ เน้นทีก่ ารสร้างภาคีความร่วมมือ
และการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งวางยุทธศาสตร์และ
การปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ
UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องส�ำคัญ คือ
การต่อต้านทุจริต การปกป้องสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

744,812

สภาธุรกิจโลก
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

เป็นองค์กรระดับโลกที่รวบรวม CEO ธุรกิจชั้นน�ำจาก
ทั่วโลกกว่า 200 แห่ง ที่ต้องการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งในแง่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสภาฯ ท�ำงาน
ในหลายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ประการ

167,525

หอการค้าไทย

เป็นสถาบันสือ่ กลางทีท่ ำ� หน้าทีส่ ง่ เสริมการประกอบวิสาหกิจ
และประสานงานระหว่างนักธุรกิจ พ่อค้า ภาคเอกชน
กับภาครัฐบาลของไทย โดยมีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีบ่ ญั ญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติหอการค้า 2509

23,021

100

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน
การสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

100%
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้รับการสื่อสารนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน

100%
ของพนักงาน
ได้รับการสื่อสารนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน

100%
ของคู่ค้าธุรกิจ
ได้รับการสื่อสารนโยบาย
ต้านคอร์รัปชันผ่าน
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

100%
ของพนักงานใหม่ผ่าน
การอบรมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในหลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร/
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพั ฒนาการ แขวงพั ฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การฝึกอบรมด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน

100%
ของผูบ้ ริหารระดับบังคับบัญชา
ของบริษทั ฯ ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหากพบผู้ปฏิบัติพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจหรือ การคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการเลือกปฏิบตั ิ และการล่วงละเมิด โดยผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียน
จะได้รบั การคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ผูพ้ บเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle-blowing) ดังต่อไปนี้

100%
เจ้าหน้าที่และพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

บริษัทฯ ประกาศต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจนในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบาย
งดรับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานทั่วไป แนวทางการด�ำเนินงาน
ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน
การให้หรือรับของขวัญและของก�ำนัลจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ มีการก�ำกับดูแลและตรวจ
ติดตาม การส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รปั ชันในองค์กร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุม่ ธุรกิจแม็คโคร ซึง่ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน รวมถึงจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�ำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกระท�ำใด ๆ ที่เป็น
การคอร์รัปชันจากการด�ำเนินธุรกิจ

cgoff ice@siammakro.co.th

โทร. 0 2067 9300

โทรสาร: 0 2067 9119

จากติดตามผลจากกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับเรือ่ งทีเ่ ป็นการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางการร้องเรียนของบริษทั ฯ จ�ำนวน 304 เรือ่ ง
ซึ่งรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้น�ำส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระท�ำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ มีจ�ำนวน 11 เรื่อง โดยมูลค่า
ความเสียหายไม่เป็นสาระส�ำคัญ และไม่มเี รือ่ งเกีย่ วกับนโยบายต่อต้านคอรัปชัน หรือการแข่งขันทางการค้า
จากการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการภายในองค์กร ส่งผลให้ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้รบั การประกาศให้อยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตรวจสอบและลงโทษตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการทบทวน
ในระดับ ‘ดีเลิศ’ จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั ฯ จดทะเบียนไทย (Corporate Governance กระบวนการท�ำงานและเน้นย�้ำอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
Report of Thai Listed Companies: CGR) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และยังคงได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
หมายเหตุ: ในปี 2564 ไม่มเี หตุการณ์ทมี่ นี ยั ส�ำคัญถึงขัน้ ก่อให้เกิดการฟ้องร้องบริษทั ฯ หรือพนักงานบริษทั ฯ ในประเด็นการคอร์รปั ชัน
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (AGM Checklist) ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
(HUMAN RIGHTS & LABOR PRACTICES)
โอกาสและความท้าทาย

การยอมรับความแตกต่างและเคารพในสิทธิของผูอ้ นื่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
ซึ่งหากไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจได้
บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
อาทิ การส่งเสริมความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ การบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน เป็ น ต้ น เพื่ อ ป้ อ งกันการละเมิดสิทธิม นุษยชนในทุกกิจ กรรม
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงปกป้องบุคลากรจากการเลือกปฏิบัติและการถูกคุกคาม

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

ร้อยละ 100
ของกลุ่มธุรกิจมีการ
ประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษุ ยชนจาก
กิจกรรมขององค์กร

• ประกาศความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชีแ้ นะว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)
• มีกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพือ่ ระบุและประเมินผลกระทบ
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
• ร้อยละ 100 ของกลุ่มธุรกิจได้รับการประเมินประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน จากกิจกรรมขององค์กร ในทุก 3 ปี
• ร้อยละ 58.06 ของผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดเป็นเพศหญิง
• ร้อยละ 54.55 ของผู้บริหารระดับกลางทั้งหมดเป็นเพศหญิง
• ร้อยละ 0.15 ของพนักงานทั้งหมดเป็นผู้พิการ
• อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานเป็น 2.64
และของผู้รับเหมาเป็น 1.19

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบสรุปผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

แนวทางการด�ำเนินงาน
กระบวนการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence)
ความมุ่งมัน
่

• ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การปลูกฝังในองค์กร

• สื่อสารและอบรมพนักงานด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่และการอบรมเพือ่ ทบทวนความรูแ้ ก่พนักงานปัจจุบนั
• จัดตั้งคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน

การประเมินผลกระทบ

• ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk
Assessment)
• ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact
Assessment) ทุก 3 ปี
• ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า

การบูรณาการ

• พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ส�ำคัญ (Human Rights Salient Issues)
• บังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิ
ด้านแรงงาน
• ติดตามแผนด�ำเนินการเพื่อแก้ไขสาเหตุของความเสี่ยงของคู่ค้า
ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การติดตามประสิทธิผล

• ติดตามผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ
• ติดตามผลการด�ำเนินงานของคูค่ า้ ทีม่ คี วามเสีย่ งในการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

การสื่อสาร

• จัดท�ำรายงานสิทธิมนุษยชนประจ�ำปีร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
• เปิดเผยผลการด�ำเนินงานใน One-Report

การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

• สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประเมินประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
• สร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียระหว่างการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา
รับข้อร้องเรียน

• พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สอดคล้องกับหลักการอิง
สิทธิมนุษยชน (Rights-based Approach)
• ก�ำหนดหลักการพิจารณาเยียวยาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทีส่ ำ� คัญ

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ตามหลักมาตรฐานสากล ได้แก่ ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UN Global Compact)
หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในการท�ำงาน (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) รวมถึงข้อก�ำหนดกฎหมายในทุกประเทศ
ทีป่ ระกอบธุรกิจ โดยบริษทั ฯ ด�ำเนินกระบวนการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence) อย่างต่อเนื่อง และประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ด้านแรงงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง
นโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ปี 2564 บริษัทฯ ปรับปรุงนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานให้เป็นปัจจุบัน
และครอบคลุมแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
การเคารพสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านแรงงาน

สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง

การค้ามนุษย์และ
แรงงานบังคับ

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

แรงงานเด็ก

สิทธิในการรวมตัวกัน
โดยสันติ

การไม่เลือกปฏิบัติและ
การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
การป้องกันการล่วงละเมิด
และการล่วงละเมิดทางเพศ
การแจ้งเบาะแส

หมายเหตุ: ศึกษานโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานได้ที่
https://www.siammakro.co.th/en/sustainability_policy_and_statement.php
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สืบเนื่องจากผลการทบทวนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่บริษัทฯ ด�ำเนินการในปี 2563 ซึ่งพบว่า
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ (Silent Human Rights Issue) ประกอบด้วย
1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
2. สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน
3. สิทธิแรงงานและสิทธิสตรี
4. สิทธิผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

ความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

ลูกค้า
พนักงาน
คู่ค้าธุรกิจ

• แต่งตั้งคณะท�ำงานส�ำหรับเรื่องพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพือ่ ก�ำหนด
แผนงานและแนวทางการท�ำงาน เพือ่ สร้างความรู้
ความเข้าใจ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิด
ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
• ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติ
การใช้งานกระดาษรียูส เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

สุขภาพและความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
(ความปลอดภัยในการขนส่ง)

พนักงาน
ผู้รับเหมา

• แต่งตั้งคณะท�ำงานความปลอดภัยในการขนส่ง
(Transportation Safety Working Team)
เพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานทุกเดือน

สิทธิแรงงาน
และสิทธิสตรี

พนักงาน

• สื่อสารเรื่องสิทธิประโยชน์อาทิ ค่าล่วงเวลา
ให้แก่พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
• ติดตามเรื่องข้อร้องเรียนของพนักงาน
เป็นประจ�ำทุกเดือน
• ลงนามรับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี
(Women’s Empowerment Principles: WEPs)

สิทธิผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ลูกค้า
พนักงาน

• ส�ำรวจพืน้ ทีท่ งั้ ในส�ำนักงานใหญ่และศูนย์จำ� หน่าย
สินค้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อหญิงตั้งครรภ์
และผู้พิการ อาทิ ห้องให้นมบุตร สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ห้องน�้ำ และทางลาดชัน เป็นต้น
• ก�ำหนดแนวทางปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้เหมาะสม

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน ท�ำหน้าที่ติดตามสาเหตุของความเสี่ยง
ด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันส�ำหรับแต่ละประเด็นความเสี่ยง โดยที่ผ่านมานั้นยัง
ไม่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นที่ต้องได้รับการเยียวยา
ความก้าวหน้าของผลประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564

100%

ของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย
ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

ของการด�ำเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าถูกระบุว่ามีความเสี่ยง
26.67% ด้านสิทธิมนุษยชน โดยคิดจาก 4 กิจกรรมด�ำเนินงาน
จากทั้งหมด 15 กิจกรรมด�ำเนินงาน

100%

ของประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ได้รับการก�ำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
และปิดประเด็นส�ำคัญทั้งหมด

100%

ส�ำนักงานใหญ่ และศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
มีมุมเตรียมนมบุตร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

การด�ำเนินงาน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

WOMEN’S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES

การปฏิบัติด้านแรงงาน
การเคารพความแตกต่าง

สัดส่วน
พนักงานหญิง
ในองค์กร

การจ้างงาน
ผู้พิการ

พนักงานหญิง
ร้อยละ 55.21
ของพนักงานทัง
้ หมด

ผู้บริหารหญิงระดับสูง
ร้อยละ 58.06
ของผู้บริหารระดับสูงทัง
้ หมด

ผู้บริหารหญิง
ร้อยละ 58.83
ของผู้บริหารทัง
้ หมด

ผู้บริหารหญิงระดับกลาง
ร้อยละ 54.55
ของผู้บริหารระดับกลางทัง
้ หมด

การจ้างงานผู้พิการ
26 ราย

อัตราการจ้างงานผู้พิการ
เพิ่ มขึ้นร้อยละ 18.18
เทียบกับปี 2563

เมื่อ 15 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามรับหลักการเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles: WEPs)
เพื่อเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติในองค์กรที่ส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศ สู่สาธารณะชน

"ที่แม็คโคร เพศสภาพไม่เป็นอุปสรรค
ของความส� ำเร็จ"

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

บริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแรงงานทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งครัด ก�ำหนด
สภาพการจ้ า งงานอย่ า งเหมาะสม และเคารพสิ ท ธิ ใ นการรวมตัว กันอย่างสันติ บริษัทฯ ยัง ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการขึน้ เพือ่ เป็นหน่วยงานกลางในการรับฟังและติดตามข้อเสนอแนะ
ด้านสวัสดิการจากพนักงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน คณะกรรมการ
สวัสดิการของบริษัทประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 926 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.47 ของพนักงานทั้งหมด
นอกจากนี้ บริ ษั ทฯ ยั ง มี ช ่ อ งทางร้ อ งทุ ก ข์ เ พื่ อ ให้ พ นั ก งาน คู่ค ้า ผู้รับเหมาแสดงความคิดเห็นและ
แจ้งข้อกังวลได้ เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
บริษัทฯ ยอมรับในความหลากหลายและความแตกต่าง สอดคล้องตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และ
คู่มือการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับคู่ค้า ที่พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดย
ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผวิ ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการ
แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด�ำเนินการวิเคราะห์การจ่ายเงินที่เท่าเทียม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทั้งหญิงและ
ชายได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน รวมถึงทบทวนการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน
ให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงและบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทยเป็นประจ�ำทุกปี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.weps.org/company/siam-makro-public-company-limited
ตัวอย่างโครงการสนับสนุนสิทธิผู้พิการและพนักงานหญิงในองค์กร
การจัดพื้ นที่จอดรถส�ำหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ

ทางลาดเอียงส�ำหรับผู้พิการ ณ
ธาราพั ฒนาการ ส�ำนักงานใหญ่

ห้องเตรียมนมบุตร
ส�ำหรับพนักงานหญิง
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดตามกฎหมาย
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในทุกสถานประกอบการ มีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานทีส่ ง่ เสริมความปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน ตัง้ แต่สภาพการท�ำงาน อุปกรณ์เครือ่ งจักร มาตรการ
ป้องกันและควบคุมความเสีย่ ง การฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน รวมถึงการจัดการสุขอนามัยและสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในแต่ละพืน้ ที่ โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผูแ้ ทนจากพนักงานทีม่ าจากการเลือกตัง้ และตัวแทน
ผู้บริหารในสัดส่วนตามกฎหมายก�ำหนด
่ ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
หน้าทีค
ส�ำรวจ
ความปลอดภัย

ส่งเสริม
สุขภาพ

เสนอแนะมาตรการ
ความปลอดภัย

ฝึกอบรม
พนักงาน

พิ จารณาแผนงานเพื่ อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

กระบวนการ
รับข้อร้องเรียน

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 บริษัทฯ จึงยกระดับมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคภายในส�ำนักงานใหญ่ ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าอย่างเคร่งครัด อาทิ
ก�ำหนดนโยบายการท�ำงานจากบ้านส�ำหรับพนักงานส�ำนักงานใหญ่ การจัดตัง้ โรงพยาบาลสนามเพือ่ รองรับ
ผู้ป่วย การส่งตรวจ RT-PCR การจัดหาชุดตรวจ ATK การจัดหาวัคซีนต้านโควิดให้กับพนักงานทุกคน
เป็นต้น เพื่อให้พื้นที่ปฏิบัติงานและการให้บริหารลูกค้ามีสุขลักษณะที่ดี และมีความปลอดภัยสูงสุด
ตัวอย่างมาตรการความปลอดภัยช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
พนักงาน
และผู้รับเหมา

สถานที่

ปฏิบัติตาม
มาตรการ
D-M-H-T-T-A

แบ่งโซนส�ำหรับ
พื้นที่ในศูนย์
กระจายสินค้า
อาหารสดเป็นสี
แดง เหลือง เขียว
เพื่อลดการสัมผัส
ระหว่างพนักงาน
และคู่ค้าหรือ
ผู้ขนส่งและ
มาตรการ WFH
(WORK FROM
HOME) ส�ำหรับ
ส�ำนักงานใหญ่

ควบคุมการเข้าออก
และต้องมีผลตรวจ
ATK หรือ PCR
แสดงก่อนเข้าพืน้ ที่

สือ่ สารสถานการณ์ จัดหาวัคซีน
โควิด-19 ประจ�ำวัน ให้พนักงาน

ตรวจ ATK
ทุก 5 วัน

ฆ่าเชื้อสถาน
ประกอบการ
ด้วยโอโซน UVC
และสเปรย์ฆ่าเชื้อ

ระบบ QR Code
ที่ใช้ควบคู่กับ
บัตรประชาชน
เพื่อเก็บข้อมูลผล
การตรวจ ATK
และแจ้งเวลาตรวจ
ATK ครั้งต่อไป

สื่อสารและให้
ความรู้ผ่าน
คลิปวิดีโอและ
กรณีศึกษา

่ งด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
การประเมินและการจัดการความเสีย
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานและผูร้ บ
ั เหมา

Duty Manager ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการประเมินและตรวจสอบมาตรการควบคุมความเสีย่ งประจ�ำวันของ
ศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแต่ละสาขา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตลอดเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาในพื้นที่ รวมถึง
ความปลอดภัยของระหว่างใช้บริการ
กระบวนการรายงานอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
พนักงานผู้เห็นเหตุการณ์

แจ้งเหตุให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสาขา
และผู้บริหารสูงสุด

รับทราบรายละเอียดเหตุการณ์ สอบสวน
เหตุการณ์ หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการเกิดเหตุ

อุปกรณ์ป้องกัน

เพิ่มความถี่ในการ ชุด PPE ป้องกัน
ท�ำความสะอาด การปนเปือ้ นส�ำหรับ
สถานประกอบการ พนักงานและถุงมือ
ส�ำหรับลูกค้า

การสื่อสาร
และให้ความรู้

การเร่งฉีดวัคซีน
ให้ทวั่ ถึง

พนักงานทุกคน
ได้รับวัคซีนครบ
อย่างน้อย 2 เข็ม
ภายในสิน้ ปี 2564
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ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉกุ เฉิน จัดท�ำและด�ำเนินงานตามแผนการบริหาร
และป้องกันกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินและการระงับอัคคีภยั โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน ตลอดจนจัดให้มกี ารซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
เป็นประจ�ำทุกปี อันเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองและควบคุม
เหตุการณ์วิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
สถิติอุบัติเหตุเทียบกับปี 2563 (รายต่อ 1,000,000 ชัว่ โมงการท�ำงาน)
พนักงาน

ผู้รับเหมา

อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR)
รวมเพิ่ มขึ้น

0.76%

ชายเพิ่ มขึ้น

7.11%

หญิงลดลง

10.84%

อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR)
รวมลดลง

9.84%

ชายลดลง

17.00%

หญิงเพิ่ มขึ้น

1.75%

บริษทั ฯ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
ให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยทัว่ ไปและความปลอดภัยเฉพาะงาน เช่น การฝึกอบรม
ขับขีร่ ถยก (Forklift Training) อย่างปลอดภัยเป็นต้น ผูจ้ ดั การประจ�ำสาขาสือ่ สารประเด็นด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (Safety Talk) และการตรวจประเมินความปลอดภัย
ศูนย์จำ� หน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าประจ�ำปี (SHE Audit) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในปี 2564
บริ ษั ท ฯ ยกระดั บการสร้ า งความตระหนั ก ด้ า นความปลอดภัยโดยการน�ำเทคโนโลยี Smart CCTV
ในการตรวจจับ Unsafe behavior มาใช้ภายในสาขา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เกิด
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
จากมาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของบริษัท ท�ำให้ผลการ
ปฏิบัติงาน ในปี 2564 ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ ในปี 2564
บริษทั จัดให้มี บริการประเภท Delivery เพือ่ บริการส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า โดยรถขนส่ง 4 ล้อและมอเตอร์ไซด์
2 ล้อ โดยผู้รับเหมาเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายระหว่าง
การขนส่ง จึงได้ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยขณะขับขี่ และเมื่อ
พบอันตรายระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยให้ผรู้ บั เหมากลุม่ งานขนส่ง
สินค้าปฏิบัติโดยเคร่งครัด และอนุญาตให้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ผ่านการอบรม e-Learning มาแล้ว
เท่านั้นที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้

โครงการปรับรูปแบบการท�ำงานเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Working)

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของ
พนักงานเป็นสูงสุดมาโดยตลอด และมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เอื้อต่อการท�ำงานให้
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ เริ่มน�ำ
รูปแบบการท�ำงานแบบ “Hybrid Working” มาทดลองปฏิบัติกับพนักงานสังกัดส�ำนักงานใหญ่
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปแบบการท�ำงานวิถีใหม่ ที่ไม่ยึดติดกับสถานที่ทางานที่ใดที่หนึ่ง
หรือจ�ำกัดเวลาการท�ำงานเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส�ำคัญ
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้วนั ปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� นักงานใหญ่ นับรวมแล้วอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ผสมผสาน
กับปฏิบตั งิ านในสถานทีน่ อกสถานทีป่ ฏิบตั งิ านปกติ (Work from Anywhere) แต่ตอ้ งเป็นสถานที่
ทีม่ มี าตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมถึงปลอดภัยต่อการรักษาข้อมูลบริษทั ข้อมูลลูกค้า
และข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ส�ำหรับพนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ บริษัทฯ ยังคงให้
ปฏิบัติงานที่บ้านต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะท�ำการประเมินผล อีกครั้ง โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ของ
โควิด-19 ในขณะนัน้ และยึดถือความปลอดภัยของพนักงาน รวมทัง้ ประสิทธิภาพของการด�ำเนินการ
เป็นส�ำคัญ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจต้องน�ำมาพิจารณาประกอบต่อไปในอนาคต
การส่งเสริมสุขภาพพนักงานโดยรวม

บริษทั ฯ ด�ำเนินการตรวจสุขภาพประจ�ำปีและให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของแต่ละประเทศแก่พนักงานทุกคน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพและประเมินอาการส�ำหรับพนักงาน
ที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากการท�ำงานโดยแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรค พนักงานจึงมั่นใจได้ว่าผลการตรวจสุขภาพ
จะได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ถูกน�ำไปใช้ในการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างงานแต่อย่างใด
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การศึกษาและการลดความเหลื่อมล�้ำ
(EDUCATION & INEQUALITY REDUCTION)
โอกาสและความท้าทาย

ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำทางรายได้อันดับต้น ๆ ของโลก ความ
แตกต่างของรายได้ดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องไปยังความเหลื่อมล�้ำด้านอื่น ๆ ของสังคม เช่น ความไม่
เสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งการเข้าถึงความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล�้ำด้วยการยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพผู้ขาดโอกาสอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของ
ประชาชน

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

ผู้ได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และเสริมสร้าง
ทักษะที่จ�ำเป็น
150,000 คน

• จ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานทั้งหมด 2,500 คน
• ผู้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเสริมสร้างทักษะ 172,832 คน
• ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 4,358 ชั่วโมง

แนวทางการด�ำเนินงาน

01

ส่งเสริมโอกาส
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และพั ฒนาการศึกษา

02

ส่งเสริมกิจกรรม
สนับสนุนสังคมเพื่อ
ลดความเหลื่อมล�้ำ

03

ลดอัตรา
การว่างงาน

108

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

การส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพั ฒนาการศึกษา

ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด บริษัทฯ ต่อยอดความมุ่งมั่นการเป็นคู่คิดธุรกิจ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ โดยด� ำ เนิ น โครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ สนับสนุนลูกค้า ผู้ประกอบการ รวมไปถึง
กลุ่มเปราะบาง ให้สามารถน�ำความรู้และข้อแนะน�ำจากการเข้าร่วมโครงการของบริษัทฯ ประกอบอาชีพ
ที่สร้างเสริมรายได้

ตัวอย่างข้อมูลความรู้คู่ร้านค้าปลีกจากเว็บไซต์

โครงการ "มิตรแท้โชห่วย" มิตรแท้โชห่วยพลัส และสมาร์ทโชห่วย

บริษทั ฯ ต้องการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการร้านโชห่วยสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว จึงด�ำเนินโครงการมิตรแท้โชห่วยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อสนับสนุนและ
ยกระดับศักยภาพของร้านโชห่วยตัง้ แต่การเปิดร้านใหม่ไปจนถึงการปรับปรุงร้าน การด�ำเนินโครงการ
ในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีกผ่านหลักสูตร
“8 ขั้ น ตอนสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ” และเสริ ม สร้ า งความรู ้ คู ่ ร ้ านค้าปลีกให้เ ท่าทันสถานการณ์ โดย
ผู้ประกอบการร้านโชห่วยสามารเข้าถึงข้อมูลความรู้เหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์แม็คโครและ Facebook
แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ
8 ขัน
้ ตอนสู่ความส�ำเร็จ

การโฆษณาสินค้า
ให้ปลอดภัย

การต่อยอดธุรกิจ
เดลิเวอรี่ เพิ่ มยอดขาย
ขยายฐานลูกค้า

สินค้าที่ควรมีจ�ำหน่าย
ในช่วงฤดูฝน

ประโยคภาษาอังกฤษ
ง่าย ๆ เพื่ อสื่อสารกับ
ลูกค้าต่างชาติ

ผลลัพธ์ ปี 2564

• ร้านโชห่วยเข้าร่วมโครงการมิตรแท้โชห่วยทั้งหมด 72,832 ร้าน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,507 ร้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 7
• ร้านโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25
• ความพึงพอใจจากร้านค้าปลีกในชุมชนร้อยละ 4.5 / 5 (คะแนนเต็ม 5 คือ อยู่ในเกณฑ์ดี)

01

การจัดหา
ท�ำเลที่ตง
ั้

05

การตกแต่งร้าน

02

การเลือกสินค้า

06

การส่งเสริม
การขาย

03

การตัง
้ ราคาเพื่ อ
สร้างผลก�ำไรสูงสุด

07

การบริหาร
คลังสินค้า

04

การจัดผังร้านและ
จัดเรียงสินค้า

08

การสร้างความ
แตกต่างให้กับ
ร้านค้าปลีก

46,610

52,384

2561

2562

67,325

72,832

จ�ำนวนร้านโชห่วย
เข้าร่วมโครงการ
2563

2564

109

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ เพื่อตอกย�้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยมากกว่า 32 ปี บริษัทฯ ต่อยอดการด�ำเนินงานผ่านโครงการสนับสนุนและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
"วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทยวิถีใหม่"

แม้ในปีทผี่ า่ นมาสถานการณ์โควิด-19 จะทวีความรุนแรงขึน้ กว่าปีกอ่ น แต่บริษทั ฯ ก็ยงั คงสามารถจัดงาน
“วั น โชห่ ว ยไทย ชี้ ช ่ อ งรวย โชห่ ว ยไทยวิ ถี ใ หม่ ” ขึ้ น ได้ โดยเปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด งาน
เป็นรูปแบบออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook และ LINE โดยมีกิจกรรมระหว่าง
ถ่ายทอดสด อาทิ การน�ำเสนอสินค้าใหม่และช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่หลากหลาย ผสมผสานกับการ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโครงการ “มิตรแท้โชห่วยพลัส สมาร์ทโชห่วย” ภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฤต พลิกโอกาส
สร้างก�ำไรให้สมาร์ทโชห่วย”

ตัวอย่างบริการเพิ่ มเติมที่แนะน�ำในโครงการมิตรแท้โชห่วยพลัส สมาร์ทโชห่วย
ตู้กาแฟอัตโนมัติ

ผลลัพธ์ ปี 2564

• จ�ำนวนผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดกว่า 4.14 ล้านคน

มุมขายอาหารสัตว์

เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นย�้ำการเป็นผู้น�ำความรู้และคู่คิดทางธุรกิจอาหาร ผ่านโครงการและกิจกรรม
สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ดังนี้

โครงการ "MAKRO HORECA ACADEMY (MHA)"
แหล่งความรู้ครบวงจรเพื่ อผู้ประกอบการร้านอาหาร

บริษทั ฯ ริเริม่ โครงการ MHA ขึน้ เพือ่ มุง่ เป็นแหล่งรวบรวมความรูแ้ บบครบวงจรส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพ โดยมีพนั ธกิจหลักคือ ให้ความรู้ สร้างความเติบโตให้ธรุ กิจ และสร้างผูป้ ระกอบการรายใหม่
สู่กลุ่มธุรกิจ HORECA มีขอบเขตการด�ำเนินโครงการคือ 1) ให้ความรู้ด้านกรบริหารจัดการและ
ทักษะการท�ำอาหาร และ 2) ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และสิทธิประโยชน์สมาชิกผ่านช่องทาง
ของบริษัทฯ และพันธมิตร ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความรู้ที่บริษัทฯ รวบรวมไว้ผ่านทาง
ระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตัวอย่าง MAKRO HORECA ACADEMY (MHA)

"คอร์สและเนื้อหาออนไลน์"

ในปี 2564 ยังมีการปรับหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมก้าวต่ออย่างแข็งแรง
ในสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ครอบคลุมถึง การให้ความรูใ้ นเรือ่ งการตลาดออนไลน์ การส่งสินค้า
แบบเดลิเวอรี่ การบริหารจัดการการเงิน การส่งเสริม การตลาดและโฆษณา และการสร้างธุรกิจ
แนวใหม่ เป็นต้น
ตัวอย่างหลักสูตรและเนื้อหาปี 2564

ช่องทางการรับชม

• MHA Cuisine เมนูเด็ดโดยเชฟ
พร้อมการค�ำนวณต้นทุน
• MHA Advise ปั้นธุรกิจสู่มืออาชีพ
ฟังค�ำแนะน�ำผู้เชี่ยวชาญ

MHA แนะน�ำร้านอาหาร

Cook Book รวมสูตรเคล็ดลับ
เมนูสตรีทฟู ด
๊ ยอดนิยม

นิตยสาร

• หลักสูตรอาหาร เช่น ข้าวเหนียวหมูทอด
ไก่ทอด ก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็นต้น
ผลลัพธ์ ปี 2564

• ยอดผู้ติดตามใน Facebook กว่า 112,000 ราย
• จ�ำนวนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบน Facebook
กว่า 2,400,000 ครั้ง ในปี 2564
หลักสูตรออนไลน์

ผลลัพธ์ ปี 2564

• 100,000 ราย ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการในปี 2564

• จ�ำนวนเฉลี่ยผู้ชมคอร์สออนไลน์กว่า 710,000 ครั้ง ในปี 2564
• จ�ำนวนเฉลี่ยผู้ชม VDO กว่า 6,400,000 ครั้ง ในปี 2564
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การส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนสังคมเพื่ อลดความเหลื่อมล�้ำ

โครงการ "แม็คโครสร้างอาชีพ สตรีทฟู ด
้ เงินล้าน"

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนประสบกับภาวะความผันผวน
ด้านรายได้ครัวเรือน รวมถึงปัญหาการว่างงาน บริษัทฯ จึงด�ำเนินโครงการ “แม็คโครสร้างอาชีพ
สตรีทฟู้ดเงินล้าน” เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และช่วยสร้างอาชีพผู้ว่างงาน
หรือผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเสริม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก

ปีทผี่ า่ นมาประเทศไทยเผชิญกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ มากมาย อาทิ ภัยแล้ง อุทกภัย
การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 ซึง่ ผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
ที่ชัดเจนขึ้น ประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการขาดโอกาสในการ
ได้รบั การเยียวยาทีท่ นั เวลา บริษทั ฯ ร่วมเป็นส่วนนึงทีส่ ง่ มอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนและพนักงาน
ในองค์กรที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่การประสานงานหาสถานพยาบาลรับรองพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19
ส่งมอบอาหารและของใช้จำ� เป็นให้กบั โรงพยาบาลสนาม ไปจนถึงส่งมอบถุงยังชีพและช่วยปรับปรุงร้านค้า
ที่ถูกน�้ำท่วม
การลดอัตราการว่างงาน

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาส
ในการสร้างงานจากความต้องการบริการจัดส่งสินค้าของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
จึงเปิดรับสมัครคนในท้องถิน่ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงแต่ละสาขาเพือ่ เข้าเป็นพนักงานจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังร่วมกับกรมจัดหางานออกบูธในงาน Bangkok Job Fair 2021 เพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำให้แก่ผู้ว่างงาน
ผูถ้ กู เลิกจ้าง ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเปิดรับสมัครงานหลายต�ำแหน่งในหลากหลาย
สาขา ตลอดการจัดงานมีผใู้ ห้ความสนใจสมัครงานกับแม็คโครเป็นจ�ำนวนมาก และบริษทั ฯ ยังเปิดอีกช่องทาง
ให้ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านการสแกน QR Code ด้วย

ผลลัพธ์ ปี 2564

• ผูเ้ ข้าฝึกอบรมหลักสูตร
ทั้งรูปแบบออนไลน์
หรือภาคปฏิบัติ
รวม 1,000 คน
• ยอดขายจาก
การจัดกิจกรรม
กว่า 71 ล้านบาท
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การพั ฒนาผู้น�ำและทรัพยากรบุคคล
(LEADERSHIP & HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT)
โอกาสและความท้าทาย

พนั ก งานถื อ เป็ น ทรั พ ยากรที่ ล�้ ำ ค่ า ที่ สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นธุร กิจ เนื่อ งจากเป็นปัจ จัยส�ำคัญที่
ท� ำ ให้ บริ ษั ทฯ ด� ำ เนิ น การจนบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ดั ง นั้ นการดูแ ลและเพิ่ม ศักยภาพพนักงาน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมและความต้ อ งการของพนั ก งานในปั จ จุ บั น จึ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก
ที่น�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าต่อสังคม

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

พนักงานทุุกคนได้รับ
การฝึกอบรมและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ

• พนักงานร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
• พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำทั้งหมด 717 คน
• พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความยั่งยืน 1,868 คน
คิดเป็นร้อยละ 11
• ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน
เป็น 14.75 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
• ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็น
3,813.22 บาท ต่อคนต่อปี
• คะแนนความผูกพันของพนักงานเป็นร้อยละ 84.06
• พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100
• อัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็นร้อยละ 16.31
• ต�ำแหน่งงานที่เติมเต็มจากการสรรหาบุคลากรภายในองค์กร
คิดเป็นร้อยละ 34.78
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แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการท�ำงานเป็นรูปแบบที่มีความคล่องแคล่วและรวดเร็ว (Agile)
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกปัจจุบัน โดยน�ำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
เข้ากับการด�ำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาส
ในการเติบโตในหน้าที่การงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงานอย่างมีพลวัต คล่องตัว และแม่นย�ำให้แก่พนักงานทุกระดับ
5 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด

รูปแบบการท�ำงาน
ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centricity)

เพิ่มความตระหนักถึงการน�ำความต้องการของ
ลูกค้าเป็นที่ตั้งในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน

ความคล่องตัว
(Agility)

ลดขั้นตอนการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็น
เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว

พนักงานที่มีศักยภาพ
(Talent)

จ้างงาน รักษา และ พัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพ

การขับเคลื่อนโดยข้อมูล
(Data Driven)

น�ำข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และ คุณภาพ
มาใช้ในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

การเพิ่ มขีดความสามารถ
ของพนักงาน
(Enabling People Function)

พัฒนาและสนับสนุนทักษะความสามารถ
ของพนักงานทุกระดับอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนาความคิดและทัศนคติข องพนักงานอัน น�ำไปสู่
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดีผ่านแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร
(Human Capital Development) การพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership Development) และการดึงดูด
และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ (Talent Attraction & Retention) เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพให้แก่
พนักงานได้อย่างครอบคลุมและดูแลพนักงานให้มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ
การพั ฒนาบุคลากร (Human Capital Development)

บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ (M-Learning) โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม
ครอบคลุมทั้งความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน (Functional Skill) ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์และ
การบริหารจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ (Soft Skills) จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
เพือ่ พัฒนาให้พนักงานในทุกระดับมีศกั ยภาพทีส่ งู ขึน้ สร้างคุณค่าให้กบั ตนเอง และมีทกั ษะรองรับการเติบโต
ของธุรกิจอย่างเหมาะสม
การฝึกอบรม Train the MHA trainer

หลักสูตรส�ำหรับพนักงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และ
การจัดเลี้ยง เพื่อเตรียมพร้อมในการสื่อสาร ให้ค�ำแนะน�ำและความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้า
กับทางบริษัทฯ ในโครงการ Makro Hotel Restaurant Catering Academy (MHA) โดยพบว่า
มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมถึง 280 คน
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หลักสูตรการพั ฒนาพนักงานออนไลน์ (M-learning)

บริษัทฯ จัดท�ำหลักสูตรออนไลน์ส�ำหรับพนักงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงหลักสูตร
การเรียนรู้กว่า 515 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม และหลักสูตรใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างหลักสูตรใหม่ในปี 2564 อาทิ หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA), ขัน้ ตอนการคัดเลือกและบรรจุสนิ ค้า
เพื่อจัดส่ง (Pick & Pack Process for Product Delivery), ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ
โดยได้รับการรับรองจากกรมอนามัย (Food Safety for Food Handler) และ การพัฒนา
เส้นทางการเรียนรู้ตามต�ำแหน่งงานในสาขา (Learning Journey by Store Position) หลักสูตร
ด้านความยั่งยืน และกลยุทธความยั่งยืน CPG 2030 มียอดผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 138,958 ท่าน
(นับจ�ำนวนซ�้ำหัว เนื่องจากแต่ละท่านเข้าเรียนได้หลายหลักสูตร)

การพั ฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership Development)

บริษัทฯ ส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นให้สามารถยกระดับศักยภาพตนเองไปสู่อีกระดับนึง
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่ผู้น�ำควรมี เช่น คุณลักษณะของผู้น�ำที่ดี การสื่อสาร การบริหารจัดการ
แนวทางการต่อยอดธุรกิจจนประสบความส�ำเร็จ เป็นต้น
โครงการ "เถ้าแก่น้อย (CP Future Leaders Development Program)"

เป็นหลักสูตรทีเ่ กิดจากความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาภาวะผูน้ ำ�
ให้แก่พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ (Young Talent) ได้เรียนรู้การด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงร่วม
ผ่านการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ (New Business Initiatives) ผ่านโครงการเถ้าแก่น้อย (Future
Leader Program) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแบบเถ้า แก่
(Entreprneurial mindset and skill) ผ่าน 3 แนวทาง 1) การเรียนรูจ้ ากตัวเองในหลักสูตรพืน้ ฐาน
อาทิ หลักสูตรการพัฒนาลูกค้า การบริหารสาขา การตลาด และการจัดซือ้ เบือ้ งต้น บนระบบออนไลน์
2) การแชร์ความรูแ้ ละชีแ้ นะแนวทางการท�ำโครงการจากผูบ้ ริหารระดับสูงและสปอนเซอร์โครงการ
และ 3) ประสบการณ์จริงในการลงมือปฎิบัติงานที่สาขาและการออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อวางกลยุทธ์
ณ ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร ซึ่งในปี 2564 มีผู้น�ำรุ่นใหม่ที่ส�ำเร็จหลักสูตรจากโครงการดังกล่าว
ทั้งหมด 60 คน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โครงการ "Makro Business Academy"

เป็นโครงการทีจ่ ดั หลักสูตรการพัฒนาทักษะและภาวะผูน้ ำ� ให้แก่พนักงานทีศ่ นู ย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโคร
และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตตามศักยภาพและสายงาน เข้าใจ
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น�ำที่ดี ตลอดจนสามารถต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโตได้ หลักสูตร
ภายใต้ Makro Business Academy ถูกจัดให้เหมาะสมกับระดับต�ำแหน่งงานของพนักงาน โดย
ในปีนี้ ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) หลักสูตร STAR ส�ำหรับพนักงานในระดับผู้ช่วย
ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นสู่ผู้บริหารระดับกลาง เช่น
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปประจ�ำสาขา (Store General Manager) และหลักสูตร Food Service Academy
ส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฟูดเซอร์วิส และผู้จัดการในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นสู่
ผูบ้ ริหารระดับกลาง เช่น ผูจ้ ดั การทัว่ ไปประจ�ำสาขาฟูดเซอร์วสิ (Food Service Store Manager)
ซึ่งในปี 2564 มีผู้ส�ำเร็จหลักสูตรจากโครงการดังกล่าวทั้งหมด 62 คน

บริษัทฯ ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยอ้างอิงจากการประเมินผลการด�ำเนินงานที่มี
ความชัดเจนตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย ติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด ซึ่งผลการประเมินจะท�ำให้พนักงานได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อน�ำไปปรับปรุงตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง

ตัง
้ เป้าหมายและตัวชี้วัด

การติดตามและให้ค�ำปรึกษา

การทบทวนผลปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้ค วามส�ำคัญ กับการบริหารการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ โดยพนักงานที่มีความสามารถ
จะได้รบั พิจารณาส�ำหรับการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ (Succession Management) ทีม่ คี วามเหมาะสมต่อ
ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานที่สอดคล้องกับต�ำแหน่งงาน เพื่อให้
พนักงานได้เห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างชัดเจน (Career Path) และมีการท�ำแผนพัฒนา
ศักยภาพของผู้สืบทอดและฝึกอบรม (Succession and Capability Management) เพื่อเพิ่มทักษะ
ที่จ�ำเป็นแก่พนักงานในการด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ
การสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ ในปี 2564

พนักงาน 2,488 คน ได้รับพิจารณาส�ำหรับการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ
โดยแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 44.01 และเพศหญิงร้อยละ 55.99

่ ค
การดึงดูดและรักษาพนักงานทีม
ี วามสามารถ (Talent Attraction & Retention)

บริษทั ฯ มุง่ เน้นการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร อันน�ำไปสู่ การยอมรับและการสนับสนุน
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้พฒ
ั นาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้ รวมถึงการด�ำเนินงานทีม่ คี วามรวดเร็ว
และมี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานของบริษัทฯ ให้เ หมาะสมและน่าดึง ดูดต่อ
ผู้มีความสามารถ

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านการมอบรางวัลให้แก่พนักงานทีม่ คี วามสามารถ
(Total Reward Strategy & Policy) เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินงาน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ
ได้วางแผนส�ำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานที่ผสมผสานระหว่างการท�ำงานไกลและท�ำงานในออฟฟิศ
(Hybrid Workforce) ซึ่งน�ำไปสู่ความยืดหยุ่นในการท�ำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
ของคนรุ ่ น ใหม่ และจั ด ท� ำ ผลส� ำ รวจความพึ ง พอใจและความผู ก ผั น ของพนั ก งานที่ มี ต ่ อ บริ ษั ท ฯ
(Employee Engagement Score) เพื่อสร้า งความมั่น ใจว่า พนักงานจะได้รับประสบการณ์และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมการท�ำงานของบริษัทฯ
ความผูกพั นของพนักงานที่มีต่อบริษัท ในปี 2564

คะแนนความพึงพอใจและความผูกผันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ
อยู่ที่ร้อยละ 84.06 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล
(CYBER SECURITY & DATA PROTECTION)
โอกาสและความท้าทาย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ทันต่อยุคสมัย
พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้รวดเร็ว และแม่นย�ำ อย่างไรก็ตาม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�ำเนินธุรกิจนั้น น�ำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลหรือ
ถูกคุกคามทางไซเบอร์ บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลอย่างต่อเนือ่ งและให้ลำ�้ หน้ากว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบนั เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

ร้อยละ 100 ของ
• บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
บริษัทฯ ด�ำเนินการ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามมาตรฐานเครือเจริญโภคภัณฑ์
ด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์และความ • ร้อยละ 100 ของพนักงานบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรม
เป็นส่วนตัวของข้อมูล
หรือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ตามข้อก�ำหนดกฎหมาย
• ร้อยละ 100 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยเริ่มจากวาง
โครงสร้างของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประเมินความเสีย่ งเพือ่ เตรียมแผนรับมือต่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ทมี่ หี ลากหลายรูปแบบ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่พนักงาน
ในบริษัท เพื่อมุ่งสู่ความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเครือเจริญโภคภัณฑ์
ตลอดจนมาตรฐานระดับสากล ISO 27001 ในปี 2573
การบริหารความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษทั ฯ จัดตัง้ หน่วยงานรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Team) ทีม่ คี วามช�ำนาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะขึ้น ซึ่งมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การวางแผนงานและการก�ำกับดูแลภาพ
รวมด้านความปลอดภัย การป้องกันและตรวจสอบพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ การตรวจสอบ
เชิงรุกโดยจ�ำลองเหตุการณ์คุกคามทางไซเบอร์เสมือนจริง และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในบริษัทฯ (Security culture) ผ่านการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักจนน�ำไปสู่
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในบริษัทฯ
ในปี 2564 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยสารสนเทศ (IT & Security
Committee) โดยมี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO)
ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
ยังได้รายงานผลการด�ำเนินงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร (EBD) อีกด้วย
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โครงสร้างและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security Team)

Chief Information Officer

แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

Senior Manager
Cyber Security

Security
Governance

IT Security
Operation

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่หลากหลายในปัจจุบัน ได้น�ำมาสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ท�ำการประเมินความเสี่ยงใน 5 มิติ โดยประกอบด้วย 1) ความเสี่ยง
ด้านการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ(Internet Facing Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการฟิชชิ่งและมัลแวร์
เรียกค่าไถ่ (Phishing & Ransomware Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity
Theft Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Attack) และ 5) ความเสี่ยงด้าน
การรัว่ ไหลของข้อมูล (Data Leakage Risk) โดยการประเมินครอบคลุมหลากหลายช่องทางของการเข้าถึง
ข้อมูลบริษทั ตัง้ แต่ ส�ำนักงานใหญ่ แอปพลิเคชัน่ โทรศัพท์มอื ถือ เว็บไซต์ ศูนย์จำ� หน่ายสินค้าทัง้ ของบริษทั ฯ
และของคู่ค้า

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทง
ั้ 5 มิติ
(5 Dimensions of Cybersecurity Risk Assessment)

Cybersecurity

01

02

Internet Facing
Phishing &
Risk
Ransomware Risk
หน้าที่:
ก�ำหนดนโยบาย มาตรการ
และวางแผนงานด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์
รวมทัง
้ สื่อสารและ
สร้างความตระหนักรู้

หน้าที่:
ติดตัง
้ และดูแลการควบคุม
และเทคโนโลยีทางด้าน
การรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐาน

หน้าที่:
เฝ้าระวังและตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามทาง
ด้านไซเบอร์ และทดสอบ
ระบบความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

03

Identity
Theft

04

Supply Chain
Attack

05

Data Leakage
Risk

กลุ่มเป้าหมายหลัก: กลุ่มเป้าหมายหลัก: กลุ่มเป้าหมายหลัก: กลุ่มเป้าหมายหลัก: กลุ่มเป้าหมายหลัก:
เซิร์ฟเวอร์
พนักงาน
ผู้ดูแลระบบ
กลุม
่ บุคคลที่ 3
พนักงาน
ของบริษัทฯ
ของบริษัทฯ
และพนักงาน
ด้านเทคโนโลยี
ของบริษัทฯ
ของบริษัทฯ
สารสนเทศ

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ของบริษัทฯ และคู่ค้า

ส�ำนักงานใหญ่
ของบริษัทฯ

แอปพลิเคชัน
่ มือถือ
ของบริษัทและ Line

ระบบงานและเว็บไซต์
ทัง
้ หมดของบริษัท
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การรับมือต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ข้อมูลความเสี่ยงจะถูกน�ำมาวิเคราะห์และจัดเตรียมแผนรับมือการคุกคามทางไซเบอร์ โดยบริษัทฯ
ได้ด�ำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ ป้องกัน ปรับปรุง ตลอดจนติดตั้งเครือข่ายที่จ�ำเป็นต่อการยกระดับความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้สูงขึ้น
โครงการ "การติดตัง
้ ไฟร์วอลล์ (Firewall) บน AwS และ Azure Cloud"

ปัจจุบันการเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทั้งจากผู้ให้บริการ Amazon Web
Services (Aws) และ Microsoft Azure ได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการจัดเก็บและเรียกใช้ขอ้ มูล บริษทั ฯ ได้เห็นถึงความส�ำคัญต่อความปลอดภัย
ของข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จึงได้ท�ำการติดตั้งไฟร์วอลล์ (Firewall) ส�ำหรับการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากภายนอก อีกทั้งยังสามารถ
เพิ่มความแม่นย�ำให้กับการตรวจจับและการป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ได้อีกด้วย

AWS

New
Azure

AWS

บริษัทฯ ตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ผ่านโครงการทดสอบ
เจาะระบบ (Penetration Testing) โดยท�ำการประเมินช่องโหว่ หรือจุดอ่อนของระบบและ
ความพร้อมของเครื่องมือพื้นฐาน จนน�ำไปสู่การจัดท�ำกระดานสรุปผล (Dashboard) เพื่อติดตาม
สถานะความปลอดภัยของข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั หาบริษทั ภายนอก
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการเจาะระบบมาทดสอบความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศของ
บริษัทฯ และสรุปผลลัพธ์ของการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) เพื่อน�ำไปพัฒนา
ระบบความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต
Makro ’s Environment

#1 Automate web & system
vulnerability assessment
(from public internet network)

Internet Network
Before

โครงการ "การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)"

Azure

#2 Black-Box Penetration
Testingfor public
internet-facing mobile and
web applications.

On Premise
(Data Center )

Makro Systems
on Cloud

Makro Systems
on Cloud

#1 Automate
web & system
vulnerability assessment
(from public internet
network)
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การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความตระหนักถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศต่อการคุกคาม
ทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล โดยแนวทางการสร้างความตระหนักของบริษัทฯ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก อันได้แก่ การอบรมและสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness
Communication) ระบบการแจ้งเตือนให้เกิดความตระหนัก (Awareness Response) และการตรวจสอบ
ความตระหนัก (Awareness Testing)
องค์ประกอบการสร้างเสริมความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ปี 2564

0

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

จ�ำนวนกรณีท่เี กิดภัยคุกคามทางไซเบอร์
จนเกิดความเสียหาย (ครัง
้ )

รายละเอียด

การอบรมและสื่อสาร
เพื่ อสร้างความตระหนัก

สื่อสารให้ข้อมูลด้านนโยบายและแนวทาง
ปฎิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ผ่านช่องทางอีเมล และ การจัดฝึกอบรม

ระบบการแจ้งเตือน
ให้เกิดความตระหนัก

ส่ง ข้อ ความแจ้ง เตือ นถึง ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย อาทิเช่น แจ้งเตือนการรั่วไหล
ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต อีเมลที่มีความเสี่ยง
ต่อการโจรกรรมข้อมูล เป็นต้น

การตรวจสอบความตระหนัก

จ�ำลองสถานการณ์โจรกรรมข้อมูลเสมือนจริง
ด้วยวิธีฟิชชิ่ง (Phishing Test) เพื่อตรวจสอบ
ความตระหนักของพนักงาน

< 30

100%

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรัว่ ไหล
ของข้อมูลของบริษัทฯ (ครัง
้ )

ของพนักงานได้รับการฝึกอบรมหรือสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร จึงมุ่งสร้างสร้างคุณค่าแก่สังคมโดยรวมด้วยการด�ำเนินธุรกิจ
ทีค
่ ำ� นึงถึงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่คค
ู่ า้ ธุรกิจ ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารทีม
่ โี ภชนาการครบถ้วน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทม
่ี ค
ี ณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัย โดยน�ำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่ อให้เกิดการพั ฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสานสัมพั นธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่ อตอบสนองความคาดหวังและเชื่อมโยงพั นธมิตรร่วมสร้างคุณค่าให้สังคมในระยะยาว

HEALTH
LIVING WELL

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

• คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
• การสนับสนุนสุขภาพและโภชนาการ

คุณค่าและ
การสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจให้สังคม

• การสนับสนุนเกษตรกรและผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร
• การช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต

ความมัน
่ คงทางอาหาร
และการเข้าถึงโภชนาการ

• การขยายโอกาสเข้าถึงอาหารให้กับผู้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
ชุมชนและกลุ่มเปราะบาง

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

• การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
• ผลงานจากการแข่งขัน Makro Innovation Awards 2021

การสร้างความผูกพั น
กับผู้มีส่วนได้เสีย

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและการจัดหาที่ยั่งยืน
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
(HEALTH & WELL-BEING)
โอกาสและความท้าทาย

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานส�ำคัญสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น
สุขภาพและสุขภาวะที่ดีส�ำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ในฐานะผู้น�ำด้านค้าปลีกและค้าส่ง บริษัทฯ
ตระหนักถึงความส�ำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนากระบวนการด�ำเนินการของตนเองและส่งเสริม
สมรรถนะของคู่ค้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าที่ส่งเสริม
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี รวมถึงพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพมากขึ้น
อันน�ำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพของประชากรโดยรวม

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

ร้อยละ 40
ของยอดขายมาจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
แบบ B2B และ B2C
ที่ส่งเสริมสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

• ร้อยละ 50% ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริม
สุขภาพ แบ่งเป็น
• ร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดไขมัน
		 ไขมันทรานส์ โซเดียม และนํ้าตาลลง
•
		
		
		

ร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการ เช่น ไฟเบอร์ วิตามิน แร่ธาตุ
สารพฤกษเคมี (Phytochemicals) หรือวัตถุเจือปนอาหาร
(Functional Food Additives)

• ร้อยละ 39 ของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามปลอดภัย
		 ต่อผู้บริโภคทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ
• ร้อยละ 7 ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริม
		 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
• ร้อยละ 1 ของยอดขายมาจากสินค้าบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ
		 ผ่านการปรับปรุงหรือพัฒนาสูตร
• จ�ำนวนการเรียกคืนสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค 10 กรณี
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แนวทางด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดการด�ำเนินงานในห่วงโซ่อปุ ทานให้มงุ่ สู่
ความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้น�ำระบบ Makro Initiative Accreditation (MIA) และ Makro i-Trace
มาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน�้ำไปจนถึงปลายน�้ำ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์
ทีว่ างจ�ำหน่ายในศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโครผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากห้องปฎิบตั กิ าร
ที่ได้รับการรับรอง ISO17025 รวมทั้งผ่านการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการจากสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสร้างการตระหนักรูใ้ ห้กบั ผูบ้ ริโภคผ่านแอพพลิเคชัน่ QR Code MAKRO i-Trace
ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ เป็นผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐานและสอดคล้องตามกฎหมาย ซึง่ เป็นการ
ตอกย�้ำนโยบายด้านคุณภาพและอาหารปลอดภัยของบริษัทฯ ที่ว่า “บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
จะเติบโตด้วยผลงานที่ดี ลงทุนในบุคลากร มุ่งมั่นและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ
บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคม”
แนวทางการด�ำเนินงานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

01

ต้นน�้ำ
ยกระดับความปลอดภัย
ตัง
้ แต่แปลงเพาะปลูก

02

กลางน�้ำ:
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัย
ภายในศูนย์กระจายสินค้า
และศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

03

ปลายน�้ำ:
จัดส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน
และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

บริษัทฯ น�ำระบบ Makro Initiative Accreditation (MIA) ที่มีค�ำถาม
ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาช่วยยกระดับมาตรฐาน
การเพาะปลู ก ของเกษตรกร ท�ำให้ไ ด้ผลผลิตที่มีคุณ ภาพและปลอดภัย
จากสารเคมี รวมถึงช่วยลดความซ�้ำซ้อนในการขอรับมาตรการเพาะปลูก
ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2564 มี เ กษตรกรที่สามารถผลิตสินค้าได้สอดคล้อ งกับ
มาตรฐานแบรนด์ MQP และ Selected ทั้งสิ้น 350 ราย
MIA ถูกน�ำมาต่อยอดเพื่อใช้ในการประเมินตนเองของสาขา
ส�ำหรับเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน
1) มาตรฐานการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice: GHP)
2) มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ขององค์การอาหาร
และเกษตรและองค์การอนามัยโลก
3) มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการ
ผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP)
4) มาตรฐานระบบการจัดการอาหารปลอดภัย (ISO 22000:2018)
บริษทั ฯ น�ำระบบ Makro i-Trace มาใช้เพือ่ พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงที่มาของแหล่งวัตถุดิบและต่อยอดระบบเพื่อแสดงข้อมูลโภชนาการ
ของสินค้า ปัจจุบัน ฐานข้อมูลของระบบ Makro i-Trace ครอบคลุมสินค้า
กลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าของบริษัทฯ เช่น แบรนด์ aro และ
MQP และบริษัทฯ ได้ขยายการประยุกต์ใช้ระบบ Makro i-Trace ไปยัง
สาขาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย

การรับรองมาตรฐานสากล มาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานภายใน
องค์กรที่บริษัทฯ ประยุกต์ใช้
หน่วยงาน
มาตรฐาน / กิจกรรม

ศูนย์จำ� หน่าย
สินค้าแม็คโคร1

ศูนย์กระจายสินค้า
ศูนย์กระจายสินค้า แม็คโคร วังน้อย
แม็คโครมหาชัย
จังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา

GMP ตามกฏหมาย

100%

100%

-

GHP CODEX1

100%

100%

100%

HACCP

100%

100%

-

ปศุสัตว์ OK จากกรมปศุสัตว์1

100%

-

-

มาตรฐานสินค้าปลอดภัย จากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์1

100%

100%

-

ได้รับการตรวจรับรองการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานภายในที่สอดคล้องกับระบบ
การจัดการอาหารปลอดภัย ISO 22000:2018
(กระบวนการผลิตเบเกอรี่)2

100%

100%

-

สอดคล้องหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
(ISO 22000)

100%

100%

100%

มาตรฐานห้องปฎิบัติการจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

100%

100%

Halal Standard (HALAL)1

7.04%

100%

-

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจ�ำนวนสาขาในประเทศไทยทั้งสิ้น 142 สาขา
		 1 มีสาขาที่ขอรับรองมาตรฐาน GMP Codex 131 สาขา, ปศุสัตว์ OK มาตรฐานสินค้าปลอดภัยจ�ำนวน 135 สาขา
			 และ HALAL 10 สาขา
		 2 มีสาขาที่มีกระบวนการผลิตเบเกอรี่จ�ำนวน 118 สาขา
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความต่อเนื่องของโครงการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
โครงการ "ส้มปลอดภัยคนไทยยิม
้ ได้"

เป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่สนับสนุนเกษตกรผู้ปลูกส้มในเรื่องของการจัดการ
เพาะปลูกทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน GAP ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่
ส้มทุกรุน่ มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยจากสารตกค้าง รวมถึง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผา่ นการสแกน QR Code
Makro i-Trace ที่ติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือป้ายแสดง
QR Code ณ จุดจ�ำหน่าย
ผลลัพธ์ ปี 2564

• จ�ำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 รายครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากกว่า 22,350 ไร่

โครงการ "พั ฒนาเกษตรกรชาวเขา
เพื่ อชีวิตที่ดีกว่า"

เป็นโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ให้กับชุม ชนเกษตรกรชาวเขาใน 4 จังหวัด
ภาคเหนือของไทย ผ่านการถ่ายทอดความรู้
การปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสมสดคล้อง
กับมาตรฐาน GAP และการประยุกต์ใช้การ
ติดตัง้ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-trace
ผลลัพธ์ ปี 2564

• ยอดขายสินค้าเกษตร 9,900 ตัน คิดเป็นมูลค่า 178.2 ล้านบาท
• รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 162,000 บาท
• จ�ำนวนเกษตรกรชาวเขาที่ร่วมโครงการกว่า 1,100 ครัวเรือน

โครงการ "ปันทรัพย์สู่ทรัพย์ปัน"

เป็ น โครงการยกระดั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส�ำหรับ
เกษตรกรบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ท�ำให้สินค้าดังกล่าวสามารถตรวจสอบความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียไ์ ด้ผา่ นระบบ Makro i-trace
ผลลัพธ์ ปี 2564

• จ�ำนวนเกษตรกรได้รับการรับรองการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้นรวม 55 ครัวเรือน
• ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เคมีภัณฑ์ 4,000 บาทต่อไร่
• มูลค่าเพิ่มจากการปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์กว่าร้อยละ 15-20
• รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน

การสนับสนุนสุขภาพและโภชนาการ

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงและ
เลือกสรรผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพทีจ่ ะน�ำมาวางจ�ำหน่ายในศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโคร และสือ่ สารเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่ อสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

• สินค้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”
จากส�ำนักคณะกรรมการอาหารและยา
• อาหารที่เพิ่ม ลด หรือปราศจากสารอาหารตามที่กฎหมาย
หรือมาตรฐานยอมรับ เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
• ผัก ผลไม้สด หรืออาหารที่คงสภาพสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ทางธรรมชาติ หรือผ่านการแปรรูปเพียงเล็กน้อย
• อาหารและสินค้า ส่งเสริมสุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม
• ยาและอาหารทางการแพทย์ “Functional Food หรือ Food & Sanitary
Supplement” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 238 (ปี 2544)
และฉบับที่ 293 (ปี 2548)
ตัวอย่างของโครงการสนับสนุนสุขภาพและโภชนาการ
โครงการ "แม็คโครโภชนาการเสริมคุณค่าสู่สังคมไทย กับมหาวิทยาลัยมหิดล"

เป็นโครงการสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ การนําผลงานทาง
วิชาการไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรม โดยการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ระบบตามสอบย้อนกลับ Makro i trace ในด้านโภชนาการอาหารให้กบั กลุม่ ลูกค้า โฮเรก้า
และสร้างความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานภาครัฐ
ผลลัพธ์ ปี 2564

• การแสดงข้อมูลโภชนาการผ่าน Makro i trace ทั้งหมดกว่า 15,000 รายการ
• การเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคผ่านสมาชิกแม็คโครกว่า 3,000,000 ราย

โครงการ "มุมสุขภาพ ทรู เฮลท์"

บริษทั ฯ ร่วมกับ ทรู ดิจทิ ลั เปิดมุมสุขภาพ “ทรู เฮลท์” ใกล้บริเวณร้านขายยา มอบประสบการณ์ใหม่
ในการดูแลสุขภาพ ส�ำหรับลูกค้าทุกกลุม่ ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้งา่ ย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ยุคนิวนอร์มอล ผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” ที่เชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพ
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ครบครันทั้งการเช็คสุขภาพเบื้องต้น ปรึกษาแพทย์และ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสุ ข ภาพ
หลากหลายสาขาทางออนไลน์
พร้ อ มซื้ อ ยาตามแพทย์ สั่ ง
ได้ ทั น ที ไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางไป
ค ลิ นิ ก ห รื อ โร ง พ ย า บ า ล
สะดวก ปลอดภัย และประหยัด
ค่าใช้จ ่าย โดยเริ่ม น�ำร่องที่
แม็ ค โคร สาขาศรี น คริ น ทร์
และ แม็คโคร สาขาสาทร
่ ภ
ผลิตภัณฑ์เพื่ อสุขภาพและสุขภาวะทีด
ี ายใต้สินค้า Own Brand

บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่แสดงฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ในปี 2563 โดยเริ่มจากการปรับปรุงสูตรสินค้ากลุ่มน�้ำผลไม้ให้ดีต่อสุขภาพ
มากขึ้นในขณะที่ยังคงรสชาติไว้ให้ใกล้เคียงกับสินค้าเดิมมากที่สุด ในปี 2564
บริษัทฯ ได้เริ่มจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชในขนาดแพ็คใหญ่ที่เหมาะ
ส�ำหรับร้านอาหาร ซึง่ นอกจากจะดีตอ่ สุขภาพแล้ว ยังช่วยลดคาร์บอนฟุตพริน๊ ท์
จากการบวนการผลิตได้อกี ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขยายสินค้าทางเลือก
เพื่อสุขภาพสู่ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานในปี 2022
่ งหมายรับรองสินค้าหีบห่อ
เครือ

เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจได้วา่ ปริมาณสินค้าทีไ่ ด้รบั ถูกต้องตรงตามทีร่ ะบุบนบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษัทฯ จึงร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดท�ำเครื่องหมาย
รับรองปริมาณสินค้าหีบห่อขึน้ ตัง้ แต่ปี 2559 และด�ำเนินการเพิม่ จ�ำนวนสินค้า
ที่ขอรับรองเครื่องหมายดังกล่าวเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในปี 2564 มีสินค้า
ทีไ่ ด้รบั การรับรองเครือ่ งหมายดังกล่าวแล้วทัง้ สิน้ 667 รายการ คิดเป็น 100%
ของแผนที่วางไว้ในกลุ่มสินค้าที่มีความจ�ำเป็นต่อชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภค
เช่น กลุ่มข้าวสาร น�้ำมันพืช เป็นต้น
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สง
ั คม
(SOCIAL IMPACT & ECONOMIC CONTRIBUTION)
โอกาสและความท้าทาย

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

สร้างงาน หรือรายได้
ให้กับชุมชนอย่างน้อย
67,000 ราย

• เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเปราะบางอื่น ๆ
รวม 11,442 ราย ได้รับการสนับสนุนให้เกิดรายได้

ชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของรากฐานนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงทีเ่ ชือ้ ไวรัสโควิด-19 ก�ำลังระบาดหนักซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน
น�ำไปสู่ผลกระทบทางสังคมที่ตามมาโดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเปราะบาง บริษัทฯ จึงมีบทบาท
ส�ำคัญในการเป็นตัวกลางเชือ่ มประสานระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค โดยได้เพิม่ การสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมเพื่อเป็นที่พึ่งพิงให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเปราะบาง รวมถึงเป็น
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะน�ำพาให้สังคมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

• สร้างงาน และรายได้ให้กับชุมชนอย่างน้อย 89,752 ราย
• สัดส่วนประเภทการสนับสนุนทางสังคม:
การบริจาคเพื่อการกุศล คิดเป็นร้อยละ 57.53
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 42.47
การร่วมลงทุนทางสังคม 451,800 บาท
• ยอดการจัดซื้อสินค้าและบริการจากท้องถิ่นกว่า 186 ล้านบาท

แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับด�ำเนินธุรกิจร่วมกับการสร้างคุณค่าสู่สังคมมาโดยตลอด ส�ำหรับปี 2564
ที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงสร้างผลกระทบให้กับสังคมส่วนใหญ่ บริษัทฯ จึงด�ำเนินการ
สร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้สงั คมโดยเน้นสนับสนุนผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาด
ทั้งกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการร้านอาหาร และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาผลกระทบในเชิงลบ
ที่เกิดขึ้น
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

1. การสนับสนุนเกษตรกรและผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร

บริษัทฯ ด�ำเนินการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้สังคมโดยเน้นสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
รุนแรงจากการแพร่ระบาด กลุม่ เกษตรกร เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากปัญหาความวิตกต่อเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ภาวะสินค้าทางการเกษตรล้นตลาด โดยบริษัทฯ ได้รับซื้อผลิตผลต่าง ๆ จากหลากหลายกลุ่ม หลายพื้นที่
ตลอดปี 2564
ผลผลิตทางการเกษตร

กุ้ง

แนวทางการสนับสนุน

• สนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งรายย่อยกว่า 945 ราย
• รับซือ้ กุ้งกว่า 2,714 ตัน

ผลไม้ฤดูกาล เช่น
ทุเรียน เงาะ มังคุด
ล�ำไย ลิ้นจี่ ลองกอง
่ ๆ
มะม่วง และอืน

• รับซื้อผลไม้จากเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 และภาวะสินค้าล้นตลาดกว่า 7,500 ราย
• รับซื้อผลไม้กว่า 7,750 ตัน
• จัด “เทศกาลผลไม้ฤดูกาล” เพื่อกระตุ้นการบริโภค

มังคุดภาคใต้

• รับซื้อมังคุดจากชาวสวนภาคใต้
ที่ผลผลิตล้นตลาดกว่า 550 ตัน

มะม่วง

• รับซื้อผลไม้จากเกษตรกรรายย่อยกว่า 3,000 ตัน
• จัด “เทศกาลมะม่วงสด คุณภาพดี ส่งตรงจากสวน”
เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทย

ข้าวโพดหวาน

• ร่วมกับเกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรในอ�ำเภอครบุรีและ
อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะผลผลิตล้นตลาด
• รับซื้อข้าวโพดหวานกว่า 50 ตัน
จากเกษตรกร 150 ราย

2. การบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการและกิ จ กรรมที่ ช ่ ว ยบรรเทาผลกระทบจากโควิ ด -19 ให้ กั บ
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง และเล็กตลอดจนชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้ด�ำเนินการ
ในหลายรูปแบบ ดังนี้
ตัวอย่างการสนับสนุนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
การสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร

จากมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อส่งผลให้ร้า นอาหารยอดขายลดลง เนื่องจาก
ไม่สามารถเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ลกู ค้านัง่ รับประทานได้ บริษทั ฯ จึงเปิดพืน้ ทีห่ น้าศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโคร
ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ตั้งร้านขายอาหารฟรีทั้งในรูปแบบอาหารกล่องและฟูดเดลิเวอรี่
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังอุดหนุนอาหารจากร้านต่าง ๆ ในโครงการเพื่อน�ำไปบริจาคให้ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนและโรงพยาบาลสนามอีกด้วย

ผลลัพธ์ ปี 2564

• จ�ำนวนสาขาที่เข้าร่วมโครงการ 83 สาขา
• จ�ำนวนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,300 ร้าน
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การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

จากน�้ำใจเพื่อนพี่น้องชาวแม็คโคร 138 สาขาทั่วประเทศและส�ำนักงานใหญ่ ส่งความห่วงใย
ให้บุคลากรทางแพทย์ ด้วยการร่วมกันบริจาคชุด PPE ให้แก่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลสนาม พร้อมทั้ง สนับสนุนน�้ำดื่ม aro แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสถานีกลางบางซื่อ นอกจากนี้
บริษัทฯ ร่วมกับผู้ผลิตเครื่องนอน แบรนด์ โลตัส มอบเงินบริจาคให้แก่สถาบันบ�ำราศนราดูร
เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อีกด้วย

รูปแบบการสนับสนุน
การบริจาคเงินสด
เพื่ อการกุศล

14.48 ล้านบาท

การบริจาคสิ่งของ

7.88 ล้านบาท

จ�ำนวนชัว่ โมงจิตอาสา
ของพนักงาน

4,358 ชัว่ โมง

สัดส่วนประเภทการสนับสนุน

ผลลัพธ์ ปี 2564

• สนับสนุนอุปกรณ์และสินค้าเพื่อการดูแลผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลสนาม 73 แห่ง
ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

การบริจาคเพื่ อการกุศล

ร้อยละ

57.53

กิจกรรมเชิงพาณิชย์

ร้อยละ

42.47

การร่วมลงทุนทางสังคม

0.45 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน

0.73 ล้านบาท

• สนับสนุนชุด PPE จ�ำนวน 20,222 ชุด มูลค่า 4.5 ล้านบาท
• สนับสนุนน�้ำดื่ม aro จ�ำนวน 10,000 ขวด
• สนับสนุนเงินบริจาคจ�ำนวน 825,303 บาท แก่สถาบันบ�ำราศนราดูร

การช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภาวะวิกฤตอื่น ๆ

นอกจาก เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แล้ว หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังประสบอุทกภัยรุนแรงส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สนิ บริษทั ฯ มีศนู ย์กระจายสินค้าหลายจุดทีใ่ กล้กบั พืน้ ทีท่ เี่ กิดภัยพิบตั ิ
จึงร่วมมือกับสภากาชาดเพื่อเป็นตัวกลางในการน�ำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที และ
ยังส่งทีมงานเข้าไปช่วยปรับปรุงร้านโชห่วยในพืน้ ทีป่ ระสบภัยให้กลับมามีสภาพพร้อมเปิดด�ำเนินการอีกครัง้
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
(FOOD SECURITY & ACCESS TO NUTRITION)
โอกาสและความท้าทาย

ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่หลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศต้องกังวล จากข้อมูลของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of
the United Nations : FAO) พบว่า กว่า 25.9% ของประชากรโลกก�ำลังเผชิญความไม่มั่นคง
ทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ท�ำให้แนวโน้มของสถานการณ์น่าเป็นห่วง
ยิง่ กว่าเดิม บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของประเด็นดังกล่าว และถือว่าการส่งเสริมความมัน่ คง
ทางอาหารเป็นหนึง่ ในหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ทีจ่ ะต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในฐานะทีเ่ ป็นผูจ้ ดั หา
สินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

เยาวชน และ
• 40 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ กว่า 40,000 คน ได้รบั การสนับสนุน
ประชาชนอย่างน้อย
โอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
67,000 ราย
ระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
สามารถเข้าถึงอาหาร
ที่ปลอดภัยและ
• สมาชิกโครงการครัวชุมชน 25,846 ราย
มีคุณค่าทางโภชนาการ
แนวทางการด�ำเนินงาน

นอกเหนือจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สามารถส่งมอบอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้แล้ว บริษัทฯ ยังขยายโอกาสการเข้าถึงอาหารให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ชุมชน
และกลุ่มเปราะบาง โดยการส่งมอบอาหาร เพิ่มช่องทางการเข้าถึงอาหาร และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตอาหารผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
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โครงการ "ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19"

ความรุ น แรงของสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้
มี จ� ำ นวนผู้รักษาตัวที่บ้านที่เป็นผู้ว่างงานและขาดรายได้ในการด�ำรงชีวิตมากขึ้นตามไปด้วย
บริษัทฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิดวงประทีป พันธมิตรจิตอาสา และภาคประชาคม
ในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งมอบอาหารสู่ชุมชนที่ก�ำลังเดือดร้อน ซึ่งอาหารส่วนนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุน
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการห้ามนัง่ รับประทานอาหารในร้าน
และมีมูลนิธิดวงประทีปเป็นหนึ่งในตัวแทนรับข้าวกล่องไปแจกจ่ายในชุมชนคลองเตย

โครงการ "ครัวชุมชน"

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ประชาชนออกจากบ้านน้อยลงเพื่อลด
ความเสีย่ งในการติดเชือ้ ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
ทีป่ ลอดภัย รวมถึงเพิม่ รายได้ให้กบั ร้านค้าโชห่วยประจ�ำชุมชน บริษทั ฯ จึงด�ำเนินโครงการครัวชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง และสนับสนุนลูกค้ากลุม่ ร้านโชห่วยด้วยการมอบคูปองส่วนลดและสือ่ ส่งเสริมการขาย
เมื่อซื้อตู้แช่ครัวชุมชน

ผลลัพธ์ ปี 2564

• 14,460 ราย ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการในปี 2564
• รวมมีสมาชิกสะสมทั้งหมด 25,846 ราย นับตั้งแต่เริ่มโครงการ
• จ�ำนวนตู้แช่แข็งกว่า 12,578 ตู้ที่บริษัทฯ ส่งมอบให้กับชุมชน
ผลลัพธ์ ปี 2564

• 40 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนอาหารกล่อง
• อาหาร 2 ล้านกล่อง ถูกส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

• สร้างยอดขายในกลุ่มอาหารสดจากร้านโชห่วยกว่า 2,231 ล้านบาท
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การบริหารจัดการนวัตกรรม
(INNOVATION)
โอกาสและความท้าทาย

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วและความต้องการของลูกค้า
ทีม่ ตี อ่ สินค้าและบริการ บริษทั ฯ จึงมุง่ ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมทัว่ ทัง้ องค์กร
อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรพัฒนาการ
ด�ำเนินงานและหาแนวทางใหม่ ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่ง ควบคู่ไปกับการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

เป้าหมายปี 2564

สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรได้รับ
การจดทะเบียน
1 ฉบับ

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

• สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างจดทะเบียน 2 ฉบับ
• สัดส่วนพนักงานที่เป็นนวัตกรต่อพนักงานทั้งหมดร้อยละ 7
• ร้อยละ 23 ของพนักงานเข้าร่วมโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือโครงการของเครือฯ
• นวัตกรรมกระบวนการจากการประกวด 7 โครงการ
ช่วยลดต้นทุนทั้งสิ้นกว่า 72.32 ล้านบาท

แนวทางการด�ำเนินงาน

คณะกรรมการนวัตกรรม (Innovation Committee) และทีมงานผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรม (Innovation Leader)
ของบริษทั ฯ ด�ำเนินการผลักดันและบ่มเพาะความคิดเชิงนวัตกรรมผ่านการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานและ
การสือ่ สาร เครือข่ายการท�ำงาน และส่งเสริมกิจกรรมและการประกวดต่าง ๆ เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการเข้าถึงนวัตกรรมแก่พนักงานทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
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560

1,118

ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด
ในเครือ CP All และ CPG
(ผลงาน)

10

20

11

ผลงานนวัตกรรรมที่ได้รับรางวัล
จากเครือ CP All และ CPG
(ผลงาน)

10

10

6

41.32

315.04*

3,975

นวัตกร
(คน)

มูลค่าทางธุรกิจ
(Business Impact)
(ล้านบาท)

หมายเหตุ: * เฉพาะผลงานที่ได้รับรางวัล

131

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การสร้างความผูกพั นกับผู้มีส่วนได้เสีย
(STAKEHOLDER ENGAGEMENT)
โอกาสและความท้าทาย

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน
เป็นร้อยละ 80

• คะแนนความผูกพันของพนักงานเป็นร้อยละ 84.06

แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส�ำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ การส่งเสริมการด�ำเนินงานทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การสร้างคุณค่าร่วมแก่ทุกฝ่าย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงประยุกต์ใช้หลักการของมาตรฐาน AA 10000
Stakeholder Engagement Standard ในการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็น 10 กลุ่ม เพื่อก�ำหนดช่องทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม พร้อมทั้งทบทวน
ช่องทางการมีส่วนร่วมเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเสียงของผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกผนวกเป็นแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเหมาะสมของบริษัทฯ
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ส�ำหรับรายละเอียดของช่องทางการมีส่วนร่วมและตัวอย่างประเด็นและการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแสดงดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล
LINE Official Account
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• การจัดบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงานต่อนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting) รายไตรมาส
• กิจกรรมพบปะนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การจัดการประชุมออนไลน์
• รายงานประจ�ำปี และรายงานความยั่งยืน
• งบการเงิน และบทวิเคราะห์การด�ำเนินงาน (MD&A)
รายไตรมาส

• การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์
• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
• ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การเติบโตทางธุรกิจ
• การบริหารความเสี่ยง
• ศักยภาพในการแข่งขัน
• การสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

• ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด และแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ
• เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก�ำหนดและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนากระบวนการท�ำงาน
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
• วางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม
• ส่งเสริมและมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกจุดของห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

• ช่องทางการสื่อสารภายในอย่างสม�่ำเสมอ อาทิ
HR Communications อีเมล วารสารภายใน
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน อาทิ Corporate Governance
Official, HR อีเมล, จดหมายร้องเรียน, โทรศัพท์สายตรง
เป็นต้น
• การส�ำรวจความพึงพอใจรายปี
• การประชุมและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
สวัสดิการรายไตรมาส
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อย่างน้อยปีละสองครั้ง
• การประเมินสมรรถนะพนักงานรายปี
• การประชุมน�ำเสนอผลงานนวัตกรรมรายปี

•
•
•
•

• ด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)
เพื่อตอบสนองต่อเส้นทางความก้าวหน้าในการท�ำงาน การโอนย้าย
และการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ
• น�ำการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโปรไฟล์ความส�ำเร็จ
(Success profile) มาใช้ในการวางแผนพัฒนาสายอาชีพให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
• ประเมินสมรรถนะพนักงานที่มีศักยภาพสูงสม�่ำเสมอ เพื่อระบุ
แผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนสายอาชีพ
• ฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมและตรงตามความสามารถ
• เสริมทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จ�ำเป็น (Upskill & Reskill) เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
• เสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านระบบเรียนออนไลน์
(Makro - Learning Program) และการปฏิบัติงานจริง
• สร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารงานและเวลาที่เหมาะสม
• น�ำเครื่องมือดิจิทัล เข้ามาช่วยในกระบวนการท�ำงาน
• ใช้รูปแบบการท�ำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Working Model)
กับพนักงานส�ำนักงานใหญ่ และก�ำหนดลักษณะงานที่เหมาะสม
กับกลุ่มเปราะบาง
• ก�ำหนด Safety guideline ส�ำหรับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด-19 ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่

การเติบโตในสายอาชีพ
การพัฒนาขีดความสามารถ
ความสมดุลระหว่างการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ในพื้นที่
ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
• การปฏิบัติงานของกลุ่มเปราะบาง อาทิ
หญิงตั้งครรภ์ ในช่วงที่มีการระบาดของ
เชื้อไวรัส โควิด-19
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้าและ
ผู้ประกอบการ

คู่ค้าธุรกิจ

ผู้รับเหมา

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน อาทิ
เว็บไซต์ โทรศัพท์ แผนกบริการลูกค้าของแม็คโคร
ทุกสาขา การสัมภาษณ์ลูกค้า
• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์ Facebook
แม็คโครเมล โทรศัพท์ LINE Official Account
• กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย เช่น
วันโชห่วย Live

• คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
• ความพร้อมของปริมาณสินค้า
(Stock availability)
• ป้ายราคาสินค้า
• การติดฉลากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
• การน�ำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดี
• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19

• น�ำเสนอข้อมูลแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
• จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
และได้มาตรฐานในราคาที่คุ้มค่า
• วางแผนการด�ำเนินงานที่เหมาะสมร่วมกับคู่ค้า
• วางแผนและเตรียมพร้อมล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนราคาและโปรโมชั่น
และ เพิ่มการสุ่มตรวจสอบป้ายราคาสินค้า
• การแสดงข้อมูลสินค้าฉลากผลิตภัณฑ์และการตลาดที่มีความถูกต้อง
• ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการมิตรแท้โชห่วย
โครงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนการปรับปรุงร้านพร้อมทั้งน�ำเสนอแนวคิดและ
จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการค้าปลีกในยุคใหม่
• ก�ำหนดแนวปฏิบัติบนหลักการของการป้องกันการแพร่ระบาด
โดยอนุญาตเฉพาะผู้สวมใส่หน้ากากเท่านั้นในการเข้าสาขาส�ำหรับ
การบริการลูกค้าที่มี อายุ 0-2 ปี ไม่มีการบังคับสวมใส่หน้ากาก
แต่ขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ โดยจัดที่นั่งส�ำรองหน้า
สาขาให้บริการนั่งรอ และสาขาจัดบริการสรรหาสินค้าที่ต้องการ
บริการ ณ จุดรอดังกล่าว
• แจกถุงมือให้แก่ลกู ค้า และการเว้นระยะห่างเพือ่ ลดโอกาสการแพร่ระบาด

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล
LINE Official Account
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน
• การประชุมและสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
• การเยี่ยมเยือนอย่างสม�่ำเสมอ
• การพูดคุยกับคู่ค้าธุรกิจโดยตรง
• การตรวจประเมินคู่ค้า (Supplier Audit) และ
โครงการส่งเสริมศักยภาพต่าง ๆ รายไตรมาส

• การส่งเสริมศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• แผนการด�ำเนินงาน อาทิ เป้าหมาย
แผนงานการตลาดและการส่งเสริมการขาย

• ร่วมกันวางแผนพัฒนาสินค้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
พร้อมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงาน
• ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อทบทวนความเข้าใจและ
ก�ำหนดแนวทางการท�ำงานร่วมกันทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
• ส่งเสริมให้คคู่ า้ ธุรกิจเพิม่ ศักยภาพการผลิตทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
• สนับสนุนสินค้าการเกษตร และผู้ผลิตรายย่อยในแต่ละท้องถิ่น

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล
LINE Official Account
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน
• การประชุมรายเดือน
• การเยี่ยมเยือนอย่างสม�่ำเสมอ

• การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้รับเหมา

• ก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้รับเหมา
• ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้ทั้งพนักงานและผู้รับเหมา ต้องได้รับอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของงาน อย่างเหมาะสม
ได้มาตรฐาน และ พร้อมใช้งาน
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและ
สังคม

สถาบัน
การเงิน

ช่องทางการมีส่วนร่วม

องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร (NGOs)

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความคาดหวัง

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์
Call Center การประชุมกับตัวแทนชุมชน
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน
• สานเสวนา / การลงพื้นที่เยี่ยมเยือน รายเดือน
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม / การบริจาค / การช่วยเหลือ
เมื่อมีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง
• การพัฒนาและสร้างอาชีพให้คนในชุมชน

• การมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น
• การมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือท้องถิ่น
• โอกาสในการท�ำงานส�ำหรับคนในท้องถิ่น

• รับซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเป็นช่องทางในการจ�ำหน่าย
• ด�ำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคเลือด
โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่
• ด�ำเนินโครงการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือ
และสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
• สนับสนุนการจ้างแรงงานท้องถิ่น

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล
• การประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
• เอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน ได้แก่ รายงานประจ�ำปี
งบการเงิน

• ผลการด�ำเนินธุรกิจ
• การจ่ายเงินตามเงื่อนไข
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

• สื่อสารให้ข้อมูลผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดท�ำมาตรการลดและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง
โปร่งใส และตรงเวลา
• ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด

• การจัดประชุมร่วมกับภาครัฐ
• การน�ำหน่วยงานราชการเยี่ยมชมกิจการ
• การจัดลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
• การเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส
รวดเร็วและครบถ้วน
• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

• ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• สื่อสารข้อมูลการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส รวดเร็วและครบถ้วน
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
• ร่วมมือและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

• ช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ การส่งข่าวในเว็บไซต์
สื่อ สังคมออนไลน์ อีเมล รายการทีวี
• การน�ำเยี่ยมชมกิจการรายไตรมาส
• การแถลงข่าวให้สัมภาษณ์

• ความโปร่งใสของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
• ทิศทางเศรษฐกิจในมุมมองขององค์กร
• กลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินการด้านต่าง ๆ
ของธุรกิจที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

• สื่อสารให้ข้อมูลผลการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและ
ทันต่อเหตุการณ์

• การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

• นโยบายสาธารณะของบริษัทที่เกี่ยวกับ
ห่วงโซ่อุปทานอาหารที่เป็นธรรมและยั่งยืน
• การดูแลและรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ
และการส่งเสริมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

• สื่อสารผลการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น การประชุม website บริษัท เป็นต้น
• รับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการดูแลและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ภาครัฐ

สื่อมวลชน

ตัวอย่างความสนใจและความคาดหวัง
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บริษัทฯ ให้คุณค่าต่อการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบจากกิจกรรมตลอด
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ระบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า จะยั ง คงมี ท รั พ ยากรเพี ย งพอส่ ง ต่ อ ไป
ถึงคนรุ่นหลัง

HOME

LIVING TOGETHER

การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การบริหารจัดการพลังงาน

ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

• การบริหารจัดการขยะ
• การบริหารจัดการขยะอาหาร
• บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

การดูแลทรัพยากรน�้ำ

• การประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะการขาดแคลนน�้ำ
• การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน�้ำ
• การลดปริมาณน�้ำทิ้งที่เกิดจากการด�ำเนินงาน

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

• นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
• การอนุรักษ์และฟื้ นฟู ทรัพยากรป่าไม้

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและการจัดหาที่ยั่งยืน
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(CLIMATE RESILIENCE)
โอกาสและความท้าทาย

ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศน�ำไปสูส่ ภาวะวิกฤตด้านสิง่ แวดล้อมทีน่ บั วันทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นเป็น
ส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อคงไว้ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก โดยตั้งเป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นกลางทางคาร์บอน รวมถึงเตรียมพร้อมรับความท้าทาย
จากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการและ
นวัตกรรมที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ธุ ร กิ จ สามารถด� ำ เนิ น ควบคู ่ ไ ปกั บ การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
อย่างรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

ลดความเข้มข้น
ของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยรายได้ลง
ร้อยละ 8

• ลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 & 2)
ต่อหน่วยรายได้ลง ร้อยละ 12%
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 กับ 2 เป็น
65,932.33 และ 185,585.05 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 รวมเป็น
251,517.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• การใช้พลังงานหมุนเวียน 35,581.86 เมกะวัตต์ชั่วโมง*
เพิ่มขึ้น 2.01 เท่า จากปีก่อน

แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ จัดท�ำกลยุทธ์รบั มือการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ โดยมีแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อม ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดภายในบริษทั ฯ
รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่บริษัทฯ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยกลไก
ทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรร่วมในวงเสวนา
งาน Global Compact Network Thailand Annual Forum (GCNT forum) ภายใต้หัวข้อ
“ทางออกของปัญหาทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของภาคอุตสาหกรรมทัว่ ไป” ประจ�ำปี 2564
รวมถึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
(The Task Force on Climate-related Financial Disclosures : TCFD) อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รางวัล “ซีพีเพื่อความยั่งยืนประจ�ำปี 2564”
ในระดับองค์กร สาขาการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย
ผลงานลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้สูงสุด
หมายเหตุ: *รวมศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

่ แนวทางการบริหาร (รายละเอียด) ภาพรวมการด�ำเนินงาน
ชือ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในพื้ นที่
การเพิ่ มสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียน
ภายในพื้ นที่
การสนับสนุน
โครงการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท)

•
•
•
•
•

ก�ำหนดนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ปรับเปลีย่ นระบบท�ำความเย็นและใช้หลอดไฟ LED ประสิทธภาพสูง
1.35
1.25
1.07
0.94
ปรับใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
CO
CO
ปรับเปลี่ยนเป็นรถยกขนิดใช้ไฟฟ้า
2
2
CO2
CO2
CO2
CO2
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
2561
2562
2563
2564
(Solar Rooftop)
• ติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
การบริหารจัดการพลังงาน
(Solar Cell Heater)
บริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟให้แสงสว่างประสิทธิภาพสูง
ที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า 26 สาขา และ เลือกใช้เครื่องท�ำน�้ำเย็นส�ำหรับระบบปรับอากาศ ชนิด Variable
• รณรงค์การปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่ที่ด�ำเนินธุรกิจ
Speed Drive Chiller ควบคูก่ บั สารท�ำความเย็นทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ณ ศูนย์จำ� หน่ายสินค้า 17 สาขา
และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
รวมถึงปรับเปลี่ยนน�้ำยาท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบตู้แช่อาหารสด และเพิ่มสัดส่วน
พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รฟู ท๊อป โครงการทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานอกจากส่งผลให้ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
ลดลงแล้ว ยังส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ลดลงด้วยเช่นกัน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง
้ ทางตรงและทางอ้อม

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

n/a

2562

2563

58,943.72

185,585.05

65,932.33

57,540.03

183,642.63

49,833.38

219,642.54
43,232.95

209,408.29

50,214.93

n/a

2561

(หน่วย: เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อล้านบาท)

2564

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1

6.90

6.67

6.50

5.66

2561

2562

2563

2564

ผลประหยัดเนื่องจากโครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(หน่วย: บาท)

31,477,558

23,713,611

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

15,488,975*

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3

หมายเหตุ: •
•
•
		

ขอบเขตที่ 1 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขอบเขตที่ 2 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
ขอบเขตที่ 3 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านอื่น ๆ ครอบคลุม การขนส่งและกระจายสินค้า (ต้นน�้ำ)
และการเดินทางเพื่อธุรกิจ

7,523,529
2561

2562

หมายเหตุ: ปี 2563 ผลประหยัดเนื่องมาจากการใช้โซลาร์เซลที่เพิ่มขึ้น

2563

2564
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ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
โครงการ "ต้นแบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง
่ ยืน"

ก้ า วต่ อ ไปจากที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล องค์ ก รที่ มี ผ ลกระเมิ น ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม Platinum ส� ำ หรั บ
ศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโครสาขาศาลายา ในปี 2564 บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างก่อสร้างศูนย์จำ� หน่ายสินค้า
สาขาเลียบด่วนที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากขึ้น โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านความยั่งยืน
ที่พร้อมด้วยระบบและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานน�ำสมัย
โครงการ
โซล่าร์รูฟท็อป และจัดการ
พลังงานภายในอาคาร

บริษทั ฯ ด�ำเนินการติดตัง้ โซล่าร์รฟู ท็อป (Solar rooftop) ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตัง้ บนหลังคาของศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโครรวมกว่า 174,427 ตารางเมตร จ�ำนวน 32 สาขา
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 35,502,856 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี โดยโครงการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป
(Solar rooftop) ทีศ่ นู ย์จำ� หน่ายสินค้าสยามแม็คโครยังได้รบั การรับรองจากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

โครงการอุโมงค์ไผ่ และโครงการสักทอง คล้องใจ

จากความส�ำเร็จของโครงการธนาคารน�้ำใต้ดินที่เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2563 ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
สาขายโสธร ต่อยอดไปสู่โครงการสักทอง คล้องใจ โดยน�ำน�้ำที่ได้จากการบ�ำบัดแล้ว เติมน�้ำลงสู่
ธนาคารน�้ำใต้ดินจนเต็ม เพื่อกักเก็บน�้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ จากนั้นผันน�้ำที่เหลือล้นจาก
ธนาคารน�้ำใต้ดิน มาใช้รดน�้ำต้นสักที่ปลูกภายในพื้นที่
นอกจากนี้ พนักงานของศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าฯ ยังได้ร่วมใจกันปลูกไผ่ซางหม่นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
เพื่อท�ำอุโมงค์ไผ่บริเวณรอบบ่อธนาคารน�้ำบนดิน ซึ่งอุโมงค์ไผ่ช่วยสร้างประโยชน์ด้านความยั่งยืน
ได้หลายส่วน ช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยกลไกทางธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ผลผลิตที่ได้จากต้นไม้ที่ปลูกก็สามารถน�ำไปแจกจ่ายให้กับชุมชน
และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย
"ด้วยความมุ่งมัน
่ ที่คิดและตัง
้ ใจของพนักงานทุกฝ่าย
ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยัง
่ ยืน"

คุณธนภัทร์ โพธิ์ศรี
ผู้จัดการศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขายโสธร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานภายในอาคารโดยการเปลี่ยนโคมไฟ
แสงสว่างเป็นหลอดไฟแอลอีดี (LED) ประสิทธิภาพสูง จ�ำนวน 10 สาขา เปลีย่ นเครือ่ งท�ำความเย็น
(Chiller) ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงชนิด Variable Speed Drive จ�ำนวน 17 สาขา
รวมถึงการบริหารจัดการระบบท�ำความเย็นและน�้ำยาท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ระบบตู้แช่อาหารสด ท�ำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 4,712,590 กิโลวัตต์ชั่วโมง ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ 2,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
ผลการด�ำเนินการในปี 2564

• ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนได้ 35,502,856 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อปี

ผลการด�ำเนินการในปี 2564

• ลดการใช้พลังงาน 4,712,590 ล้านหน่วย

• ปลูกไผ่ซางหม่นจ�ำนวน 150 ต้น และไม้สักทองจ�ำนวน 50 ต้น

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14,937 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

• ลดการใช้น�้ำประปาลง 1,846 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

• ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเทียบกับปี 2563 ได้ 52,173,178 บาท

• ลดค่าใช้จ่ายกว่า 60,000 บาทต่อปี
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
(CIRCULAR ECONOMY)

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

ลดขยะอาหาร ไปยัง
หลุมฝังกลบลง 10%

• ปริมาณขยะไม่อันตรายที่ไปยังหลุมฝังกลบ
ทั้งหมด 28,143.82 ตัน

โอกาสและความท้าทาย

• ปริมาณขยะอันตรายที่ไปยังหลุมฝังกลบทั้งหมด 1.92 ตัน

จากปัญหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลก และพฤติกรรม
การใช้สนิ ค้าอุปโภคและบริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ์
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ปริมาณขยะอาหารก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะโลกร้อนเนื่องมาจาก
การปล่อยก๊าซมีเทน บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคจึงตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นหมุดหมายหลัก
ส�ำหรับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดคุณค่าสูงสุด และการส่งเสริมบรรจุภณ
ั ฑ์
อย่างยัง่ ยืนโดยสามารถย่อยสลายหรือแปรรูปน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคมให้ได้มากที่สุด

• ปริมาณขยะทีใ่ ช้ซำ�้ และแปรรูปน�ำกลับมาใช้ใหม่ 39,748.01 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 58.54
• ความเข้มข้นของขยะ 0.26 ตันต่อยอดขายล้านบาท
• ปริมาณขยะอาหารที่ส่งหลุมฝังกลบ 26,022.76 ตัน
• ลดปริมาณขยะอาหารไปหลุมฝังกลบได้ร้อยละ 3
แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ มุ่งสู่การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้หลักปฏิบัติ 5Rs (Reduce, Reuse, Refuse,
Recycle, Renewable) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของเสียจ�ำแนกตามประเภทและวิธีการก�ำจัดเพื่อหา
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน พร้อมทัง้ ผนวกหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนทีค่ รอบคลุมหลักส�ำคัญ
3 ประการ เข้ามาปรับใช้กับการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสม คือ 1) ลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบ
2) ออกแบบสินค้าและบริการที่เน้นรักษาต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน

Manufacturing & Store
Waste Management
• ลดขยะทั่วไป และขยะอาหาร
ไปสู่หลุมฝังกลบ

การบริหารจัดการขยะจากการผลิตและศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
(Manufacturing & Store Waste Management)

Awareness & Value
Creation Campaign
• สร้างความตระหนักแก่พนักงาน
และผูเ้ กีย
่ วข้อง ตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อขยะอาหารที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยก�ำหนดเป้าหมายขยะอาหารเป็นศูนย์
ภายในปี 2573 และได้วางกลยุทธ์และด�ำเนินการผ่าน 6 แนวทางการด�ำเนินงาน ในการจัดการขยะอาหาร
ดังนี้
แนวทางการจัดการขยะอาหาร (เรียงตามล�ำดับขัน
้ )
Source Reduction

ลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด
Feed Hungry People

มอบให้กับหน่วยงานหรือครัวเรือนที่มีความต้องการอาหาร

CIRCULAR
ECONOMY

Feed Animals

น�ำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
Industrial Uses

แปรรูปให้กลายเป็นพลังงานหรือสร้างประโยชน์
ที่ภายในอุตสาหกรรม
Composting

แปรรูปให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพ
ในการบ�ำรุงดิน
Landfill/Incineration

Sustainable Product & Packaging
• ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนในสินค้า
และกระบวนการ
• สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย
และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ก�ำจัดด้วยวิธีการ
ส่งหลุมฝังกลบและ
เผาท�ำลาย
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ตัวอย่างโครงการจัดการขยะอาหาร
4 โครงการหลัก

E-ordering

Shrinkage
Management
System

ภาพรวมการด�ำเนินงาน

ผลลัพธ์ปี 2564

แอปพลิเคชัน จัดเก็บการค�ำนวณข้อมูล
ปริมาณสินค้าที่สัมพันธ์กับยอดสั่งซื้อ
โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อ
ให้เป็นระบบ เพิ่มความถูกต้อง ลดเวลา
การท�ำงาน และลดข้อจ�ำกัดของการสั่งซื้อ
สินค้าจากลูกค้าในพื้นที่

• ลดขยะจากกระดาษ
ที่ใช้การสั่งซื้อสินค้า
กว่า 2 ตันต่อปี
• ลดเวลาการสั้งซื้อกว่า
478,000 ชั่วโมง/ปี
• ผลตอบแทนกว่า
7.4 ล้านบาท/ปี

พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวัตถุดิบและ • ลดเวลาการท�ำงานกว่า
สินค้าก่อนที่จะกลายเป็นขยะอาหาร เพื่อลด
158,450 ชั่วโมง/ปี
เวลาและขัน้ ตอนการท�ำงาน ลดการใช้กระดาษ • ผลตอบแทนกว่า
เพิ่มความโปร่งใสกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
9.92 ล้านบาท/ปี
รวมถึงลดความเสี่ยงในการจัดท�ำเอกสาร
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
ส่งมอบขยะอาหารให้กับหน่วยงาน
ที่มีความต้องการ เพื่อน�ำไปเป็น
อาหารสัตว์ และสารบ�ำรุงดิน

Reduce
Food Waste
to Landfill

EM
EM Solution

ตัวอย่างโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยง
ั่ ยืน

• ขยะอาหารกว่า 294.14 ตัน
ถูกส่งมอบเป็นอาหารสัตว์
• ขยะอาหารกว่า 508.76 ตัน
ถูกส่งมอบไปแปรรูปเป็นปุ๋ย
แทนการทิ้งไปสู่หลุมฝังกลบ
โดยเปล่าประโยชน์

การแปรรูปขยะอาหาร อาทิ ผลไม้ตระกูลส้ม • ขยะอาหารกว่า 46.5 ตัน
และสับปะรด เป็นน�้ำหมักชีวภาพที่สามารถ
ถูกน�ำไปแปรรูปเป็นน�้ำหมัก
น�ำไปใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์และย่อยสลาย
ชีวภาพ
ไขมันตามท่อน�้ำทิ้งได้

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยง
ั่ ยืน (Sustainable Product & Packaging)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง จึงมีแนวทางการด�ำเนินงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่เริ่มตั้งแต่การลด
การใช้พลาสติก การยกเลิกการจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์โฟม ไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

โครงการ "แม็คโครรักษ์โลก (Say Hi to Bio Say No to Foam)"

บริษทั ฯ ยังคงสานต่อโครงการแม็คโครรักษ์โลก (Say Hi to Bio Say No to Foam) เพือ่ ลดปริมาณ
การจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายในการงดจ�ำหน่าย
บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมในแม็คโครทุกสาขาภายในปี 2565
ผลลัพธ์ ปี 2564

• ในปี 2564 สามารถลดการจ�ำหน่ายกล่องโฟมลงกว่า 32.7 ล้านชิ้น
รวมตลอดโครงการตั้งแต่ปี 2018 รวมกว่า 98 ล้านชิ้น
• ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวน 57 สาขาที่ไม่จัดจ�ำหน่ายกล่องโฟม
และในทุกสาขาที่เปิดใหม่จะไม่มีการจัดจ�ำหน่ายกล่องโฟม
• ยอดขายบรรจุภัณฑ์รกั ษ์โลกเพิม่ ขึน้ 36.2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 22

โครงการ "ลดการใช้พลาสติก"
ขวดน�้ำดื่มเอโร่

ขวดน�ำ้ ดืม่ เอโร่ยกเลิกการซีลพลาสติกทีฝ่ าขวด
และลดความหนาของฝาขวดลง เพือ่ ใช้พลาสติก
ในการผลิตน้อยลง รวมถึงมีการออกแบบฉลาก
ให้ใช้สนี อ้ ยลงและตัวขวดน�ำ้ เองยังท�ำจาก PET
ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100%

เทศกาล "ผักพื้ นบ้าน"

บริษทั ฯ ส่งเสริมการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั่ ยืนโดยการ
ใช้หยวกกล้วยแทนการรองสินค้าด้วยชิ้นโฟม
ในเทศกาล “ผักพืน้ บ้าน” ซึง่ จัดขึน้ ทีศ่ นู ย์จำ� หน่าย
สินค้าแม็คโคร 15 สาขา ระหว่างวันที่ 1-30
พฤศจิกายน 2564
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โครงการ "Circular Economy Garbage Bag"

บริ ษั ทฯ น� ำ เศษพลาสติ ก ประเภท LDPE และ HDPE
ที่ผ่านการใช้งานแล้วในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า มาแปรรูป
ให้กลายเป็นพลาสติกในการผลิตถุงขยะ และน�ำกลับมา
จ�ำหน่ายที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าอีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นการ
ลดขยะพลาสติ ก โดยหมุ น เวี ย นกลั บ มาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ใช้ได้ใหม่ ประหยัดทรัพยากร สร้างความตระหนักให้กับพนักงานที่มีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะ
เพื่อน�ำมาแปรรูป และส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค

สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ “ฉลากเขียว (Green Label)”
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทั้งหมด 344 รายการ
โดยคิดเป็นร้อยละ 36 ของสินค้ากลุ่มนี้
ตัวอย่างการพั ฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้งาน ลดความสูญเสีย
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ชามกระดาษส�ำหรับฟู ดเดลิเวอรี่

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ให้กลายเป็นทางเลือก
ในราคาทีล่ กู ค้าสามารถเข้าถึงได้งา่ ย อีกทัง้ ยังปรับปรุงประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน บริษัทฯได้จัดท�ำ
“Green Label” ที่บ่งบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยั่งยืน เพื่อดึงดูดให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เห็นประโยชน์ของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ยง
ั่ ยืน
Version 1

Version 2

สร้างความตระหนักและประโยชน์จากขยะ
(Awareness and Value Creation Campaign)
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์จากเยื่อธรรมชาติ
ที่มีพลาสติกผสมหรือเคลือบผิว

ผลิตภัณฑ์ท่น
ี �ำกลับมาใช้ใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล

Version 3

บริษัทฯ มุ่งสร้างความตระหนักต่อหลักปฏิบัติ 5Rs (Reduce, Reuse, Refuse, Recycle, Renewable)
ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรณรงค์ต่อพนักงานทุกกลุ่ม ตลอดจนลูกค้า และ
พันธมิตรทีร่ ว่ มสร้างโครงการเพือ่ ส่งต่อประโยชน์จากหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สูช่ มุ ชน
และสังคม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

่ นขวดพลาสติกเปล่าให้เป็นประโยชน์
โครงการเปลีย

การเริ่มต้นแยกขยะขวดเปล่าพลาสติกสามารถสร้างประโยชน์ได้หลายมิติ บริษัทฯ จึงรวบรวมขวด PET เพื่อน�ำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงช่วยลดใช้ทรัพยากรโลก ท�ำนุบ�ำรุงศาสนาสร้างอาชีพ และช่วยสนับสนุนทางสาธารณสุขอีกด้วย
เป็นเสื้อพนักงาน

เป็นจีวร

=
ขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร จ�ำนวน 20 ขวด
สามารถแปรรูปเป็นเสื้อพนักงาน ได้ 1 ตัว

บริษัทฯ เชิญชวน
พนักงานร่วมกัน
น�ำขวด PET มาหย่อน
ในจุ ด รั บขวดที่
ส�ำนักงานใหญ่หรือศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร

เป็นชุด PPE

=
ขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร จ�ำนวน 15 ขวด
สามารถแปรรูปเป็นผ้าจีวรได้ 1 ผืน

บริษัทฯ ร่วมมือ
กับวัดจากแดง
อ. พระประแดง
จ. สมุทรปราการ
น�ำขวด PET มา
แปรรูปเป็นจีวรพระ

=
ขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร จ�ำนวน 18 ขวด
สามารถแปรรูปเป็นชุด PPE ได้ 1 ชุด

บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทอินโดรามา
เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) น�ำขวด PET
มาแปรรูปเป็นชุด PPE คุณภาพสูง
โดยเปิดจุดรับบริจาคน�ำร่องทีศ่ นู ย์จำ� หน่าย
สินค้าแม็คโคร 5 สาขา ประกอบด้วย
สาขานครปฐม สาขาศาลายา สาขาเพชรเกษม
สาขาบางบอน และสาขาจรัลสนิทวงศ์

ผลลัพธ์ ปี 2564

ผลลัพธ์ ปี 2564

ผลลัพธ์ ปี 2564

• ขวดน�้ำพลาสติกใสที่รับบริจาคกว่า 2.4 ล้านขวด

• ขวดน�้ำพลาสติกใสที่รับบริจาคกว่า 1.39 ล้านขวด
(27.8 ตัน)

• ขวดน�ำ้ พลาสติกใสทีร่ บั บริจาคกว่า 96,500 ขวด
(1.93 ตัน)

• สามารถแปรรูปให้กลายเป็นผ้าจีวรได้
กว่า 93,000 ผืน

• แปรรูปเป็นชุด PPE ชนิดทีใ่ ช้ซำ�้ ได้ จ�ำนวน 1,000 ชุด
เพื่อมอบให้แก่ส�ำนักงานสาธารณสุขนครปฐม
(เป็นการบริจาค PPE ครั้งที่ 2)

• สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จ�ำนวน 42.84 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

• สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จ�ำนวน 2.97 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• แปรรูปให้เป็นเสื้อพนักงานได้
120,000 ตัว
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ�ำนวน
73.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ
(WATER STEWARDSHIP)
โอกาสและความท้าทาย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำแล้งที่นับวันทวีความรุนแรง
และยาวนานขึ้ น ทุ ก ปี บริ ษั ท ฯ จึ ง ตระหนั ก และให้ ค วามส�ำคัญต่อ การจัดการทรัพ ยากรน�้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวัฎจักร (Water Life Cycle) เพื่อรักษาสมดุลการเติบโตทางธุรกิจ
โดยไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและชุมชน

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

ความเข้มข้นของน�้ำ
ต่อหน่วยรายได้
ลดลง ร้อยละ 2
เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีฐาน 2563

• ความเข้มข้นของน�้ำต่อหน่วยรายได้ลดลงร้อยละ 9
เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2563
• ปริมาณการใช้น�้ำสุทธิ 939,220 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
• สัดส่วนศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า การน�ำน�้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่
(water recycled/reused) คิดเป็นร้อยละ 51
ของจ�ำนวนสาขาทั้งหมด
• ปริมาณน�้ำที่ดึงมาใช้จากพื้นที่ขาดแคลนน�้ำลดลงร้อยละ 14

แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะลดการดึงน�ำ้ มาใช้ โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อสภาวะการขาดแคลนน�ำ้ และจัดการน�ำ้ ทิง้
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดพร้อมด้วยสร้างจิตส�ำนึกถึงคุณค่าน�ำ้ โดยบริหารจัดการผ่าน 3 แนวทาง อันประกอบด้วย
การประเมินความเสี่ยง (Water Risk Assessment) การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Creating Awareness) และการลดปริมาณน�ำ้ ทิง้ ทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงาน (Waste Water Management)
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ตัวอย่างโครงการจัดการน�้ำ
ชื่อแนวทางการบริหาร (รายละเอียด)
การประเมินความเสี่ยง
ต่อสภาวะการขาดแคลนน�้ำ

สร้างความตระหนักรูถ
้ ง
ึ คุณค่า
ของน�้ำให้แก่ผม
ู้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสีย

การลดปริมาณน�้ำทิ้ง
ที่เกิดจากการด�ำเนินงาน

ความเข้มข้นของน�้ำต่อหน่วยรายได้
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท)

ภาพรวมการด�ำเนินงาน

• ประยุกต์ใช้เครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas
ของ World Resources Institute (WRI)
ในการประเมินพื้นที่ขาดแคลนน�้ำ

11.19

11.24

11.05

10.06

2561

2562

2563

2564

• จัดท�ำสือ่ ภาพและป้ายสติก๊ เกอร์ ณ ศูนย์จำ� หน่ายสินค้า
เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำ
• ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำให้แก่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการน�ำน�้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการการทรัพยากรน�้ำ
โครงการ "รักษ์น้�ำ รักอนาคต"

เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 จากผลการประเมินความเสี่ยงโดยใช้
เครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas พบว่าร้อยละ 75.53 ของการใช้น�้ำภายในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน�้ำต่อปริมาณการใช้น�้ำ บริษัทฯ จึงจัดท�ำแผนบริหารจัดการน�้ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้น�้ำ อาทิ การติดตามประเมินความเสี่ยงกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และการขยายฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการใช้น�้ำและน�ำน�้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง
ส�ำหรับการบริหารจัดการน�ำ้ ทิง้ บริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียให้แก่ทกุ ศูนย์จำ� หน่ายสินค้า ทัว่ ประเทศ
รวมถึงติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่สามารถน�ำน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดกลับมาใช้ในการรดน�้ำต้นใม้ในพื้นที่
ของศูนย์กระจายสินค้าเป็นจ�ำนวน 72 สาขา หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด
ซึ่งช่วยให้ไม่มีการปล่อยน�้ำทิ้งลงสู่สาธารณะ (Zero Wastewater Discharge) นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำผ่านสื่อภาพและป้ายสติ๊กเกอร์ให้แก่พนักงานและลูกค้า
ที่มาใช้บริการที่สาขาอย่างต่อเนื่อง
*

*หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�ำนวนสาขาทั้งหมดอยู่ที่ 142 สาขา

บริษทั ฯ สานต่อความส�ำเร็จของโครงการเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการน�ำ้ “รักษ์นำ�้ รักอนาคต”
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ลดการดึงน�้ำมาใช้ภายในบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุด
โดยติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำน�้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ส�ำหรับรดน�้ำต้นไม้ผ่านระบบอัตโนมัติ
ภายในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งสามารถลดประมาณน�้ำที่ดึงมาใช้ รวมทั้งประหยัด
ค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ผลลัพธ์ ปี 2564

• จ�ำนวนศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 72 สาขา
• ลดการใช้น�้ำประปาได้ 93,960-104,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

แสดงกระบวนการท�ำงาน
(Project work flow)

โครงการ "ธนาคารน�้ำใต้ดิน"

บริษทั ฯ มุง่ สร้างความตระหนักถึงสภาวะขาดแคลนน�ำ้ ร่วมกับ
ชุมชน โดยการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของในหลวงรัชการที่ 9
ในการพัฒนาพื้นที่อุ้มน�้ำให้แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากสภาวะแห้ ง แล้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ น� ำ น�้ ำ ที่ ผ ่ า นการบ� ำ บัด
มากั ก เก็ บ ไว้ ใช้ ย ามจ� ำ เป็ น และผั น น�้ ำ ส่ ว นเกิ น ไปยั ง พื้ น ที่
ที่ จั ด สรรลงสู ่ พื้ น ดิ น เพื่ อ เติ ม เต็ ม ความชุ ่ ม ชื้ น จนน� ำ ไปสู ่
ประโยชน์ส�ำหรับการเพาะปลูก โครงการดังกล่าวสามารถลด
ผลกระทบจากสภาวะขาดแคลนน�้ำ และน�ำไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน โดยบริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการน�ำร่อง
ทีศ่ นู ย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโคร สาขายโสธร ตัง้ แต่ปี 2563 และ
มีแผนที่จะขยายผลโครงการต้นแบบนี้ไปสู่สาขาอื่น ๆ ต่อไป

บ�ำบัด
แล้วปล่อย

บ�ำบัด
แล้วปล่อย

ผลลัพธ์ ปี 2564

• ปริมาณน�้ำที่บ�ำบัดได้กว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และผันลงสู่ธนาคารน�้ำใต้ดินกว่า
16 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
• ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 77,760 บาท ต่อปี

PROJECT
WORK FLOW

ไหลลอย
ตามราง

ไหลลอย
ตามราง

• ลดเวลาในการใช้แรงงานคนส�ำหรับการรดน�้ำ
คิดเป็น 720 ชั่วโมงต่อปี

ประตูเขื่อน
มาขวาง

ลงสู่บ่อกว้าง
ในห้างของเรา

แบบใหม่
แบบเดิม

ไหลตามราง

สู่พื้นพสุธา
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
(ECOSYSTEM & BIODIVERSITY PROTECTION)
โอกาสและความท้าทาย

ความหลากหลายทางชี ว ภาพเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต สามารถด� ำ รงอยู ่ ไ ด้ ภ ายใต้
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม ดังนัน้ การสร้างสมดุลในระบบนิเวศพร้อมกับการด�ำเนินธุรกิจ
ทีช่ ะลอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นเรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพือ่ สร้าง
ความมั่นใจว่าทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

บริษัทฯ มีโครงการ
หรือความร่วมมือกับ
พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
ในระดับสากล
เพื่อ ส่ง เสริม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

• จ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกและอนุรักษ์ภายในพื้นที่ของบริษัทฯ
และร่วมกับพันธมิตรรวม 27,511 ต้น
• ส่งเสริมประมงยั่งยืน โดยมียอดซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรอง
MSC และ ASC กว่า 3,240 ล้านบาท
• ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ ได้รับการรับรอง MSC และ ASC
42 รายการ
• ร้อยละ 100 ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ หรือ พื้นที่มรดกโลก

แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มากที่สุด
จึงก�ำหนดนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกรอบการด�ำเนินงาน เพื่อด�ำรง ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

กรอบการด�ำเนินงานตามนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ

01

ประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบ

02

ก�ำหนดแผนลด ฟื้ นฟู
ชดเชยความสูญเสีย

03

การสื่อสาร
และให้ความรู้

04

บริษทั ฯ ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบของพืน้ ทีด่ ำ� เนินกิจกรรมทางธุรกิจ
อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า รวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า พื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วไม่ ส ร้ า งผลกระทบในเชิ ง ลบต่ อ พื้ น ที่
อนุรักษ์ เช่น พื้นที่มรดกโลกตามประกาศของ UNESCO World Heritage
พื้นที่คุ้มครองตามประกาศของ IUCN ประเภท I-IV และพื้นที่คุ้มครอง
ตามกฏหมายท้องถิ่น
หากพบการด�ำเนินกิจกรรมในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ ง บริษทั ฯ จะก�ำหนดแผนลด
ฟื้นฟูหรือชดเชยความสูญเสีย เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็นวงกว้างในระยะยาว โดยยึดแนวทาง No Net Loss หรือ
No Net Deforestation และยังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกระดับ
ให้เป็นแนวทาง Net Positive Impact
บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะสือ่ สารและให้ความรูเ้ กีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพ
แก่ บุ ค ลากร พนั ก งานชั่ ว คราว ผู ้ รั บ เหมา และคู ่ ค ้ า ส� ำ คั ญ ล� ำ ดั บ ที่ 1
(Critical Tier-1 Supplier) ที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ อีเมลภายในบริษัท รายงานประจ�ำปี One Report
เป็นต้น
บริษัทฯ สนับสนุนการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติ โดย
ร่วมกับคู่ค้าที่มีศักยภาพจัดโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

พั ฒนาและส่งเสริม
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

05

เปิดเผยผล
การด�ำเนินงาน

เพือ่ สร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน บริษทั ฯ จึงสือ่ สารผลการด�ำเนินงาน
ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพเที ย บกั บ เป้ า หมายให้ ส าธารณะชน
รับทราบ ผ่านรายงานประจ�ำปี One Report ของบริษัท

ตัวอย่างโครงการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ
่ วเนือ
่ งกับปลาทูนา่ "
โครงการ "จัดหาอย่างยัง
่ ยืนส�ำหรับวัตถุดบ
ิ และผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย

บริษทั ฯ จัดท�ำแนวทางการจัดหาอย่างยัง่ ยืนส�ำหรับวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับปลาทูนา่
ซึ่งมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มา ชนิดพันธุ์ของทูน่า และวิธีการท�ำการประมง เพื่อหลีกเลี่ยง
การท�ำประมงทีไ่ ม่เหมาะสมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารลดลงของชนิดพันธุป์ ลาทูนา่
โดยบริษทั ฯ เลือกซือ้ วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นประกอบปลาทูนา่ ทีไ่ ม่เป็นสายพันธุท์ ถี่ กู คุกคาม
หรือถูกขึ้นบัญชีแดงซึ่งอ้างอิงจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
โครงการ "แม็คโคร ปลูกป่า"

บริษทั ฯ ร่วมกับโครงการป่าสิรเิ จริญวรรษอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ปลูกป่าจ�ำนวน 22,500 ต้น
ภายในพื้นที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลนาจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็นแหล่งเรียนรูส้ ำ� คัญของผืนป่าทีม่ รี ะบบนิเวศน์สมบูรณ์แห่งหนึง่ ของประเทศไทย
มีพื้นที่รวมกว่า 3,900 ไร่
ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นนโยบายลดโลกร้อนปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น
ภายในปี 2573 ของเครือซีพี ทีร่ ณรงค์ให้บริษทั ในเครือจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลงดินเพือ่ ลดโลกร้อน
และคืนโอโซนให้ชนั้ บรรยากาศ ผ่านโครงการ “ซีพี ร้อยรักษ์โลก” โดยต้นไม้ในโครงการนีเ้ ครือซีพี
สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรและชาวชุมชนชนบทมีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ทดแทนรายได้
หลักที่หายไปจากวิกฤติโควิด-19 ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
(RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
โอกาสและความท้าทาย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อด�ำเนินงานของผู้ผลิต
ผู้ส่งมอบ และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ในฐานะศูนย์กลางเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
มุ ่ ง สร้ า งความมั่ น ใจว่ า ลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภคจะยั ง สามารถเข้าถึง สินค้าที่มีค วามปลอดภัยและ
คุณภาพสูงได้ในปริมาณทีเ่ พียงพอตามเวลาทีต่ อ้ งการ โดยบริษทั ฯ ได้เพิม่ ความเข้มข้นในการบริหาร
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน และร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณสินค้าคงคลังมีเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�ำเนินงานปี 2564

100% ของคู่ค้าธุรกิจ • ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักล�ำดับที่ 1 ได้รับการสื่อสาร
หลักล�ำดับที่ 1 ได้รับ
การด�ำเนินธุรกิจและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การสื่อสารประเด็น
การก�ำกับดูแลตามคู่มือ Suppliers Code of Conduct
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแล
• ร้อยละ 1.26 ของคู่ค้าทั้งหมดเป็นคู่ค้าธุรกิจหลักล�ำดับที่ 1
• ร้อยละ 98.74 ของคู่ค้าทั้งหมดเป็นคู่ค้าธุรกิจล�ำดับ 1
• ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจล�ำดับ 1 ได้รับการประเมินความยั่งยืน
ด้วยแบบประเมินในรอบ 3 ปี
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แนวทางการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุทานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ ผ่านกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้

01

02

การระบุขอบเขตการด�ำเนินการ ก�ำหนดความคาดหวัง
และแนวปฏิบัติส�ำหรับสื่อสารไปยังคู่ค้าธุรกิจ

การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า
ที่มีศักยภาพด้านความยัง
่ ยืน

คู่มือการด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับคู่ค้าประกอบด้วย 7 หัวข้อ

จรรยาบรรณ
ธุรกิจ

คุณภาพและ
ความปลอดภัย
ในผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบ
ย้อนกลับ

การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และการพั ฒนา
นวัตกรรม

การบริหาร
ความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
และ สิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน
และหลักปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน

บริษัทฯ สื่อสารคู่มือการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับคู่ค้า ไปยังคู่ค้าธุรกิจทั้งหมด และในปี 2564 บริษัทฯ
ได้จัดท�ำคู่มือดังกล่าวออกมาในรูปแบบวิดีโอเพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

03

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ทางด้านความยัง
่ ยืนของคู่ค้าธุรกิจ

บริษัทฯ จัดกลุ่มคู่ค้าธุรกิจหลักล�ำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Supplier) โดยพิจารณาจากยอดการสั่งซื้อสินค้า และก�ำหนดให้คู่ค้ากลุ่มนี้
ต้องท�ำแบบประเมินตนเองออนไลน์เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการ (Online ESG Supplier Risk
Assessment) อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก ๆ 3 ปี

บริษัทได้รวมประเด็นความยั่งยืน ประกอบด้วย ความเสี่ยง
ในห่วงโซ่อุปทาน จริยธรรมการด�ำเนิน ธุรกิจ การจัดหา
แหล่งที่มาของวัตถุดิบยั่งยืน สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
เข้าไปในแบบประเมินศักยภาพคู่ค้าเบื้องต้น (Pre-Supplier
Audit Questionnaire) ท�ำให้คคู่ า้ รายใหม่ทกุ รายของบริษทั ฯ
ต้องผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อน จึงจะ
สามารถท�ำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ได้

04

การส่งเสริมและสนับสนุนการพั ฒนา
ศักยภาพด้านความยัง
่ ยืนของคู่ค้าธุรกิจ

บริษทั ฯ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมแบบองค์รวมโดยการแบ่งปัน
ความรู ้ แ ละสนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ คู ่ ค ้ า เพื่ อ สร้ า ง
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

94.76% ของงบประมาณในการจัดซื้อสินค้าและบริการของกิจการประเทศไทยเป็นการจัดซื้อจากคู่ค้าในประเทศ
ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาอย่างยัง่ ยืนทัง้ วัตถุดบิ จากพืชและสัตว์เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรไว้ให้ชนรุน่ หลัง บริษทั มีนโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืนส�ำหรับกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการของบริษทั ฯ
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายที่ครอบคลุมการส่งเสริมและให้ความส�ำคัญกับคู่ค้าที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เช่น การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการพลังงาน การลดและจัดการ
การสูญเสียอาหารและขยะอาหารสด เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการติดตามที่มาของวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงด�ำเนินโครงการ iTrace อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปัจจุบันมีสินค้าทั้งสิ้น
กว่า 15,000 รายการที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาได้ ซึ่งคิดเป็น 100% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าของสยามแม็คโคร
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วัตถุดิบและสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและการจัดหาที่ยง
ั่ ยืน

ความต่อเนื่องของโครงการส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
โครงการ"พั ฒนาเกษตรกรไทยก้าวไกลอย่างยัง
่ ยืน"

Animal Welfare

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและ
ให้ความส�ำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์
ที่มุ่งเน้นการเลี้ยงสัตว์ให้มีอิสระ
5 ประการ โดยยังคงรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
และความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจของเกษตรกรผูผ้ ลิตไข่ไก่
พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า
ผู้ประกอบการ

ASC MSC

บริษัทฯ จัดโปรแกรมให้ความรู้
พนั ก งานและลู ก ค้ า กลุ่ม ผู้ใ ห้
บริการอาหารและร้านค้าปลีก
พร้ อ มทั้ ง สื่ อ สารเส้ น ทาง
การด�ำเนินงานด้านการประมง
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ปัจจุบัน สินค้าในกลุ่มธุรกิจ
ฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
และตะวันออกกลาง (Food
บริษัทฯ เริ่มมีการจ�ำหน่ายไข่ไก่ Service APME) 6 กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ทีม่ าจากแม่ไก่ทเี่ ลีย้ งแบบธรรมชาติ (ปลา ปู หอย กุ้ง ปลาหมึก หอย
(Cage-free Eggs) และผลิตภัณฑ์ และไข่ (Roe)) ได้ผ่านการรับรอง
จากสัตว์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน Marine Stewardship
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ BBFAW Council (MSC) และ Aquaculture
(The Business Benchmark
Stewardship Council (ASC)
on Farm Animal Welfare)
ทั้งสิ้น 42 ผลิตภัณฑ์ และยอดซื้อ
ในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร สินค้ากลุม่ MSC ASC คิดเป็นร้อยละ
24.5 ของสินค้ากลุ่มอาหารทะเล

สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร

เป็นโครงการส่ง เสริมการพัฒนาคู่ค้า ธุรกิจ เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจ
ด้านการเกษตรด้วยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกร
สามารถเรียนรู้ วัดผล และประเมินคุณภาพการผลิตได้ด้วยตัวเอง

วัตถุดิบและสินค้าที่ไ ด้รับ
การรับรองมาตรฐานการผลิต
ที่ยั่งยืน
กาแฟ UTZ, Fair
Trade Fair for Life
Rainforrest Alliance
ร้อยละ 1 ของสินค้า
กลุ่มกาแฟ
น�้ำตาล Bonsucro
ร้อยละ 14 ของสินค้า
กลุ่มน�้ำตาล
อาหารและเครื่องดื่ม
Organic ร้อยละ 2
ของสินค้ากลุ่ม
อาหารส�ำเร็จรูป
และเครื่องดื่ม

ผลลัพธ์ ปี 2564

• เกษตรกรมากกว่า 1,000 ครอบครัวมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
จากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
• เกษตรกร ได้รับการรับรองและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นร้อยละ 100
• เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ เฉลี่ย 3,240,000 บาท
ต่อปีต่อราย
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โครงการ "ฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยัง
่ ยืน"

เป็นโครงการร่วมกับภาครัฐส่งเสริมการเลี้ยงปลาระบบปิดแทนการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อ ช่วยควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยง ลดการปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเพาะเลี้ยง
ต้นน�้ำ
การเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบดัง
้ เดิม

กลางน�้ำ

ปลายน�้ำ
• ไม่สามารถสอบย้อนกลับได้
• ไม่สามารถยืนยันความปลอดภัย
• ขาดความสด ใหม่

กระบวนการเดิม

การเลี้ยงปลานิลระบบปิด เลี้ยงในบ่อพลาสติกที่มีระบบเติมอากาศ

ได้รับสินค้า ปลอดภัย สด แน่นอน

กระบวนการใหม่

Lab ISO 17025

ผลลัพธ์ ปี 2564

• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 40 ครัวเรือน
• สร้างรายได้เพิ่มเติมให้เกษตรกรได้ 436,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน

153

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายต่อไปนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements)
ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อ ความที่ เ กี่ ย วกั บ แผนงาน กลยุ ท ธ์ วั ต ถุ ป ระสงค์
ความคาดหมาย เป้าหมายและทรัพยากรของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น
ข้อมูลเกีย่ วกับการคาดการณ์ของบริษทั ฯ ถึงผลการด�ำเนินงาน ผลงาน
ความส�ำเร็ จ แนวโน้ ม หรื อ โอกาสในอนาคต หรื อ ตลาดที่บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจ และผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ซึง่ ถือเป็นข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ทั้งนี้ แม้บริษทั ฯ จะเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวอยูบ่ นพืน้ ฐานของสมมติฐาน
ที่บริษัทฯ พิจารณาว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญจากที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของ
ข้ อ ความที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การคาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต
โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
ดังกล่าวในหัวข้อที่ 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทางการเงินเสมือน (unaudited
pro forma consolidated financial information) ของ CPRD นัน้
ได้จัดท�ำขึ้นบนสมมติฐานว่า CPRD ได้มีการเข้าซื้อกิจการ Lotus’s
Thailand ซึ่งถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ใน Ek-Chai และ Lotus’s
Malaysia โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 นอกเหนือจากนี้
แม้วา่ รอบปีบญ
ั ชีของ CPRD จะสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม แต่งบการเงิน
ของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นั้น มีรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หรือ 29 กุมภาพันธ์ (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น
ข้อมูลที่น�ำเสนอในเอกสารฉบับนี้ส�ำหรับ Lotus’s Thailand และ
Lotus’s Malaysia ส�ำหรับปี 2562 และ 2563 จะเป็นไปตามรอบปี
บัญชีของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia ที่สิ้นสุดวันที่

29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ดี
ข้อมูลส�ำหรับปี 2564 จะเป็นข้อมูลรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ในขณะทีข่ อ้ มูลของ MAKRO และบริษทั อืน่ ๆ ในกลุม่ นอกเหนือ
จาก Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia ส�ำหรับปี 2562
2563 และ 2564 จะเป็นข้อมูลส�ำหรับรอบปีบญั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 ตามล�ำดับ
4.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s ซึ่งเป็นผู้ประกอบการชั้นน�ำใน
ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคและธุ ร กิ จ บริ ห ารพื้ น ที่ เช่ า ใน
ศูนย์การค้าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยช�ำระค่าตอบแทน
การรับโอนกิจการทั้งหมด ผ่านการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน
วงจ�ำกัด (Private Placement) แทนการช�ำระด้วยเงินสด (Payment
in Kind) และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้ท�ำการรับโอน
กิจการ Lotus’s เสร็จสิ้น ซึ่งการรับโอนกิจการของบริษัทฯ ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
ธุร กิจ ค้าส่ง และกลุ่ม ธุร กิจ ค้าปลีกและธุร กิจ บริห ารพื้น ที่เช่า ใน
ศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดย
บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นที่หนึ่งในผู้น�ำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งอาหารสด
และสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคในเอเชีย และขยายขอบเขตการ
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ทั้ ง ในช่ อ งทางออฟไลน์ แ ละ
ออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อได้มาซึ่งกิจการ Lotus’s แล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ
มีธรุ กิจครอบคลุมในสามกลุม่ ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก
และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจ
ของลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยกว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการของศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
แบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง ภายใต้ชอื่ “Makro” ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจผ่านรูปแบบ
และช่ อ งทางการจั ด จ�ำหน่ า ยที่ ห ลากหลายทั้ ง ในตลาดภายใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อรักษาและสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน บริษัทฯ เชื่อมั่นในความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ธุรกิจค้าส่ง รวมถึงการที่ Makro มีสถานะเป็นผู้ค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคชั้นน�ำและทันสมัยในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มจัดจ�ำหน่ายออนไลน์ และมี
โครงการพัฒนาลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่ง Makro มีการติดต่อโดยตรงกับ
ลูกค้าผู้ประกอบการ และให้บริการการให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำ
แก่ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจค้าส่งของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มธุรกิจย่อย ได้แก่
• ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
(cash and carry) ภายใต้แบรนด์ “Makro” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิจาก CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและ
บริการตนเอง ถือเป็นธุรกิจหลักในธุรกิจค้าส่งของ Makro ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายใต้แบรนด์ Makro บริษัทฯ
มี ก ารด�ำเนิ น งานศู น ย์ จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า แบบช�ำระเงิ น สดและ
บริการตนเองในประเทศไทยจ�ำนวน 142 สาขา ประเทศกัมพูชา
จ�ำนวน 2 สาขา สาธารณรัฐอินเดียจ�ำนวน 3 สาขา (ภายใต้
แบรนด์ “LOTS Wholesale Solutions”) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จ�ำนวน 1 สาขา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีก 1 สาขา
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

โดยธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของบริษทั ฯ มุง่ เน้นการจ�ำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคทัว่ ไป ได้แก่ สินค้าอาหารสด สินค้าอาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค (Non-food products)
ทั้งภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (private label)
ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแบ่งเป็นสามกลุ่มหลัก คือ ร้านค้าปลีกรายย่อย (Food retailer)
ผู้ประกอบการโฮเรก้า (HoReCa) และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
• ธุรกิจน�ำเข้า ส่งออก และจ�ำหน่ายอาหารแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริการจัดส่ง (หรือธุรกิจฟูดเซอร์วิส
(Food Service)) ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจน�ำเข้า และจัดจ�ำหน่ายสินค้าอาหารพรีเมี่ยม พร้อมบริการด้าน
จัดเก็บและจัดส่งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีกลุม่ ลูกค้าหลักได้แก่ โรงแรมชัน้ น�ำระดับ 4-5 ดาว
ร้านอาหารระดับบน ธุรกิจโรงพยาบาลและสายการบิน
ส�ำหรับปี 2563 และปี 2564 กลุม่ ธุรกิจค้าส่งมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการจ�ำนวน 217,897
ล้านบาท และ 225,271 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.6 และ 99.6 ของรายได้รวม ซึ่งรายได้รวมของ
กลุ่มธุรกิจค้าส่งมีจ�ำนวน 218,760 ล้านบาท และ 226,258 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายได้ส่วนที่เหลือ
ส�ำหรับช่วงเวลาดังกล่าวมาจากรายได้อื่นของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจหลัก หรือ
ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกค้าผูป้ ระกอบการทีห่ ลากหลาย ทัง้ นี้ Makro ได้ผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
เข้าด้วยกัน ผ่านแพลตฟอร์มการจ�ำหน่ายและการให้บริการออนไลน์ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ลกู ค้า
ปัจจุบัน ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro จ�ำหน่ายสินค้าผ่านศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้าของ Makro (“Makro stores”) ซึ่งเป็นช่องทางออฟไลน์ (brick-and-mortar stores)
และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ “Makroclick.com” แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
“Makro Application” และ “Makro Line Official Account” นอกจากนี้ Makro ได้มกี ารจัดพนักงานขาย
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์อีกด้วย โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro มีศนู ย์จ�ำหน่าย
สินค้ารวม 149 สาขา โดยแบ่งเป็น 142 สาขาในประเทศไทย และ 7 สาขา ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบไป
ด้วยศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า 6 รูปแบบ ที่มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขนาดพื้นที่ขาย
สัดส่วนกลุ่มสินค้าและความหลากหลายของสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 159,587* ล้านบาท
และ 560,490  ล้านบาท ตามล�ำดับ
* ปรับปรุงใหม่ จากรายการทีม่ ผี ลกระทบของการจัดโครงสร้างธุรกิจต่องบการเงินปี 2563 โปรดพิจารณารายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 4 การรวมธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงรายได้ ก�ำไรสุทธิ ของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
					ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
			
2562 (1)
ร้อยละ
2563 (1)		
ร้อยละ
2564 (1)

ร้อยละ		

						
(ไม่ตรวจสอบ)
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง														
รายได้จากการขายสินค้า

206,180

97.9

214,140

97.9

221,344

97.8

รายได้จากการให้บริการ

3,592

1.7

3,757

1.7

3,927

1.7

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า

389

0.2

361

0.2

347

0.2

รายได้อื่น

466

0.2

502

0.2

640

0.3

รายได้รวม

210,627

100.0

218,760

100.0

226,258

100.0

ก�ำไรสุทธิ
หมายเหตุ: (1) ตัวเลขตามข้างต้นได้สุทธิจากรายการระหว่างกัน

6,245

6,563

6,773
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษทั ฯ ด�ำเนินการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“CPRH”) เป็นที่แล้วเสร็จ และได้มา
ซึง่ หุน้ สัดส่วนร้อยละ 99.9 ในบริษทั ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
(“CPRD”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
โดย CPRD ถือหุ้นในบริษัทดังต่อไปนี้
• หุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ใน Lotus’s Thailand ซึ่งถือหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 99.9 ใน Ek-Chai ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ของ Lotus’s ภายใต้ชื่อ “Lotus’s” ในประเทศไทย และ
• หุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 ใน Lotus’s Malaysia ซึ่งเป็นบริษัท
ทีป่ ระกอบธุรกิจของ Lotus’s ภายใต้ชอื่ “Lotus’s” ในประเทศ
มาเลเซีย
ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก Lotus’s เป็นผูค้ า้ ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค
ชัน้ น�ำ  ซึง่ มีรปู แบบร้านค้าทีห่ ลากหลาย และเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจบริหาร
พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าชั้นน�ำในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
ส�ำหรับในประเทศไทย Lotus’s เป็นผู้ค้าปลีกชั้นน�ำที่มีช่องทางจัด
จ�ำหน่ายหลายรูปแบบ เมือ่ พิจารณาทัง้ ในด้านพืน้ ทีร่ า้ นค้าและส่วนแบ่ง
การตลาด โดยด�ำเนินการผ่านบริษทั ย่อยคือ Ek-Chai โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 Lotus’s มีร้านค้าจ�ำนวน 2,618 แห่งทั่วประเทศไทย
ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 222 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 199 แห่ง
และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,197 แห่ง โดยธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ใน
ประเทศไทยมีความมั่นคงด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
ภายในประเทศทีแ่ ข็งแกร่ง และระบบการกระจายสินค้าและเครือข่าย
งานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึง ยังมีความแข็งแกร่งของคุณค่าของตราสินค้า
(brand equity) และแผนการลงทุนในโครงการเชิงกลยุทธ์ทสี่ �ำคัญต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง ดังรายละเอียดทีอ่ ธิบายไว้ในส่วนอืน่ ของเอกสารฉบับนี้
นอกจากนี้ Lotus’s ยังเป็นผูน้ �ำในธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้า
ในประเทศไทยเมือ่ พิจารณาจากจ�ำนวนศูนย์การค้า ผ่านการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยคือ Ek-Chai โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจ
บริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทย ประกอบ
ด้วย

• การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 199 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้า
ที่ลงทุนโดยกองทุนรวม LPF จ�ำนวน 23 แห่ง ดังรายละเอียด
ท้ายนี้) ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net leasable
area หรือ NLA) รวม  717,224 ตร.ม. โดยมีรา้ นไฮเปอร์มาร์เก็ต
ของ Lotus’s เป็นร้านค้าหลัก โดยศูนย์การค้าที่ Lotus’s เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ (freehold) ในทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างมีจ�ำนวน
62 แห่ง
• อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่
ประมาณร้อ ยละ 90 โดยค�ำนวณจากพื้นที่ใ ห้เช่าสุท ธิถ าวร
(permanent NLA) และ
• Lotus’s ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่าน
บริษัทย่อย Ek-Chai ทั้งนี้ กองทุนรวม LPF เป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งลงทุนใน
ศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศไทย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
ของ Lotus’s ในประเทศไทย ประกอบด้วย
• การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 196 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้า
ที่ลงทุนโดยกองทุนรวม LPF จ�ำนวน 23 แห่ง) ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่า
สุทธิถาวร (permanent NLA) รวมประมาณ 715,000 ตร.ม.
โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s เป็นร้านค้าหลัก โดย
ศูนย์การค้าที่ Lotus’s เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (freehold) ใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีจ�ำนวน 61 แห่ง
• อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่
ประมาณร้อ ยละ 90 โดยค�ำนวณจากพื้นที่ใ ห้เช่าสุท ธิถ าวร
(permanent NLA) และ
• Lotus’s ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่าน
บริษัทย่อย Ek-Chai ทั้งนี้ กองทุนรวม LPF เป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งลงทุนใน
ศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศไทย
นอกจากนี้ Lotus’s ยังเป็นผู้ประกอบการชั้นน�ำในธุรกิจร้านค้าปลีก
และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศมาเลเซียผ่าน
บริษัทย่อยคือ Lotus’s Malaysia โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Lotus’s มีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 46 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต 16 แห่ง
ในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) ซึ่งธุรกิจค้าปลีกของ
Lotus’s Malaysia มีระบบห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง และระบบการ
กระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ รวมถึง
ความแข็งแกร่งของคุณค่าของตราสินค้า (brand equity) และมีแผนการ
ลงทุนในโครงการเชิงกลยุทธ์ทสี่ �ำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับ
ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ดังรายละเอียดทีอ่ ธิบายไว้ในส่วนอืน่ ของ
เอกสารฉบับนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ
Lotus’s ในประเทศมาเลเซียประกอบด้วย
• การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 57 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ให้เช่า
สุทธิถาวร (permanent NLA) รวม  300,562 ตร.ม. โดยใน
จ�ำนวนนี้ Lotus’s เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (freehold) หรือมี
สิทธิการเช่าจากรัฐบาลมาเลเซีย (leasehold)1 ในศูนย์การค้า
จ�ำนวน 40 แห่ง
• อัตราการเช่าพืน้ ที่ (occupancy rate) อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 92
โดยค�ำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ
Lotus’s ในประเทศมาเลเซียประกอบด้วย
• การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 57 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ให้เช่า
สุทธิถาวร (permanent NLA) รวมประมาณ 296,000 ตร.ม.
โดยในจ�ำนวนนี้ Lotus’s เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (freehold)
หรือมีสทิ ธิการเช่าจากรัฐบาลมาเลเซีย (leasehold) ในศูนย์การค้า
จ�ำนวน 40 แห่ง
• อัตราการเช่าพืน้ ที่ (occupancy rate) อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 92
โดยค�ำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA)
1 ภายใต้กฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธิ์ (freehold) หมายถึง สิทธิในการใช้
ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถถือครองและใช้ที่ดิน
ได้โดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า (leasehold) หมายถึง สิทธิในการ
ใช้ทดี่ นิ จากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยมีก�ำหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผูถ้ อื ครอง
ที่ดินสามารถใช้ที่ดินจนกว่าจะหมดอายุสัญญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายุหรือ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ผูค้ รอบครองทีด่ นิ จะต้องคืนทีด่ นิ ดังกล่าวให้แก่ทางรัฐบาลประเทศ
มาเลเซีย โดยที่ทั้งกรรมสิทธิ์ (freehold) และสิทธิการเช่า (leasehold) สามารถ
ท�ำการโอนได้
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงรายได้ ก�ำไรสุทธิ ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
		
			

2562

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละ
2563
ร้อยละ 2564 (1) ร้อยละ

				

(ไม่ตรวจสอบ)
(หน่วย ล้านบาท ยกเว้นที่เป็นร้อยละ)

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
รายได้จากการขายสินค้า

205,227

92.0 197,460

93.5 193,730

93.9

14,805

6.6 11,188

5.3 10,903

5.3

1.4

1.2

0.8

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้
บริการศูนย์การค้า.
รายได้อื่น (2)
รายได้รวม

3,092

2,459

1,771

223,124 100.0 211,107 100.0 206,403 100.0

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

8,069

1,514

(495)

หมายเหตุ: (1) เป็นการด�ำเนินงานในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
			 (2) รายได้อื่น รวมถึง ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้อื่น และก�ำไรจากตราสาร
อนุพันธ์สุทธิ
4.2 ค�ำอธิบายรายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.2.1 ค�ำอธิบายรายการบัญชีที่ส�ำคัญของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง
ค�ำอธิบายต่อไปนี้เป็นการสรุปรายการหลักในงบก�ำไรขาดทุน และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มธุรกิจ    
ค้าส่ง
• รายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสด
และบริการตนเอง (cash and carry) และธุรกิจฟูดเซอร์วิสของ Makro โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึง
รายได้จากธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry) ของ Makro
โดยจ�ำแนกตามประเภทกลุ่มลูกค้าส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้

			
			

2562

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ร้อยละ
2563
ร้อยละ
2564 ร้อยละ

				

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(หน่วย ล้านบาท ยกเว้นที่เป็นร้อยละ)

ลูกค้าศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry)
ร้านค้าปลีกรายย่อย

50,408

25.2 51,912

24.7 58,397

27.0

โฮเรก้า

56,745

28.3 53,031

25.3 52,850

24.4

ธุรกิจบริการ

14,892

7.4 14,853

7.1 14,228

6.6

ร้านค้าส่ง

14,362

7.2 13,884

6.6 14,423

6.7

ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ

63,965

31.9 76,246

36.3 76,277

35.3

รายได้จากศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบ 200,372 100.0 209,926 100.0 216,175 100.0
ช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
(cash and carry)
• รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสด
และบริการตนเอง (cash and carry) และธุรกิจฟูดเซอร์วสิ ของกลุม่ ธุรกิจค้าส่ง และส่วนใหญ่ประกอบด้วย
รายได้จากการให้บริการโฆษณาบนสือ่ สิง่ พิมพ์โปรโมชัน่ ส�ำหรับลูกค้าสมาชิก (แม็คโครเมล์) และรายได้
ที่ได้รับจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าจากการให้บริการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
• รายได้อื่น โดยหลักประกอบด้วยรายได้จากการขายกล่องกระดาษและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น
• รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้าได้แก่รายได้จากการให้เช่าและบริการพื้นที่ใน
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry)
• ต้นทุนขายสินค้าโดยหลักประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึง่ สินค้าซึง่ จ�ำหน่ายในระหว่างรอบระยะเวลา
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า โลจิสติกส์และค่าขนส่งส�ำหรับสินค้าอาหารสด และต้นทุนสินค้าส่วน
ที่สูญเสีย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

• ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย โดยหลักประกอบด้วย ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ าขา โดยตารางต่อไปนีแ้ สดงโครงสร้าง
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ตามรอบระยะเวลาที่ระบุ
				 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
			

2562

2563

2564

					
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส�ำหรับกิจกรรมการบริหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย และโดย
หลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับส�ำนักงานใหญ่ โดยตารางต่อไปนี้แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ตามรอบระยะเวลาที่ระบุ
				

			

(หน่วย ล้านบาท)

2562

					

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

4,016

4,253

4,496

ค่าสาธารณูปโภค

2,546

2,504

2,423

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย

990

761

760

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า

764

234

239

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

120

113

ค่าสิทธิในเครื่องหมายการค้า

170

ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(หน่วย ล้านบาท)

2,836

2,878

3,111

69

63

62

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า

140

87

79

174

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

393

460

499

176

182

ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา

18

13

15

290

319

339

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

600

716

744

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2,101

2,834

2,830

ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ

685

813

1,125

ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ

1,620

1,507

1,551

4,741

5,030

5,635

12,617

12,701

12,994

รวมต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2564

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

• ต้นทุนทางการเงิน โดยหลักประกอบไปด้วยต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินในส่วนที่
เกีย่ วกับการกูย้ มื และต้นทุนทางการเงินทีร่ บั รูภ้ ายใต้สญ
ั ญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 (TFRS 16) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบายทางบัญชีที่ส�ำคัญของ
บริษัทฯ - สัญญาเช่า”
• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ได้แก่ จ�ำนวนเงินภาษีของกลุ่มธุรกิจค้าส่งที่ต้องช�ำระ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปจั จุบนั ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีกอ่ น ๆ การเปลีย่ นแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราวของ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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หมายเหตุ: (1) เป็นการด�ำเนินงานในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
4.2.2 ค�ำอธิบายรายการบัญชีที่ส�ำคัญของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
			 (2) รายได้อื่นของ Lotus’s Thailand ประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจัดส่งสินค้า และส่วนลด
ค�ำอธิบายต่อไปนี้ เป็นการสรุปรายการหลักในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มธุรกิจ   
ส�ำหรับพนักงานจากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศไทย
			 (3) รายได้อื่นของ Lotus’s Malaysia ประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย จากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ใน
ค้าปลีก
ประเทศมาเลเซีย
• รายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ รายได้จากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s โดยตารางต่อไปนีแ้ สดงรายละเอียด
ของรายได้จากการขายสินค้าของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ
• รายได้คา่ เช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า ได้แก่ รายได้จากธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้า
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
			
ของ Lotus’s และ ค่าเช่าจากผู้เช่าถาวรและผู้เช่าชั่วคราว และค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้เช่า และ
ร้อยละ
		
2563
ร้อยละ
2564 (1)
รายได้จากธุรกิจศูนย์อาหาร และรายได้อนื่ รวมถึงรายได้จากการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ จู้ ดั การทรัพย์สนิ ส�ำหรับ
		
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
ศูนย์การค้า ที่เป็นของกองทุนรวม LPF
(หน่วย ล้านบาท ยกเว้นที่เป็นร้อยละ)
• ต้นทุนขาย ได้แก่ ต้นทุนในการได้มาหรือผลิตสินค้าซึ่งจ�ำหน่ายในธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s โดย
รายได้จากร้านค้าปลีกในประเทศไทย
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของต้นทุนขายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ตามรอบระยะเวลาที่ระบุ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต
98,811
60.4
91,677
57.4
			ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2563
2564(1)
ซูเปอร์มาร์เก็ต
21,146
12.9
19,510
12.2
			
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
มินิซูเปอร์มาร์เก็ต
42,410
25.9
44,970
28.1
(หน่วย ล้านบาท)
ช่องทางออนไลน์
1,216
0.7
3,662
2.3
การซื้อสินค้าส�ำเร็จรูป
154,687
149,991
รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทยรวม
163,583 100.0 159,819 100.0
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
1,716
2,629
(หักด้วย) รายได้อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจค้าปลีก (2)
(621)
(547)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
1,528
1,665
รายได้จากการขายสินค้าในประเทศไทย
162,962
159,272
อื่น ๆ
2,739
2,593
			
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
                                         (หน่วย ล้านริงกิตมาเลเซีย ยกเว้นที่เป็นร้อยละ)
รวมต้นทุนขาย
160,670
156,878
รายได้จากร้านค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
หมายเหตุ: (1) เป็นการด�ำเนินงานในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ไฮเปอร์มาร์เก็ต
3,720
79.4
3,518
77.6
• ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ ได้แก่ ต้นทุนการด�ำเนินงานธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ
ซูเปอร์มาร์เก็ต
767
16.4
778
17.1
Lotus’s โดยตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนการให้เช่าและให้บริการของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ตามรอบระยะ
ร้าน Express
10
0.2
เวลาที่ระบุ
ช่องทางออนไลน์
168
3.6
205
4.5
ช่องทาง B2B
22
0.4
37
0.8
รายได้จากการค้าปลีกในประเทศมาเลเซียรวม
4,687 100.0
4,538 100.0
(3)
(หักด้วย) รายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
(47)
(41)
รายได้จากการขายสินค้าในประเทศมาเลเซีย
4,640
4,497
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ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า โดยตาราง
		
2563
2564 (1)
ต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ตามระยะเวลาที่ระบุ
		
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
			ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
อื่น ๆ
รวมต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ

2,216
1,564
535
1,328
5,643

2,310
1,559
504
1,245
5,618

หมายเหตุ: (1) เป็นการด�ำเนินงานในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

• ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเกิดจากก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
ที่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในส่วนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
• รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้า รายได้จากการฝากขาย และรายได้จากการ
โฆษณาทีเ่ รียกเก็บจากผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าในการโฆษณาสินค้าบนใบปลิวโฆษณาของ Lotus’s
• ก�ำไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ เกิดจากการปรับมูลค่าตามบัญชีของตราสารอนุพันธ์ของ Lotus’s
• ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานร้านค้าของ Lotus’s โดย
ตารางต่อไปนีแ้ สดงรายละเอียดของต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก ตามรอบระยะเวลาทีร่ ะบุ
			ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		

2563

		
ค่าใช้จ่ายของพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อื่น ๆ
รวมต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

2564(1)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(หน่วย ล้านบาท)

10,058
3,387
8,686
7,164
29,295

10,899
3,402
8,569
7,047
29,917

หมายเหตุ: (1) อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมที่ยังไม่ได้ตรวสอบของ Lotus’s ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

		

2563

2564

(1)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(หน่วย ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3,098
531
472
2,333
6,434

3,026
822
1,690
1,539
7,077

หมายเหตุ: (1) เป็นการด�ำเนินงานในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่ม
ธุรกิจค้าปลีก มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมเท่ากับ 128,402 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษทั ร่วมของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ก�ำไร (ขาดทุน)
ตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ได้รับจากการลงทุนในบริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
และกองทุนรวม LPF
• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ได้แก่ จ�ำนวนเงินภาษีที่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกต้องช�ำระ และโดยหลักประกอบด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราวของภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีส�ำหรับปี
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4.3 ผลการด�ำเนินงาน

4.3.1 ผลการด�ำเนินงานรวมของบริษัทฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงผลการด�ำเนินงานรวมของบริษัทฯ โดยสรุปส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

4.3.1.1 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 258,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
			
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
44,707 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.9 จาก 214,140 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
				
2562
2563 (1)
2564
โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลหลักจากการรวมกิจการกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (กลุ่ม Lotus’s ประเทศไทยและ
						
(หน่วย ล้านบาท)
ประเทศมาเลเซีย) ระหว่างช่วงระยะเวลาวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 พร้อมกับการเติบโตของ
รายได้ 					 รายได้จากกลุ่มธุรกิจเดิม (กลุ่มธุรกิจค้าส่ง) ร้อยละ 3.4
รายได้จากการขายสินค้า
206,180
214,140
258,847
รายได้จากการให้บริการ
3,592
3,757
4,177
(2) รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 4,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 420
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า
389
361
2,521
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.2 จาก 3,757 ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการเพิม่ ขึน้
รายได้อื่น
466
502
890
ดังกล่าวเป็นผลหลักมาจากการรวมกิจการกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจ�ำนวน 249 ล้านบาท
รวมรายได้
210,627
218,760 266,435
ค่าใช้จ่าย 					
(3) รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า
ต้นทุนขายสินค้า
185,012
192,016
228,405
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน
ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ
52
57
1,046
2,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,160 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 597.6 จาก 361 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
12,617
12,701
19,150
31 ธันวาคม 2563 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลหลักมาจากการรวมกิจการกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจ�ำนวน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4,741
5,030
7,340
2,174 ล้านบาท
รวมค่าใช้จ่าย
202,422
209,804 255,941
(4) รายได้อื่น
ก�ำไรจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
8,205
8,956
10,494
รายได้อื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 388 ล้านบาท คิดเป็น
ก�ำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
6,714
ร้อยละ 77.4 จาก 502 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(63)
(226)
อื่นของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจ�ำนวน 251 ล้านบาท ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจค้าส่งมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 137
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ล้านบาท หรือร้อยละ 27.4
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
8,205
8,893
16,982
ต้นทุนทางการเงิน
310
619
1,557
(5) ต้นทุนขายสินค้า
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
7,895
8,274
15,425
ต้นทุนขายสินค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 228,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36,389
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.0 จาก 192,016 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
1,710
1,813
2,127
เพิ
่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
ก�ำไรสุทธิ
6,245
6,563
13,687
ยอดขายสินค้า
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
1.30
1.37
2.38
หมายเหตุ: (1) งบการเงินปี 2563 มีการปรับปรุงใหม่จากรายการที่มีผลกระทบของการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการรวมกลุ่ม
ธุรกิจค้าปลีก ที่บริษัทฯ ได้รับโอนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
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(6) ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการเช่าและการให้บริการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�ำนวน
1,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 989 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,746.0 จาก 57 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็นผลหลักมาจากต้นทุนการเช่าและการให้บริการของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีกจากการรวมกิจการ
จ�ำนวน 982 ล้านบาท
(7) ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�ำนวน
19,150 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6,449 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.8 จาก 12,701 ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจ�ำนวน 6,156 ล้านบาท
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจค้าส่งเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 293 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 2.3 เป็นผลหลักจากค่าใช้จ่าย
พนักงานเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนสาขา และค่าบริการจัดส่งสินค้า (Delivery) เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย
ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายออนไลน์
ทั้งนี้ สัดส่วนของต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายเทียบกับยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 7.4 โดยสัดส่วนของต้นทุนใน
การจัดจ�ำหน่ายเทียบกับยอดขายของกลุ่มธุรกิจค้าส่งอยู่ที่ร้อยละ 5.9 เท่ากับปีก่อน และต้นทุนในการ
จัดจ�ำหน่ายเทียบกับยอดขายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอยู่ที่ร้อยละ 16.4
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 7,340
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.9
จาก 5,030 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายของกลุ่ม
ธุรกิจค้าปลีกจ�ำนวน 1,508 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มธุรกิจค้าส่งเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 605 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.0 ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management หรือ BCM) เนื่องจากการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 เกือบตลอด
ทั้งปีทผี่ า่ นมา และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพืน้ ทีค่ ลังสินค้า (Bubble and Seal)
ภายใต้การระบาดของโควิด-19 จ�ำนวน 399 ล้านบาท เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกค้า สินค้า และ
สถานประกอบการทุกแห่งของบริษทั ฯ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เกีย่ วกับ
การรับโอนกิจการจ�ำนวน 109 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายโดยตรงเกี่ยวกับการรับโอนกิจการ
จ�ำนวน 197 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบการเงินรวม สัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหาร
เทียบกับยอดขายของกลุ่มธุรกิจค้าส่งอยู่ในอัตราร้อยละ 2.5 และธุรกิจค้าปลีกอยู่ในอัตราร้อยละ 4.0
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(9) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 1,557 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 938 ล้านบาท
หรือร้อยละ 151.3 จาก 619 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการเพิ่มมีสาเหตุหลัก
มาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
(10) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 2,127 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 314 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 17.4 จาก 1,813 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 การเพิ่มขึ้นดังกล่าว
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของก�ำไรส่วนที่มาจากการด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมถึงก�ำไรจาก
การด�ำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากการรวมกิจการ
(11) ก�ำไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 จ�ำนวน 13,687 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7,124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.6 จาก 6,563 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลหลักจากการรวมกิจการซึ่งท�ำให้เกิดก�ำไรทางบัญชีจาก
การรวมธุรกิจแบบขัน้ จ�ำนวน 6,714 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิจากกลุม่ ธุรกิจค้าปลีกจ�ำนวน 397 ล้านบาท
4.3.2 ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจค้าส่งมีก�ำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) จ�ำนวน 6,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
210 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 เป็นผลหลักจากธุรกิจฟูดเซอร์วิสมีก�ำไรสุทธิ 52 ล้านบาทในปี 2564
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 81 ล้านบาท ส�ำหรับธุรกิจแม็คโครประเทศไทย
มีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 7,380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศขาดทุนสุทธิ
จ�ำนวน 659 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 42 ล้านบาท หรือปรับปรุงดีขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน
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ตารางต่อไปนี้แสดงผลการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง โดยสรุปส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ
					 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
				
2562
2563
2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

4.3.2.1 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 221,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
						
(หน่วย ล้านบาท)
7,204 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 จาก 214,140 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการ
รายได้ 				
ตนเอง (cash and carry) ของกลุ่มธุรกิจค้าส่งจากจ�ำนวน 209,926 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
รายได้จากการขายสินค้า
206,180
214,140 221,344
ธันวาคม 2563 เป็น 216,175 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้จากศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry) ในประเทศไทย
รายได้จากการให้บริการ
3,592
3,757
3,927
จากการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การพัฒนาโครงการ
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า
389
361
347
“สมาร์ทโชห่วย” การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดยมุง่ เน้นลูกค้ากลุม่ ร้านโชห่วยและโฮเรก้า
รายได้อื่น
466
502
640
ซึง่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ตามมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงยอดขาย
รวมรายได้
210,627
218,760 226,258
ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการของแพลตฟอร์ม O2O รวมถึงรายได้เพิ่มเติมจากการเปิดสาขาใหม่ในปี 2563
ค่าใช้จ่าย 				
และ 2564 จ�ำนวนรวม 4 สาขา และ 5 สาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามล�ำดับ ในขณะที่ธุรกิจ
ฟูดเซอร์วสิ (Food Service) ฟืน้ ตัวจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 อย่างช้า ๆ ร่วมกับการปรับแผนกลยุทธ์
ต้นทุนขายสินค้า
185,012
192,016 198,425
โดยขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงและห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ส่งผลให้ยอดขายมีการเติบโตที่ดีขึ้น
ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ
52
57
64
เช่นเดียวกัน
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
12,617
12,701
12,994
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4,741
5,030
5,635
(2) รายได้จากการให้บริการ
รวมค่าใช้จ่าย
202,422
209,804 217,118
รายได้จากการให้บริการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 3,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 จาก 3,757 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการเพิ่ม
ก�ำไรจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
8,205
8,956
9,140
ขึ
้นดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
ต้นทุนทางการเงิน
310
619
545
(cash and carry) จาก 3,756 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 3,926 ล้านบาท
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
7,895
8,337
8,595
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ จากรายได้จากการโฆษณา
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
1,710
1,813
1,836
บนสื่อสิ่งพิมพ์โปรโมชั่นส�ำหรับลูกค้าสมาชิก (แม็คโครเมล์) และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ก�ำไรสุทธิ
6,245
6,563
6,773
(3) รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า
เป็นการจัดประเภทรายการใหม่ของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
โดยรายได้คา่ เช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้าส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน
347 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย จาก 361 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(4) รายได้อื่น
รายได้อื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 640
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 138 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.4 จาก 502 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายวัสดุบรรจุภัณฑ์ และกล่องกระดาษ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาด และรายได้ค่าบริการจัดส่งสินค้า
(Delivery) จากการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์
(5) ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนขายสินค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน
198,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,409 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 จาก
192,016 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการ
เพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้า
(6) ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ
เป็นการจัดประเภทรายการใหม่ของกลุ่มธุรกิจค้าส่งเพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก โดยต้นทุนการเช่าและการให้บริการส�ำหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 64 ล้านบาท จาก 57 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(7) ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
จ�ำนวน 12,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 293 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3
จาก 12,701 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
สาขาใหม่ รวมถึงค่าใช้จา่ ยการจัดส่งสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการเติบโต
ของยอดขายสินค้าออนไลน์ที่ต้องมีบริการจัดส่ง
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
จ�ำนวน 5,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0
จาก 5,030 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ
BCM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโควิด-19 รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยในการจัดท�ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ (Bubble
and Seal) ในศูนย์กระจายสินค้า และการจัดท�ำโรงพยาบาลสนาม
ในสถานประกอบการ (factory accommodation isolation) ในช่วง
ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง
(9) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน
545 ล้านบาท ลดลง 74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 จาก 619
ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการลดลง
มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจ�ำนวนเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย
ที่ลดลง
(10) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน
1,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 จาก 1,813
ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ที่เพิ่มขึ้น 8,337 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เป็น 8,595 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(11) ก�ำไรสุทธิ
จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของกลุม่ ธุรกิจ
ค้าส่งส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 6,773 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 จาก 6,563 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.3.2.2 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีจ�ำนวน 214,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.9 จาก 206,180 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry)
ของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง จาก 200,372 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 เป็น 209,926 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and
carry) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการมุ่งเน้นการพัฒนา
สินค้าและบริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งรวมถึงโครงการ “ครัวชุมชน” ที่บริษัทฯ
มีการจัดหาตู้เย็น ตู้แช่สินค้า และสินค้าอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง
ส�ำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย การขยายช่องทางการ
จ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบแพลตฟอร์ม O2O และการยกระดับการให้
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วทั้งในด้านการช�ำระค่าสินค้าใน
รูปแบบไร้เงินสด การรับสินค้าทีส่ าขาแบบเร่งด่วน (Curbside Pick-up)
และการจัดส่งสินค้าถึงทีห่ มาย (Last-mile Delivery) เป็นต้น รวมถึง
รายได้เพิม่ เติมจากการเปิดสาขาใหม่ในปี 2562 และ 2563 จ�ำนวนรวม
8 สาขา และ 4 สาขา ในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามล�ำดับ
(2) รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จ�ำนวน 3,757 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 จาก
3,592 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการเพิ่ม
ขึ้นดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
แบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry) จาก 3,591
ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 3,756 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้
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ที่เพิ่มขึ้นจากสื่อสิ่งพิมพ์โปรโมชั่นส�ำหรับลูกค้าสมาชิก (แม็คโครเมล์)
และรายได้ที่ได้รับจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับการให้
บริการเพื่อส่งเสริมการขาย
(3) รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า
เป็นการจัดประเภทรายการใหม่ของกลุม่ ธุรกิจค้าส่ง เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับรายได้ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก โดยรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการ
ให้บริการศูนย์การค้าส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน
361 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย จาก 389 ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
(4) รายได้อื่น
รายได้อื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญจากจ�ำนวน 466
ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 502 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(5) ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนขายสินค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน
192,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 จาก
185,012 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้า
(6) ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ
เป็นการจัดประเภทรายการใหม่ของกลุม่ ธุรกิจค้าส่ง เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก โดยต้นทุนการเช่าและการให้บริการส�ำหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 57 ล้านบาท จาก 52 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(7) ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จ�ำนวน 12,701 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7
จาก 12,617 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นตามรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนของต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายเทียบกับยอดขายในปี 2563 อยูท่ ี่
ร้อยละ 5.9 ลดลงจากร้อยละ 6.1 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ค่าใช้จา่ ยจากการเตรียมการเปิดสาขาใหม่ (Pre-operating Expenses)
ทีล่ ดลงจากการชะลอการขยายสาขาในต่างประเทศ และค่าใช้จา่ ยด้าน
ภาษีทลี่ ดลงจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเพือ่ บรรเทาภาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีจ�ำนวน 5,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1
จาก 4,741 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity Management หรือ
BCM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงค่า
ที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานและรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต
(9) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน
619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.0 จาก 310
ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินที่รับรู้ภายใต้สัญญาเช่า
จากจ�ำนวน 53 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น
385 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกิดขึ้น
จากการที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีผลใช้บังคับส�ำหรับปีบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
(10) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน
1,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 จาก
1,710 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการ

เพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 7,895 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็น 8,337 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(11) ก�ำไรสุทธิ
จากผลการด�ำเนินงานข้างต้น ก�ำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 6,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
318 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 จาก 6,245 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4.3.3 ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
ตารางต่อไปนี้แสดงผลการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกโดยสรุป ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2563 และผลการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก โดยสรุปส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 เพื่อการเปรียบเทียบ
				
			

2562

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2564(1)

					
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
รายได้จากการขายสินค้า
205,227
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ
14,805
ต้นทุนขาย
(166,237)
ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ
(5,471)
ก�ำไรขั้นต้น
48,324
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
(2)
รายได้อื่น
3,093
ก�ำไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ
1
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
(29,136)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(5,595)
ก�ำไรจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
16,685
ต้นทุนทางการเงิน
(6,363)
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษทั ร่วม
815
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
11,137
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(3,068)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
8,069

(หน่วย ล้านบาท)

197,460
11,188
(160,670)
(5,643)
42,335
87
2,370
2
(29,295)
(6,434)
9,065
(6,399)
782
3,448
(1,934)
1,514

193,729
10,902
(156,878)
(5,618)
42,135
(206)
1,957
(29,917)
(7,077)
6,892
(6,761)
831
962
(1,457)
(495)

หมายเหตุ: (1) เป็นการด�ำเนินงานในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

4.3.3.1 ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(1) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 193,729 ล้านบาท ลดลง
3,731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 จาก 197,460 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยการลดลงดังกล่าวเกิดจากการการลดลงของยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทั่วไป และเสื้อผ้า
โดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
(2) รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 10,902 ล้านบาท
ลดลง 286 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 จาก 11,188 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดค่าเช่าให้แก่ผเู้ ช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s เพือ่ ช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการลดลงของอัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate)
เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในหลายช่วงเวลา
(3) ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 156,878 ล้านบาท ลดลง 3,792 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.4 จาก 160,670 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสอดคล้องกับการ
ลดลงของยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทั่วไป และเสื้อผ้า
(4) ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ
ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 5,618 ล้านบาท ลดลง
25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 จาก 5,643 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
(5) รายได้อื่น
รายได้อื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 1,957 ล้านบาท ลดลง 413 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 17.4 จาก 2,370 ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของรายได้จากการโฆษณาที่ได้รับจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้า และรายได้จากการฝากขาย
ในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
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(6) ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
จ�ำนวน 29,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 622 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1
จาก 29,295 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน
7,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 643 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.0 จาก
6,434 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการโอนถ่ายสู่ระบบใหม่ จากการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเดิม
และการพัฒนาระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต
(8) ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิจ�ำนวน
206 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง
จากก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 87 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมที่อยู่ในสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับการด�ำเนินงานของ Lotus’s Malaysia ทั้งนี้
เงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังกล่าวได้ถูกช�ำระเงินคืนทั้งหมดด้วย
วงเงินกู้ใหม่ที่เป็นสกุลเงินริงกิตมาเลเซียทั้งจ�ำนวนในระหว่างปี
(9) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน
6,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 จาก
6,399 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยต้นทุน
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายจากการรีไฟแนนซ์เพื่อ
ช�ำระหนี้สินเชื่อเดิมก่อนครบก�ำหนดช�ำระที่เกิดขึ้นจากการที่ CPRD
เข้าซื้อกิจการ Lotus’s

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

(10) ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 จาก 782 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง
ก�ำไรจากบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด อย่างไรก็ตาม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากกองทุนรวม LPF มีจ�ำนวนลดลง ซึง่ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับรายได้จากการให้เช่าและให้บริการที่ลดลง

(2) รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้าส�ำหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 11,188 ล้านบาท ลดลง 3,617
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.4 จาก 14,805 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการลดค่าเช่าให้แก่ผู้เช่า
ในศูนย์การค้าของ Lotus’s เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 และการลดลงของอัตราการเช่า พื้น ที่
(occupancy rate) เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าลดลง

(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน
1,457 ล้านบาท ลดลง 475 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.7 จาก
1,934 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการ
ลดลงดังกล่าว สอดคล้องกับการลดลงของก�ำไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ของ Lotus’s Thailand และ Lotuss Malaysia

(3) ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 160,670
ล้านบาท ลดลง 5,567 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 จาก 166,237
ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสอดคล้องกับ
การลดลงของยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า และสินค้าทั่วไป

(12) ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกมีผล
ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 495 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ลดลงจากผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,514 ล้านบาทส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.3.3.2 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จ�ำนวน 197,460 ล้านบาท ลดลง 7,767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.8 จาก 205,227 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยการลดลงดังกล่าว เกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้า
ของ Lotus’s Thailand มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขาย
ของสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทัว่ ไปและเสือ้ ผ้า จากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ส่วนรายได้จากการขายสินค้าของ Lotus’s Malaysia
ปรับเพิ่มขึ้น

(4) ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ
ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีจ�ำนวน 5,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.1
จาก 5,471 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ
ทีม่ าจากค่าเสือ่ มราคาของเงินลงทุนในสาขาใหม่ และการตกแต่งร้านค้า
ที่มีอยู่เดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของ Lotus’s
Thailand
(5) ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกมีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
89 ล้านบาท จากผลขาดทุน 2 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราจากการด�ำเนินงานของ Lotus’s Malaysia ซึ่ง
เป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่รับรู้ที่เกิดจากเงินกู้
ระหว่างบริษัทในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(6) รายได้อื่น
รายได้อื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 2,370
ล้านบาท ลดลง 723 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 จาก 3,093 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยหลักเกิดจากการลดลง
ของรายได้จากการโฆษณาที่ได้รับจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้า
ของ Lotus’s Thailand ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
(7) ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จ�ำนวน 29,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5
จาก 29,136 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการ
ด�ำเนินงานร้านค้า มีประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ต�่ำกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ โดยหากในอนาคตสาขาดังกล่าวมี
ผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณากลับรายการด้อยค่าดัง
กล่าวได้
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน
6,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 จาก
5,595 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการแยกธุรกิจออกจาก Tesco การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต
(9) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญจากจ�ำนวน
6,399 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเปรียบ
เทียบกับจ�ำนวน 6,363 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

(10) ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 782 ล้านบาท ลดลง 33
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 จาก 815 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่ง
ก�ำไรจากกองทุนรวม LPF ที่เกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโควิด-19

4.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน
1,934 ล้านบาท ลดลง 1,134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.0 จาก
3,068 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการ
ลดลงดังกล่าว สอดคล้องกับการลดลงของก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia

4.4.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 4,800 ล้านบาท 10,484 ล้านบาท และ
64,555 ล้านบาท ตามล�ำดับ

(12) ก�ำไรสุทธิ
จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกมี
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 1,514
ล้านบาท ลดลง 6,555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.2 จาก 8,069
ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน
456,547 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวนเท่ากับ
43,696 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 412,851 ล้าน
บาท

การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ตัง้ แต่
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลัก
มาจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
ในขณะทีก่ ระแสเงินสดสุทธิทใี่ ช้ไปในกิจกรรมลงทุน และ กระแสเงินสด
สุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง โดยหลักเนื่องจากเงินสดจ่าย
เพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง และการที่บริษัทฯ มีการ
จ่ายเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี
2563 ทีบ่ ริษทั ฯ มีเงินสดได้มาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
สุทธิ ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่ บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 64,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 54,071 ล้านบาทเทียบกับ
ปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจ�ำนวน 18,103 ล้านบาท ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ
ค้าส่งมียอดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 35,968 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินรับ
จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) จ�ำนวน
33,007 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคมและ
เดือนกันยายน 2564 จ�ำนวน 2,880 ล้านบาท และ 1,920 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
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(2) ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า
จ�ำนวน 1,078 ล้านบาท 945 ล้านบาท และ 2,302 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยการลดลงของลูกหนี้การค้าตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ยอดขายในธุรกิจฟูดเซอร์วสิ (food service) เนือ่ งจากการแพร่ระบาด
ของโควิ ด -19 และการเพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก หนี้ ก ารค้ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีลกู หนีก้ ารค้าจ�ำนวน 2,302 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,357 ล้านบาทเทียบกับปีก่อน จากลูกหนี้การค้าของ
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากการรวมกิจการ
(3) ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้
หมุนเวียนอืน่ จ�ำนวน 592 ล้านบาท 483 ล้านบาท และ 1,985 ล้านบาท
ตามล�ำดับ การลดลงของลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภท
รายการใหม่ของค่าเช่าจ่ายช�ำระล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ของบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,502 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น มีสาเหตุหลักมาจาก
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากการรวมกิจการจ�ำนวน
1,165 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจค้าส่งมียอดเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก
ลูกหนี้จากการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่ค้าและบริษัทประกัน
(4) สินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีสินค้า
คงเหลือจ�ำนวน 14,774 ล้านบาท 14,478 ล้านบาท และ 31,967
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการลดลงของสินค้าคงเหลือจากวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของสินค้าระหว่างทางจากจ�ำนวน 579 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เป็น 311 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ซึ่ ง โดยหลั ก เกิ ด จากการลดลงของสิ น ค้ า น�ำเข้ า ส�ำหรั บ ธุ ร กิ จ
ฟูดเซอร์วิส (food service) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
และการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 17,489 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
สิ น ค้ า คงเหลื อ ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก จากการรวมกิ จ การจ�ำนวน
16,255 ล้านบาท และส�ำหรับสินค้าคงเหลือของกลุม่ ธุรกิจค้าส่งเพิม่ ขึน้
เพือ่ รองรับยอดขายในช่วงเทศกาล ซึง่ มีการฟืน้ ตัวของธุรกิจเมือ่ เทียบกับ
ปีก่อน
(5) ส่วนลดรับค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีส่วนลด
รับค้างรับจ�ำนวน 1,261 ล้านบาท 1,188 ล้านบาท และ 3,776 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยการลดลงของส่วนลดรับค้างรับจากวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากจ�ำนวน
ของส่วนลดที่จัดเก็บได้ที่ลดลงซึ่งเกิดจากยอดขายสินค้าที่ชะลอตัวลง
เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่วนลดรับค้างรับมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 สาเหตุมาจากส่วนลดค้างรับของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
จากการรวมกิจการจ�ำนวน 2,526 ล้านบาทและส่วนลดค้างรับของ
กลุ่มธุรกิจค้าส่งซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและอัตรา
ส่วนลดที่จัดเก็บระหว่างปี
4.4.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(1) ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้
ไม่หมุนเวียนอืน่ จ�ำนวน 417 ล้านบาท 13 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยการลดลงของลูกหนีไ้ ม่หมุนเวียนอืน่ จากวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภท
รายการใหม่ของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี)
เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเป็นผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ของบริษัทฯ

(2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์จ�ำนวน 31,579 ล้านบาท 30,564 ล้านบาท และ 118,443
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของมูลค่าสุทธิทางบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์
จากจ�ำนวน 6,266 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 5,305
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งโดยหลักเกิดจากการ
จัดประเภทรายการใหม่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์
สิทธิการใช้ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 (TFRS 16) ของบริษัทฯ โดยการลดลงดังกล่าวได้รับการ
ชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการ
เปิดสาขาใหม่ และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากวันที่
31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจาก
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีกจ�ำนวน 87,880 ล้านบาท
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจค้าส่งมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงสุทธิจ�ำนวน
1 ล้านบาท จากการตัดค่าเสือ่ มราคาและรายการปรับปรุงอืน่ ๆ จ�ำนวน
2,228 ล้านบาท และสุทธิจากการลงทุนในระหว่างปีจ�ำนวน 2,227
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการก่อสร้างสาขาใหม่ในประเทศ
(3) สินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้จ�ำนวน 10,204
ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จ�ำนวน 36,831 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ โดยหลักมาจาก
สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากการรวมกิจการจ�ำนวน
25,829 ล้านบาท ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจค้าส่งมียอดเพิ่มขึ้นสุทธิจ�ำนวน
797 ล้านบาท จากการท�ำสัญญาใหม่ในระหว่างปี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4.4.3 หนี้สินหมุนเวียน
(1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 827 ล้านบาท 1,050 ล้านบาท
และ 29,198 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการกูย้ มื เพิม่ เติมเพือ่ ใช้เป็นกระแส
เงินสดในการด�ำเนินงาน และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบัน การเงินจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
(2) เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษทั ฯ มีเจ้าหนีก้ ารค้า
กิจการอื่นจ�ำนวน 24,494 ล้านบาท 25,804 ล้านบาท และ 54,845
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้ากิจการอื่นจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของการสั่งซื้อสินค้าบางรายการ เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอ
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้า
กิจการอื่นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากเจ้ า หนี้ ก ารค้ า ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก จ�ำนวน
27,022 ล้านบาท และส�ำหรับกลุ่มธุรกิจค้าส่งมียอดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
2,019 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงเดือนธันวาคม 2564 มีการ
สั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น
(3) เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษทั ฯ มีเจ้าหนีก้ ารค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 1,932 ล้านบาท 2,170 ล้านบาท และ
5,390 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้ากิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของการสัง่ ซือ้ สินค้าเพือ่ ให้มสี นิ ค้า
เพียงพอในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของ
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าที่
เกี่ยวข้องกันของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากการรวมกิจการ

(4) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยค้างจ่าย
จ�ำนวน 2,378 ล้านบาท 2,838 ล้านบาท และ 7,351 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจากวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่าย ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย
และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากการรวมกิจการ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ในการรวมกิจการธุรกิจค้าปลีกค้างจ่าย และค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการออกหุ้นเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)
4.4.4 หนี้สินไม่หมุนเวียน
(1) เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้
ไม่หมุนเวียนอืน่ จ�ำนวน 597 ล้านบาท 4 ล้านบาท และ 187 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยการลดลงของเจ้าหนีไ้ ม่หมุนเวียนอืน่ จากวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภท
รายการใหม่ของเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นบางรายการเป็นหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 16 (TFRS 16) ของบริ ษั ท ฯ และการเพิ่ ม ขึ้ น ของเจ้ า หนี้
ไม่หมุนเวียนอื่นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนีไ้ ม่หมุนเวียนอืน่ ของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก
จากการรวมกิจการ
(2) หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินตาม
สัญญาเช่ารวม (ซึ่งรวมทั้งส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน) 641
ล้านบาท 8,117 ล้านบาท และ 47,974 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการ
เพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าอย่างมีนยั ส�ำคัญจากวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่าในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ทั้งนี้ หนี้สิน

ตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีสาเหตุหลักมาจากหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก
จากการรวมกิจการ
(3) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินรวม (ซึ่งรวมถึงส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)
7,004 ล้านบาท และ 7,003 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส�ำคัญระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2563 โดยส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ
มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม (ซึง่ รวมถึงส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี) 107,121 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่แสดงถึงยอดหนี้
ค้างช�ำระส่วนใหญ่ภายใต้สัญญาเงินกู้ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากการ
รวมกิจการ
4.4.5 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้
รวมจ�ำนวน 20,734 ล้านบาท 108,263 ล้านบาท และ 288,498
ล้านบาท ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรจากจ�ำนวน 14,570
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 16,511 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งโดยหลักเกิดจากก�ำไรสุทธิและเงินปันผลจ่าย
ส�ำหรับปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากการรวมกิจการของกลุ่มค้าปลีกซึ่ง
ถือว่าอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน ท�ำให้มกี ารปรับปรุงส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทย่อยก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจจ�ำนวน 85,552 ล้านบาท
และการเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของบริษทั ฯ จากวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุน
เพือ่ ช�ำระการรับโอนกิจการในกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก และการเสนอขายหุน้
ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของก�ำไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 16,511
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 25,459 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งโดยหลักเกิดจากก�ำไรสุทธิและเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี
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4.5 สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้รับและยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• ความสามารถของบริษัทฯ ในการได้มาซึ่งกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
• ระดับของภาระหนี้คงค้างของบริษัทฯ
• ดอกเบี้ยของภาระหนี้ที่บริษัทฯ ต้องช�ำระซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายทางการเงิน
• อัตราดอกเบี้ยของตลาดที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ของบริษัทฯ
• ความสามารถของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
• ความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงตลาดในการจัดหาเงินทุน และ
• ความต้องการรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทฯ
ความต้องการเงินสดของบริษัทฯ โดยหลักเกิดจากกิจกรรมดังต่อไปนี้
• เพื่อเป็นเงินทุนส�ำหรับการด�ำเนินงาน
• เพื่อเป็นเงินทุนส�ำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
• เพื่อเป็นเงินทุนส�ำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สิน
• เพื่อลงทุนในบริษัทย่อยนอกประเทศไทย
• การจ่ายเงินปันผล
• การช�ำระภาระหนี้ของบริษัทฯ และ
• การช�ำระภาษี
สภาพคล่องของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต มาจากแหล่งต่อไปนี้
• เงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ
• การกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้
ความสามารถของบริษทั ฯ ในการได้มาซึง่ กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานขึน้ กับผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ซึ่งบางส่วนขึ้นกับสภาวะการแข่งขัน และสภาพโดยรวมทางด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน กฎเกณฑ์ และปัจจัย
อื่น ๆ ซึ่งปัจจัยหลายประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 2. การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจในอีก 12 เดือนข้างหน้า

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

4.5.1 กระแสเงินสดของบริษัทฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยสรุปส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ
						 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

					

2562

						
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
10,270
กระแสเงินสดสุทธิทีได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
(3,130)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
(7,402)

2563

2564

(หน่วย ล้านบาท)

13,353
(2,288)
(5,413)

16,774
10,991
26,455

4.5.1.1 กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน มีจ�ำนวน 10,270 ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งโดยหลักค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 6,185 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงเพื่อ
กระทบยอดก�ำไรกับเงินสดรับจ�ำนวน 4,915 ล้านบาท ได้แก่คา่ เสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 2,723
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,710 ล้านบาท ต้นทุนการเงินจ�ำนวน 310 ล้านบาท และการ
เปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ การด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,090 ล้านบาท ซึง่ โดยหลักได้แก่ การเปลีย่ นแปลง
ในเจ้าหนี้การค้าจ�ำนวน 1,311 ล้านบาท และในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 249 ล้านบาท ซึ่งถูกกระทบ
บางส่วนด้วยการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือจ�ำนวน (435) ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีเงินสุทธิที่เกิดจาก
การด�ำเนินงานจ�ำนวน 12,190 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการจ่ายเงินสดดังกล่าวออกบางส่วนเพื่อจ่ายช�ำระ
ภาษีเงินได้จ�ำนวน (1,682) ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน (256) ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน มีจ�ำนวน 13,353 ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งโดยหลักค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 6,461 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงเพื่อ
กระทบยอดก�ำไรกับเงินสดรับจ�ำนวน 6,291 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
จ�ำนวน 3,577 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,813 ล้านบาท และต้นทุนการเงินจ�ำนวน 619 ล้านบาท
และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินการด�ำเนินงานจ�ำนวน 2,602 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักได้แก่
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้การค้าจ�ำนวน 1,550 ล้านบาท ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�ำนวน 461 ล้านบาท และ
ในสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 258 ล้านบาท ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่เกิดจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน
15,282 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการจ่ายเงินสดดังกล่าวออกบางส่วนเพื่อจ่ายช�ำระภาษีเงินได้จ�ำนวน (1,733)
ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน (236) ล้านบาท
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กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน มีจ�ำนวน 16,774 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งโดยหลักค�ำนวณจากก�ำไร
ส�ำหรับงวดจ�ำนวน 13,298 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุง
เพือ่ กระทบยอดก�ำไรกับเงินสดรับจ�ำนวน 3,122 ล้านบาท ซึง่ โดยหลัก
ได้แก่ก�ำไรจากการรวมธุรกิจแบบขัน้ จ�ำนวน (6,714) ล้านบาท ค่าเสือ่ ม
ราคาของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์จ�ำนวน 6,128 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้จ�ำนวน 2,127 ล้านบาท และต้นทุนการเงินจ�ำนวน 1,557
ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 3,005 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักได้แก่การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
การค้ากิจการจ�ำนวน 9,701 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจ�ำนวน (2,416)
ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นจ�ำนวน (2,161) ล้านบาท ส่วนลดค้างรับจ�ำนวน
(1,688) ล้านบาท ท�ำให้บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิทเี่ กิดจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 19,425 ล้านบาท ทัง้ นี้ ได้มกี ารจ่ายเงินสดดังกล่าวออกบางส่วน
เพื่อจ่ายช�ำระภาษีเงินได้จ�ำนวน (2,383) ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย
จ�ำนวน (313) ล้านบาท
4.5.1.2 กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิทใี่ ช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจ�ำนวน (3,130) ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งโดยหลักเป็นเงินสดจ่าย
เพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�ำนวน (2,577) ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นเงินลงทุนส�ำหรับเปิดสาขาใหม่ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่นจ�ำนวน (414) ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
จ�ำนวน (120) ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิทใี่ ช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ�ำนวน (2,288) ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งโดยหลักเป็นเงินสดจ่าย
เพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�ำนวน (1,831) ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นเงินลงทุนส�ำหรับเปิดสาขาใหม่ของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระ
เงินสดและบริการตนเองในประเทศไทย เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่นนอกเหนือจากค่าความนิยมจ�ำนวน (292) ล้านบาท
และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้จ�ำนวน (191) ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิทไี่ ด้มาในกิจกรรมลงทุน มีจ�ำนวน 10,991 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ โดยหลักเป็นเงินสดรับจาก
การรับโอนกิจการ จ�ำนวน 13,165 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินลงทุน
ชั่วคราว 2,037 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จ�ำนวน (2,377) ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
จ�ำนวน (501) ล้านบาทและ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อื่นนอกเหนือจากค่าความนิยมจ�ำนวน (1,082) ล้านบาท
4.5.1.3 กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิทใี่ ช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ�ำนวน (7,402) ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยหลักเกิดจากการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ�ำนวน (4,608) ล้านบาท การช�ำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�ำนวน (2,735) ล้านบาท
และเงินสดที่จ่ายเพื่อช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน (124)
ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิทใี่ ช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ�ำนวน (5,413)
ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักเกิดจาก
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯจ�ำนวน (4,608) ล้านบาท
การช�ำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจ�ำนวน (1,007) ล้านบาท ซึง่ เป็นหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่าจากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 (TFRS 16) กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
มีจ�ำนวน 26,455 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยหลักเกิดจากเงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญจ�ำนวน 33,007 ล้านบาท
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จ�ำนวน (4,800) ล้านบาท
และเงินสดที่จ่ายเพื่อช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (1,655) ล้านบาท
4.6 อัตราส่วนทางการเงิน

4.6.1 อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ
4.6.1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 0.7 เท่า 0.7 เท่า และ 0.9 เท่า
ตามล�ำดับ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 และ 2563 อันเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสัดส่วนกันของสินทรัพย์หมุนเวียน

และหนี้สินหมุนเวียนระหว่างรอบระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ปี 2564 อัตราส่วนสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(Quick ratio) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ
2564 เท่ากับ 0.2 เท่า 0.3 เท่า และ 0.6 เท่าตามล�ำดับ โดยการเพิ่ม
ขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเช่นกัน
วงจรเงินสดเฉลี่ยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ
2564 เท่ากับ (20.7) วัน (22.2) วัน และ (29.2) วัน ตามล�ำดับ
โดยวงจรเงินสดเฉลี่ยมีค่าเป็นลบ เนื่องจากระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
มากกว่าผลรวมของอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ย เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง เป็นธุรกิจ
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง ซึ่งในการซื้อ
สินค้ามีระยะเวลาการช�ำระเงินให้กับผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า (supplier)
ประมาณ 7 วัน ถึง 60 วัน และลักษณะธุรกิจของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีระยะเวลาการช�ำระเงินให้
กับผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า (supplier) ประมาณ 15 วัน ถึง 90 วัน
4.6.1.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability
ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ
2564 เท่ากับ ร้อยละ 10.3 ร้อยละ 10.3 และร้อยละ 11.8 ตามล�ำดับ
ซึ่งเพิม่ ขึน้ ในปี 2564 สาเหตุหลักจากการรวมกิจการกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก
ขณะที่อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะเดียวกันคือเท่ากับร้อยละ 4.0 ร้อยละ 4.2 และ ร้อยละ 4.1
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ จากอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้อตั ราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
2.9 ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 5.0 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ โดยในปี 2564 มีอัตราก�ำไรสุทธิ
สูงกว่าปกติ เนื่องจากมีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากก�ำไรจาก
การรวมธุรกิจแบบขั้นจ�ำนวน 6,714 ล้านบาท
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 32.0 ร้อยละ 30.9 และร้อยละ 8.8 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ โดยในปี 2564 อัตราลดต�่ำลงเนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อการรับโอนกิจการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและการเสนอขายหุ้นทั่วไป (Public Offering)
4.6.1.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ ร้อยละ 9.9
และร้อยละ 5.8* ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ลดลง เหลือร้อยละ 3.6 ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่รับโอนกิจการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร เท่ากับ ร้อยละ 26.9 ร้อยละ 28.1* และร้อยละ 22.3 ส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ การลดลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวรระหว่างปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่รับโอนกิจการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
4.6.1.4 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.4 เท่า 0.1* เท่า และ 0.6 เท่า ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ โดยการลดลงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
(กลุ่มธุรกิจค้าปลีก) ซึ่งการเพิ่มขึ้นส�ำหรับปี 2564 จากการรวมรายการของกลุ่มกิจการค้าปลีก ทั้งนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.0 เท่า และ 0.5* เท่า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2563 ตามล�ำดับ ซึ่งลดลงในปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก) โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น
1.0 เท่า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้หนี้สินที่รับโอนกิจการ
ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการรับโอนกิจการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและการเสนอขาย
หุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
* อัตราส่วนในปี 2563 มีการแก้ไขเนื่องจากการปรับปรุงใหม่ของงบการเงินจากการจัดโครงสร้างธุรกิจจากการรับโอนกิจการใน
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
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4.7 ภาระหนี้สิน

4.7.1 ภาระหนี้สินของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง
ตารางต่อไปนี้แสดงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด นอกเหนือจากหนี้สินตามสัญญาเช่าของกลุ่มธุรกิจค้า
ส่ง ณ วันที่ที่ระบุ
						 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
					
2562
2563
2564		
					
(ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
827
1,050
915
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
14
6
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
7,004
7,003
7,002
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย นอกเหนือจาก
7,845
8,059
7,917
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย นอกเหนือจากหนี้สินตามสัญญา
เช่าของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
					
					
ภายในหนึ่งปี
เกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนอกเหนือจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)

2,916
5,001
7,917

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย ได้ท�ำการรีไฟแนนซ์
เพื่อช�ำระหนี้สินเชื่อเดิมที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ Tesco ตามธุรกรรมรีไฟแนนซ์ ทั้งนี้ ภายใต้
ข้อก�ำหนดของธุรกรรมรีไฟแนนซ์ บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย เข้าท�ำสัญญา
เงินกูฉ้ บับใหม่ และใช้เงินทุนทีไ่ ด้รบั จากเงินกูไ้ ปช�ำระหนีเ้ ดิมทีม่ อี ยูท่ งั้ จ�ำนวน และนับตัง้ แต่วนั ที่ 25 ตุลาคม
2564 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเสร็จสิ้น) บริษัทฯ เป็นผู้ค�้ำประกันการ
ช�ำระหนี้เงินกู้ใหม่ดังกล่าวของ บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 9,500 ล้านบาท และ
570 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุม่ ธุรกิจค้าส่ง มีหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจ�ำนวน 641 ล้านบาท
8,117 ล้านบาท และ 8,826 ล้านบาทตามล�ำดับ
ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง โดยพิจารณาถึง
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และกระแสเงินสดตามสัญญา ตามการช�ำระหนี้ตามสัญญาก่อนคิดลด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
				
(ล้านบาท)
ภายในหนึ่งปี
978
เกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
3,005
เกินกว่าห้าปี
12,555
รวม
16,538
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
(7,712)
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
8,826
4.7.2 ภาระหนี้สินของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
ตารางต่อไปนี้แสดงภาระหนี้สินรวมของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ณ วันที่ที่ระบุ
					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
				
2562
2563

						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
120,823
หนี้สินตามสัญญาเช่า
34,365
(รวมถึงส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)
รวมภาระหนี้สิน
155,188

2564

(ล้านบาท)

120,823
37,810

128,402
39,148

158,633

167,550

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาครบก�ำหนดของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย นอกเหนือจากหนี้สินตามสัญญา
เช่าของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
					
					
ภายในหนึ่งปี
เกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนอกเหนือจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)

28,283
100,119
128,402

ตารางต่อไปนีแ้ สดงระยะเวลาครบก�ำหนดของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก โดยพิจารณาถึง
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และกระแสเงินสดตามสัญญา ตามการช�ำระหนี้ตามสัญญาโดยไม่มีส่วนลด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
				
			
ภายในหนึ่งปี
เกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวมรายการย่อย
หัก ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)

3,860
13,529
37,764
55,153
(16,005)
39,148
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4.8 รายจ่ายฝ่ายทุน

บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งประกอบด้วยการซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ นอกจากค่าความนิยม โดยรายจ่าย
ฝ่ายทุนของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 2,712 ล้านบาท 2,051 ล้านบาท และ
9,195 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ
2564 ตามล�ำดับ
บริษทั ฯ คาดว่าแหล่งเงินทุนส�ำหรับความต้องการด้านรายจ่ายฝ่ายทุน
จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดที่ได้รับจากการ
ด�ำเนินงานในอนาคต และ/หรือ เงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุน และการช�ำระ
คืนหนี้สินตรงตามก�ำหนดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีความไม่แน่นอน
หลายประการ ซึ่งรวมถึง ผลการด�ำเนินงานในอนาคต ฐานะทางการ
เงินและกระแสเงินสด ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ
ที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบการ ตลอดจนความพร้อมของธนาคาร
ในการให้สินเชื่อแก่บริษัทฯ
4.9 ภาระผูกพั นตามสัญญาและภาระผูกพั นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภาระผูกพันตามสัญญาและภาระผูกพันอืน่
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ภาระผูกพันตามสัญญาและภาระ
ผูกพันอื่นที่ส�ำคัญของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ได้แก่ สัญญาค�้ำประกันเงินกู้
ของบริษัทย่อย สัญญาให้บริการ สัญญาจัดซื้อ สัญญาที่ปรึกษา
สัญญาระหว่างบริษัท และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยง เป็นต้น และภาระผูกพันตามสัญญาและภาระผูกพันอื่นที่ส�ำคัญ
ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ สัญญาให้บริการ สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาก่อสร้าง และหนังสือค�้ำประกันธนาคาร เป็นต้น
ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันตามสัญญาและภาระในการช�ำระหนี้ อาจถูกจ�ำกัด
โดยฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน รวมถึงสภาพคล่องของ
ตลาดการเงินในประเทศและระหว่างประเทศ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในภาระผูกพันหรือมีความ
สัมพันธ์ที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินอื่นที่มีสาระส�ำคัญ
แต่อย่างใด
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีการ
บันทึกรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระส�ำคัญในงบการเงินของ
บริษัทฯ แต่อย่างใด
่ ผ
4.10 ปัจจัยทีม
ี ลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษท
ั ฯ

4.10.1 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ทง้ั ในระดับโลกและระดับภูมภิ าค รวมถึง
ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจอยู่ โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ร ะบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 เนื่อ งจากมีการพบเชื้อโรค
โควิด-19 สายพันธุใ์ หม่ ทัง้ นี้ ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ แม้วา่ ในช่วงแรก
ของการแพร่ระบาดจะได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงน้อยกว่าใน
ประเทศอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 และ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ในเดือนสิงหาคม
2564 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อและอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต สู ง ที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
และยังส่งผลให้มีการปิดให้บริการร้านค้า ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า และ
ศูนย์การค้าบางส่วนหรือทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในหลายพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผล
กระทบในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งยังมีการก�ำหนดมาตรการห้าม
ประชาชนออกนอกเคหะสถานในระยะเวลาที่ก�ำหนด (curfew) โดย
มาตรการดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการด�ำเนินธุรกิจ
ตามปกติทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และส่งผลกระทบเชิงลบด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยจากการปิดการให้บริการของโรงแรม ร้านอาหาร และ

สายการบินเป็นวงกว้างในประเทศไทย นอกจากนี้ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
2564 หลายจังหวัดในประเทศไทยได้มกี ารบังคับใช้มาตรการทีก่ �ำหนด
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีพนักงานเกินกว่า 50 คนต้องจัดท�ำมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) จัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ประกอบการ และอ�ำนวยความสะดวกให้
แก่พนักงานของตนส�ำหรับการกักตัว (quarantine) โดยธุรกิจของ
บริษทั ฯ ในประเทศไทยต้องน�ำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้ซงึ่ จะส่งผล
ให้ต้น ทุน ในการด�ำเนิน ธุรกิจสูงขึ้น ในอนาคตอัน ใกล้ อย่า งไรก็ดี
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลท้องถิ่นในการด�ำเนินการให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ส�ำหรับสถานการณ์ในประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีการประกอบ
ธุรกิจอยู่นั้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
ในขอบเขตทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากธุรกิจของบริษทั ฯ ใน
ประเทศดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
บริษทั ฯ จึงเชือ่ ว่าผลกระทบดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อธุรกิจหรือผลการด�ำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ใน
ภาพรวม
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ
ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีดังต่อไปนี้
• ส�ำหรับกลุม่ ธุรกิจค้าส่งและกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก มาตรการของรัฐบาล
ในการปิดพืน้ ทีแ่ ละหยุดกิจกรรม (ล็อกดาวน์) และข้อจ�ำกัดต่าง ๆ
ส่งผลกระทบต่อเวลาเปิดท�ำการของธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก
ของบริษทั ฯ และปริมาณลูกค้าทีเ่ ข้าใช้บริการ ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ
ต้องด�ำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ร้านค้าส่ง
ร้านค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของบริษทั ฯ ยังคงเปิดท�ำการได้
เนื่องจากรัฐบาลอนุญาตให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำหน่าย
สิ น ค้ า อาหารยั ง คงสามารถเปิ ด ท�ำการในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
อย่างไรก็ตาม ในช่วงล็อกดาวน์ของประเทศไทยนัน้ รัฐบาลก�ำหนด
มาตรการห้ามการจ�ำหน่ายสินค้าที่ไม่จ�ำเป็น (non-essential
goods) เช่น เสื้อผ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งกระทบต่อรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าวของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อ
ช่วยเหลือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เช่น ร้านโชห่วย มากกว่า
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่บริษัทฯ ด�ำเนินการอยู่ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งต่อธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก
ของบริษัทฯ จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เป็นของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นในต่างจังหวัดซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
ของรัฐบาลส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเร่งขยายการลงทุนในช่องทาง
ออนไลน์ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มกี ารออกมาตรการ
อืน่ ซึง่ มีสว่ นช่วยบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น การลด
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง และการลดภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก
ของบริษัทฯ ประสบกับภาวะการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนเนื่องจาก
ความตื่นตระหนกและความวิตกกังวลของผู้บริโภคหลังจากการ
ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
ของสินค้าบางชนิด ซึง่ ปัญหารุนแรงขึน้ เมือ่ มีการปิดด่านพรมแดน
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ นบ้ า นจนส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขนส่ ง
สินค้าน�ำเข้า ทั้งนี้ ในภาพรวมธุรกิจค้าส่ง แม้ว่ายอดขายจาก
ลูกค้าโฮเรก้าจะลดลง แต่ได้รับการชดเชยจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
จากลูกค้าผู้ประกอบการร้านโชห่วย ซึ่งได้รับประโยชน์จาก
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นอกจากนี้ ผลกระทบ
อีกประการหนึ่งของโควิด-19 คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การจั บ จ่ า ยของผู ้ บ ริ โ ภคอย่ า งรวดเร็ ว ไปสู ่ ก ารซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางไปที่
ร้านค้าเพือ่ จับจ่ายสินค้าในช่วงล็อกดาวน์หรือจากความวิตกกังวล
ของลูกค้าต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนัน้ รายได้โดยรวม
ของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
(cash and carry) จึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีก
ของ Lotus’s Thailand ลดลง 3,690 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3
จาก 162,962 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เป็น 159,272 ล้านบาท ส�ำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้มกี ารประกาศมาตรการ
ที่ใกล้เคียงกับของประเทศไทยในการห้ามการจ�ำหน่ายสินค้าที่
ไม่จ�ำเป็น (non-essential goods) และยังมีการประกาศมาตรการ
เพิม่ เติมอืน่ ๆ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแต่ละ
พืน้ ที่ มีการออกมาตรการจ�ำกัดระยะทางการเดินทางและข้อจ�ำกัด
ในการเดินทางข้ามอ�ำเภอหรือรัฐ และมาตรการจ�ำกัดเวลาเปิด
ท�ำการของร้านค้า ธุรกิจร้านค้าปลีกของ Lotus’s Malaysia มี
รายได้จากการขายสินค้าลดลง 143 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,102
ล้านบาท) หรือร้อยละ 3.1 จาก 4,640 ล้านริงกิตมาเลเซีย (34,498
ล้านบาท) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 4,497
ล้านริงกิต มาเลเซีย (34,457 ล้านบาท) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
ส�ำหรับธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
มาตรการล็ อ กดาวน์ ข องรั ฐ บาลส่ ง ผลให้ ศู น ย์ ก ารค้ า ส่ ว นใหญ่ ใ น
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต้องปิดให้บริการ หรือลดระยะ
เวลาการเปิดให้บริการในช่วงต่าง ๆ ของการแพร่ระบาดของโควิด-19
มาตรการดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากผูเ้ ช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s
ในประเทศไทยลดลง และส่งผลให้มพี นื้ ทีเ่ ช่าว่างเพิม่ ขึน้ ในศูนย์การค้า
และร้านค้าของ Lotus’s ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราการ
ให้เช่าพื้นที่ถาวร (permanent occupancy rate) ของศูนย์การค้า
ของ Lotus’s ในประเทศไทยอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 90 ไม่เปลีย่ นแปลง
อย่างมีสาระส�ำคัญจากอัตราการให้เช่าพืน้ ทีถ่ าวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ทั้งนี้ อัตราเฉลี่ยในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 95 ทั้งนี้ การที่รายได้ค่าเช่าของ Lotus’s ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�ำคัญไม่ได้เกิดจากผลกระทบต่ออัตรา
การเช่าพื้นที่ (occupancy rate) เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ ว ยการลดค่ า เช่ า ให้ กั บ ผู ้ เช่ า ของ
ศูนย์การค้าในประเทศไทยเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในระหว่างปี 2564 ทีผ่ า่ นมา จากเหตุการณ์ขา้ งต้น
ส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ Lotus’s Thailand
ลดลง 322 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 3.3 จากจ�ำนวน 9,670
ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 9,348

ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส�ำหรับประเทศ
มาเลเซีย ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s สามารถ
รักษาอัตราการให้เช่าพืน้ ที่ (occupancy rate) ไว้ได้ ที่ระดับประมาณ
ร้อยละ 92 ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม Lotus’s
ได้มีการยกเว้นค่าเช่าและให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าในศูนย์การค้าของ
Lotus’s Malaysia จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า
ในศูนย์การค้าของ Lotus’s Malaysia มีรายได้จากการให้เช่าและ
ให้บริการลดลงเล็กน้อยจาก 204 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,518 ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เหลือจ�ำนวน 203 ล้านริงกิต
มาเลเซีย (1,555 ล้านบาท) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s พฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้า
ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กล่าวคือ
นอกจากลูกค้าจะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายที่มากขึ้นแล้ว ลูกค้า
ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ยังเพิ่มการจับจ่ายในส่วนของสินค้า
อาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่น ๆ มากขึ้นและจับจ่าย
น้อยลงในส่วนของสินค้าอุปโภค และนิยมจับจ่ายในร้านค้าละแวก
ใกล้เคียงที่พักอาศัยรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ โดยลูกค้าเลือกที่จะไปจับจ่ายในร้านค้าปลีกขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านโชห่วย
ในพื้นที่ รวมถึงช่องทางออนไลน์แทน นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศไทยที่สนับสนุนให้มีการจับจ่ายที่
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม เช่น ร้านโชห่วย มากกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ขนาดใหญ่ รวมทั้งการบังคับใช้มาตรการจ�ำกัดการเดิน ทางและ
เคลื่อนย้ายในบางกรณี ส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้รวมของร้านค้ารูปแบบซูเปอร์
มาร์เก็ต และมินิซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยของ Lotus’s เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ รายได้ ร วมจากการขายสิ น ค้ า และรายได้ อื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก (ประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย
รายได้จากการจัดส่งสินค้า และส่วนลดส�ำหรับพนักงาน) ของ Lotus’s
ในประเทศไทยนั้น ลดลงร้อยละ 1.6 จากจ�ำนวน 162,367 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 156,157 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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นอกจากนี้ ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ลูกค้าของ Lotus’s
ยังหันไปจับจ่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงแรกที่รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อตอบสนองต่อการ
เพิม่ ขึน้ ของการจับจ่ายสินค้าออนไลน์ดงั กล่าว Lotus’s ได้ด�ำเนินการ
เร่ ง พั ฒ นาและขยายการด�ำเนิ น งานด้ า นการขายผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ของ Lotus’s ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพือ่ ให้
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มการจับจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ช่ว งการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ทั้ ง นี้ รายได้ จ ากการขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของ Lotus’s ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 211
จาก 1,216 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น
3,662 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ รายได้
จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
22.0 จาก 168 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,246 ล้านบาท) ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 205 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,579 ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโควิ ด -19 มี ค วามรุ น แรงอย่ า งที่ ไ ม่ เ คยปรากฏมาก่ อ นและ
สถานการณ์ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผลกระทบใน
ระยะยาวต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ยังมีความไม่แน่นอน
4.10.2 แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม
ภาวะของเศรษฐกิจโดยรวมและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องของ
พฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยทั่วไป ภาวะเชิงบวกของเศรษฐกิจในภาพรวมมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้ลกู ค้ามีการจับจ่ายในร้านค้าและช่องทางจ�ำหน่ายอืน่ ๆ ของ
บริษัทฯ ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงโดยทั่วไปจะส่งผลให้
ลูกค้ามีการใช้จ่ายลดลง และอาจมีผลกระทบที่แตกต่างหรือรุนแรง
กว่าต่อการใช้จ่ายในร้านค้าและช่องทางจ�ำหน่ายอื่น ๆ ของบริษัทฯ
ตัวอย่างเช่น ตามข้อมูลของธนาคารโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหัวประชากรของไทยค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มาจาก 5,993 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (211,542 บาท) เป็ น 6,594
เหรียญสหรัฐฯ (223,793 บาท) 7,297 เหรียญสหรัฐฯ (235,764 บาท)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

และ 7,817 เหรียญสหรัฐฯ (242,699 บาท) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 2560 2561 และ 2562 ตามล�ำดับ ก่อนจะลดลง
เหลือ 7,189 เหรียญสหรัฐฯ (224,972 บาท) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้
รายได้รวมของ Makro เพิ่มขึ้นโดยสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นโดย
ทั่วไปของเศรษฐกิจไทยดังกล่าว โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 6.07 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ถึงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจมหภาคอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อรูปแบบการใช้จา่ ยของลูกค้า ซึง่ มีผล
ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงอัตราการจ้างงาน ดัชนีราคา
ผู้บริโภค ฐานะทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงในตลาดที่อยู่อาศัย การให้
สินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ อัตราภาษี และต้นทุนด้านเชือ้ เพลิงและพลังงาน
นอกจากนี้ ในช่วงที่อัตราว่างงานอยู่ในระดับต�่ำ บริษัทฯ อาจประสบ
กับต้นทุนด้านแรงงานที่สูงขึ้น
4.10.3 ความชื่นชอบและความต้องการของผู้บริโภค
ความสามารถของบริษัทฯ ในการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน และดึงดูด
ลูกค้าใหม่ โดยหลักขึ้นกับความสามารถในการคิดค้น พัฒนา และ
น�ำเสนอสินค้าต่าง ๆ ทีต่ อบสนองต่อความชืน่ ชอบของลูกค้า หากบริษทั ฯ
ตัดสินใจผิดพลาดด้านตลาดของสินค้าของบริษัทฯ หรือไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของ
ลูกค้า หรือมีกรณีทสี่ ง่ ผลให้การใช้จา่ ยและความมัน่ ใจของลูกค้าลดลง
ซึ่ง รวมถึง ผลกระทบของการแพร่ร ะบาดของโควิด-19 บริษัท ฯ
อาจเกิดปัญหาการมีสินค้าคงคลังสินค้าบางชนิดมากเกินไป และอาจ
ต้องจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้านัน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภครายย่อยชาวไทยมี
แนวโน้ ม ในการลดการซื้ อ สิ น ค้ า อาหารในร้ า นไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
เนื่องจากผู้บริโภคดังกล่าวมีการย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น และให้
ความส�ำคั ญ กั บ ความสะดวกสบายและประสบการณ์ ใ นการ
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีความ
ชืน่ ชอบในการจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ซึง่ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการท�ำความเข้าใจ
ต่ อ แนวโน้ ม ความเปลี่ ย นแปลงของความชื่ น ชอบของผู ้ บ ริ โ ภค

บริษัทฯ มีการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการติดตามข้อมูลผู้บริโภค เช่น การ
ด�ำเนินโครงการสมาชิกร้านค้า (loyalty program) และการจัดตั้ง
ทีมงานบริหารลูกค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าส่งข้อมูลตอบกลับจากการใช้
บริการ (feedback) ตลอดจนทีมงานพิเศษเพื่อจัดสัมมนา และเสริม
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
4.10.4 รายจ่ายฝ่ายทุน
บริษทั ฯ มีการลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญในธุรกิจซึง่ บริษทั ฯเชือ่ ว่าเป็นการ
วางรากฐานส�ำหรับการเติบโตทีส่ ามารถสร้างผลก�ำไรได้อย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายร้านค้าด้วย
การขยายสาขา และการปรับปรุงสาขาทีม่ อี ยูเ่ ดิม การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้ารวมถึง
การลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการของระบบจ�ำหน่าย
สินค้า จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของ
บริษทั ฯ ในทุกช่องทางจ�ำหน่ายต่าง ๆ โดยรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษทั ฯ
ประกอบด้วยการเข้าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมและรายจ่ายและทรัพย์สินเพื่อ
การลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจค้าส่ง และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกมี
รายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน 2,051 ล้านบาท และ 8,007 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ�ำนวน 2,625
ล้านบาท และ 18,998 ล้านบาท และส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ตามล�ำดับ
4.10.5 สัดส่วนของกลุ่มสินค้าที่เสนอขาย (Product Mix)
การเปลีย่ นแปลงในสัดส่วนของกลุม่ สินค้าทีเ่ สนอขายของบริษทั ฯ มีผล
ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ทั้ง Makro และ Lotus’s
มีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (private label) เพื่อ
เป็นสินค้าทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งโดยปกติ Makro นั้นจะตั้งราคา
สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro (private label) ต�่ำกว่า
สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นที่มีคุณภาพระดับที่ใกล้เคียงกัน
แต่สามารถได้อตั ราก�ำไรทีส่ งู กว่า ดังนัน้ หาก Makro มีการเปลีย่ นแปลง
สัดส่วนของกลุ่มสินค้าที่เสนอขายโดยท�ำการวางจ�ำหน่ายสินค้าภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าของ Makro (private label) มากขึ้น และลด
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การวางจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลบวกต่ออัตราก�ำไร
ของ Makro ทั้งนี้ ในส่วนของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Lotus’s (private label) นั้น สินค้า
กลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีอัตราก�ำไรที่สูงกว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ แต่ Lotus’s ใช้สินค้ากลุ่มดัง
กล่าวในการสร้างความแตกต่างให้กบั ร้านค้าของ Lotus’s และช่วยเพิม่ ความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจของลูกค้า
(customer loyalty) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (private label) มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14 และ
ร้อยละ 15 ตามล�ำดับของยอดขายรวมของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง
(cash and carry) ในประเทศไทย และคิดเป็นร้อยละ 21 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับของยอดขายรวม
ของธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศไทย
ทั้งนี้ สัดส่วนของกลุ่มสินค้าที่เสนอขาย (product mix) ที่บริษัทฯ น�ำเสนอยังอาจมีผลต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ กล่าวคือ การเพิม่ สัดส่วนของกลุม่ สินค้าบางรายการสามารถเพิม่ ยอดขายให้สนิ ค้าในกลุม่ อืน่ ได้
เช่น บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนสินค้าอาหารสดในสัดส่วนของกลุ่มสินค้าที่เสนอขาย (product mix)
ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีก เนือ่ งจากการเน้นสินค้าอาหารสดอาจช่วยเพิม่ ปริมาณลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการร้านค้าปลีก
ของบริษัทฯ ซึ่งจะน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มสินค้าอื่นเช่นเดียวกัน และส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อรายได้จากการขายสินค้า และก�ำไรโดยรวมของบริษัทฯ ในธุรกิจค้าปลีกได้
ตารางต่อไปนีแ้ สดงยอดขายรวมของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and
carry) ของ Makro โดยจ�ำแนกตามประเภทสินค้าส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ
		
			

2562

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละ
2563
ร้อยละ
2564

ร้อยละ		

								
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย ล้านบาท ยกเว้นที่เป็นร้อยละ)

รายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแบบช�ำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry)
อาหารสด
73,539 36.7 79,373 37.8 83,167 38.5
อาหารแห้งและสินค้าที่จ�ำเป็น
107,473 53.6 112,784 53.7 115,288 53.3
ในชีวิตประจ�ำวัน
สินค้าอุปโภค
19,360 9.7 17,769 8.5 17,720 8.2
รายได้รวมของธุรกิจศูนย์จ�ำหน่าย 200,372 100.0 209,926 100.0 216,175 100.0
สินค้าแบบช�ำระเงินสดและ
บริการตนเอง (cash and carry)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายของธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศไทยโดยจ�ำแนกตาม
ประเภทของสินค้าส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ
				
				

				

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละ
2564 (1)

2563

ร้อยละ

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(หน่วย ล้านบาท ยกเว้นที่เป็นร้อยละ)

รายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภค (Dry grocery)
92,985
อาหารสด
33,425
สินค้าทั่วไป
16,035
สุราและยาสูบ
15,251
เสื้อผ้า
5,881
รายได้จากการจัดส่งสินค้า และอื่น ๆ (2)
6
รายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกรวม 163,583
(หักด้วย) รายได้อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจค้าปลีก (3)
(621)
รายได้จากการขายสินค้า
162,962

56.9
20.4
9.8
9.3
3.6
0.0
100.0

87,282
36,886
15,965
15,262
4,401
23
159,819
(547)
159,272

54.6
23.1
10.0
9.5
2.8
0.0
100.0

หมายเหตุ: (1) บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
			 (2) โดยหลักได้แก่รายได้จากการจัดส่งสินค้า
			 (3) รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจัดส่งสินค้า และ
ส่วนลดส�ำหรับพนักงานจากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

แม้ว่าบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการสินค้าใน
ปัจจุบนั และทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ อย่างเพียงพอ แต่รายได้จากการขายสินค้าของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบ
เชิงลบหากเกิดปัญหาด้านห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) ซึง่ รวมถึงการไม่สามารถจัดซือ้ และจัดเก็บสินค้า
				
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บางชนิดในจ�ำนวนที่เพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ หรือไม่สามารถเจรจาต่อรองกับ
				
2563
ร้อยละ
2564(1)
ร้อยละ
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าเพือ่ ให้ได้สนิ ค้าในปริมาณและราคาทีต่ กลงร่วมกันได้ นอกจากนี้ การแพร่ระบาด
				
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
ของโควิด-19 ยังได้สร้างแรงกดดันในการจัดหาสินค้าอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน ท�ำให้เกิดการหยุดชะงัก
(หน่วย ริงกิตมาเลเซีย ยกเว้นที่เป็นร้อยละ)
รายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีก
		 และความล่าช้าในการผลิตและจัดหาสินค้า ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบและอาจจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตต่อ
ความเพียงพอของสินค้าหลายชนิด
สินค้าอุปโภคบริโภค
3,246
69.3
3,152
69.5
อาหารสด
882
18.8
859
18.9
4.10.7 ปัจจัยด้านฤดูกาลและความผันผวนของผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส
ในอดีตทีผ่ า่ นมา ผลการด�ำเนินงานรายปีของบริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงโดยขึน้ กับปัจจัยต่าง ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่
สินค้าทั่วไป
431
9.2
394
8.7
รวมถึง ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเวลาจับจ่ายตามเทศกาลที่ส�ำคัญในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป
เสื้อผ้า
128
2.7
133
2.9
ประกอบการ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ มีรายได้ในธุรกิจค้าปลีกสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนและธันวาคมของ
รายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกรวม
4,687
100.0
4,538 100.0
แต่ละปี ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีล่ กู ค้าธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการจับจ่ายซือ้ สินค้าระหว่างเทศกาลสงกรานต์
(หักด้วย) รายได้อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจค้าปลีก (2)
(47)
(41)
และวันขึน้ ปีใหม่ และเช่นเดียวกันกับประเทศมาเลเซียทีร่ ายได้ในธุรกิจค้าปลีกจะมีมลู ค่าสูงในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน และช่วงเทศกาลอีดลิ ฟิฎริ (Eid-ul-Fitr) ในทางตรงข้าม ยอดขายในธุรกิจค้าส่งของบริษทั ฯ อยูใ่ น
รายได้จากการขายสินค้า
4,640
4,497
ระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ ในช่วงไตรมาสทีส่ องของแต่ละปี เนือ่ งจากลูกค้าร้านค้าปลีกรายย่อยของ Makro จะมีอปุ สงค์
หมายเหตุ: (1) เป็นการด�ำเนินงานในปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ที
่น้อยลงจากลูกค้าผู้บริโภค (end-customer) เนื่องจากลูกค้าผู้บริโภคดังกล่าวจะหันไปจับจ่ายใช้สอยกับ
(2)
			
รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขายจากธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s
การซื้อพืชผลเพื่อการเกษตรในฤดูกาลใหม่ และการจับจ่ายใช้สอยเพื่อเตรียมตัวกับการเปิดภาคเรียนของ
4.10.6 การจัดหาและจัดจ�ำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บุตรหลาน โดยยอดขายในธุรกิจค้าส่งของบริษัทฯ จะเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของแต่ละปี ทั้งนี้ ในช่วง
รายได้จากการขายสินค้าและก�ำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการจัดหาสินค้าในปริมาณที่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 สินค้าอุปโภค และสินค้าทีไ่ ม่จ�ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวัน (non-essential goods)
เพียงพอและในราคาที่แข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต เช่น เสื้อผ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มียอดขายลดลง นอกจากนี้ ยอดสินค้าคงคลังของ
และจัดจ�ำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น เกษตรกร และชาวประมง และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ผลิตสินค้า บริษทั ฯ ส�ำหรับธุรกิจฟูดเซอร์วสิ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากผลของความผันผวนดังกล่าว ความต้องการ
อุปโภคบริโภคที่เป็นแบรนด์ชั้นน�ำ  โดยการวางกลยุทธ์การจัดหาสินค้าของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านเงินทุนหมุนเวียน และกิจกรรมด้านการจัดส่งและจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
กลุ่มสินค้าอาหารสดนั้น จะมุ่งเน้นการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ผลิต ตลอดจนผู้ผลิตและ ช่วงระหว่างปี และระหว่างไตรมาส
จัดจ�ำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นและผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการสั่งซื้อสินค้าจ�ำนวนมากจาก
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือมีการพึ่งพาผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ารายใด 4.10.8 แนวโน้มของภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด
รายหนึ่งโดยเฉพาะในการจัดหาสินค้าใด ๆ ของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
มีการสัง่ ซือ้ สินค้าจากผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ารายใหญ่ทสี่ ดุ สิบรายแรกในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของยอด ของต้นทุนของสินค้า เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ หรือภาวะเงินเฟ้อโดยรวม อาจส่งผล
สัง่ ซือ้ สินค้าส�ำหรับธุรกิจค้าส่งในประเทศไทย และส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการสัง่ ซือ้ สินค้า ให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง และมีผลกระทบต่ออัตราก�ำไรขั้นต้น เนื่องจากบริษัทฯ อาจไม่สามารถส่ง
จากผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ารายใหญ่ทสี่ ดุ สิบรายแรกในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 และร้อยละ 35 ของยอด ผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวทั้งหมดไปยังผู้บริโภคได้ แม้ว่าข้อมูลของธนาคารโลกจะระบุว่าประเทศไทยมี
สั่งซื้อสินค้าส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามล�ำดับ โดยไม่มีการสั่งซื้อ อัตราเงินเฟ้อลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยลดลงจากร้อยละ 0.71 เหลือร้อยละ (0.85) ส�ำหรับปีสิ้นสุด
สินค้าจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ส�ำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามล�ำดับ และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 1.2 ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายของธุรกิจค้าปลีกของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซียโดยจ�ำแนกตาม
ประเภทของสินค้าส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2564 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือภาวะเงินเฟ้อโดยรวม บริษัทฯ มีการ
ด�ำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวด้วยการใช้นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ต้นทุน เช่น การจัดหาสินค้าจากบริษัทคู่ค้ารายอื่น เปลี่ยนสัดส่วนของกลุ่มสินค้าที่เสนอขาย (product
mix) หรือเพิ่มราคาสินค้าหากจ�ำเป็น อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยนั้น ราคาของสินค้าที่จ�ำเป็นในชีวิต
ประจ�ำวันหลายรายการมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นการจ�ำกัดความสามารถของ
Makro ในการส่งผ่านราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปยังผู้บริโภคได้
4.10.9 การแข่งขัน
บริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคู่แข่ง
ปัจจุบนั ในธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีกในประเทศทีเ่ ข้าไปประกอบการ จากการทีล่ กู ค้าของบริษทั ฯ หันมาใช้
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ มากขึ้นในการจับจ่ายสินค้า รวมถึงนิยม
ติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าดังกล่าว ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในการจับจ่ายสินค้าเท่านั้น ลูกค้ายัง
คาดหวังที่จะได้รับการจัดส่งสินค้าที่ตรงตามก�ำหนดเวลา โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีโดยมีมลู ค่าเงินลงทุนทีม่ นี ยั ส�ำคัญและมีแผนทีจ่ ะลงทุนต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันส�ำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา โดยมุ่งที่จะปรับกลยุทธ์
การผสมผสานช่องทาง O2O (ออฟไลน์และออนไลน์) ทั้งนี้ ช่องทางจัดจ�ำหน่ายออนไลน์และบนอุปกรณ์
พกพาเหล่านี้ท�ำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะเพิ่มระดับการแข่งขันให้
รุนแรงมากขึ้นทั้งจากคู่แข่งที่อยู่ในตลาดในปัจจุบันและคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาด หากบริษัทฯ
ปรับกลยุทธ์ไม่ทนั กับการเปลีย่ นแปลงในความคาดหวังของลูกค้าและการพัฒนาใหม่ ๆ ของคูแ่ ข่ง อาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.10.10 ค่าความนิยม
ในการจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่
ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ ซึ่งมูลค่าที่ประมาณดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยพิจารณาจากร่างรายงานการประเมินล่าสุดทีไ่ ด้รบั จากผูป้ ระเมินราคาอิสระ และบันทึกผลต่าง
ระหว่างสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้กบั มูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดังกล่าวไว้ในบัญชี “ค่าความนิยม” เป็นจ�ำนวนเงิน
232,545 ล้านบาท
ทั้งนี้ โดยหลักการแล้ว การลดลงของกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่คาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลง
ในภาวะของตลาด และการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนแฝงของเงินทุน อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่าที่อาจจะ
เกิดขึน้ กับรายการค่าความนิยมทีบ่ นั ทึกในงบการเงิน ซึง่ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาที่มีการบันทึกการด้อยค่าดังกล่าว และต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
(1) งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2562

2563 (ปรับปรุงใหม่)

2564

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

4,800
43
1,078
592
14,774
1,261
652
119
14
23,333

7.7
0.1
1.7
0.9
23.6
2.0
1.0
0.2
0.0
37.2

10,484
35
945
483
14,478
1,188
632
8
28,253

6.6
0.0
0.6
0.3
9.1
0.7
0.4
0.0
17.7

64,555
3,974
2,302
1,985
31,967
3,776
782
607
52
110,000

11.3
0.7
0.4
0.4
5.6
0.7
0.1
0.1
0.0
19.3

417
112

0.7
0.2

85,552
13
112

53.6
0.0
0.1

9,140
4,875
295
45
45,268

1.6
0.9
0.1
0.0
7.9

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า  
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ  
ส่วนลดรับค้างรับ
รายได้ค้างรับ
ส่วนของสิทธิการเช่าที่ถึงก�ำหนดภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์อนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2562

2563 (ปรับปรุงใหม่)

2564

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

31,579
2,245
2,191
2,277
441
46
39,308
62,641

50.4
3.6
3.5
3.6
0.7
0.1
62.8
100.0

30,564
10,204
2,191
2,201
453
45
131,335
159,588

19.2
6.4
1.4
1.4
0.3
0.0
82.3
100.0

118,443
36,831
234,736
8,060
530
1,267
459,490
569,490

20.8
6.5
41.2
1.4
0.1
0.2
80.7
100.0

827
24,494
1,932
1,736
193
14
845
2,378
1
92
-

1.3
39.1
3.1
2.8
0.3
0.0
1.3
3.8
0.0
0.1
-

1,050
25,804
2,170
1,672
304
6
927
2,838
5,001
495
5

0.7
16.2
1.4
1.0
0.2
0.0
0.6
1.8
3.1
0.3
0.0

29,198
54,845
5,390
13,042
1,010
1,126
7,351
2,001
3,070
703

5.1
9.6
0.9
2.3
0.2
0.2
1.3
0.4
0.5
0.1

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินอนุพันธ์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินมัดจ�ำค่าเช่าจากผู้เช่า
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอนุพันธ์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
   ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
ส่วนขาดทุนจากการซื้อส่วนได้เสียภายใต้การควบคุมเดียวกัน

2562

2563 (ปรับปรุงใหม่)

2564

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

237
32,749

0.4
52.3

202
40,475

0.1
25.4

475
118,211

0.1
20.7

7,003
597
549
898
82
29
9,158
41,907

11.2
1.0
0.9
1.4
0.1
0.0
14.6
66.9

2,002
4
7,622
32
1,032
76
80
10,848
51,324

1.3
0.0
4.8
0.0
0.6
0.0
0.1
6.8
32.2

105,120
187
44,904
2,475
2,570
2,395
4,447
173
510
162,781
280,992

18.5
0.0
7.9
0.4
0.5
0.4
0.8
0.0
0.1
28.6
49.3

2,400
2,400

3.8
3.8

2,400
2,400

1.5
1.5

5,586
5,290

1.0
0.9

3,290
-

5.3
-

3,290
(20)
-

2.1
(0.0)
-

263,882
(20)
(6,714)

46.3
(0.0)
(1.1)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
   จัดสรรแล้ว - ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
   ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2562

2563 (ปรับปรุงใหม่)

2564

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

240
14,570
(257)
20,243
491
20,734
62,641

0.4
23.3
(0.4)
32.3
0.8
33.1
100.0

240
16,511
(182)
22,239
85,552
471
108,263
159,587

0.2
10.3
(0.1)
13.9
53.6
0.3
67.8
100.0

240
25,459
(140)
287,997
501
288,498
569,490

0.0
4.5
(0.0)
50.6
0.1
50.7
100.0
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(2) งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2562
ล้านบาท

รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด

2563 (ปรับปรุงใหม่)

2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

206,180
3,592
855
210,627

97.9
1.7
0.4
100.0

214,140
3,757
361
502
218,760

97.9
1.7
0.2
0.2
100.0

258,847
4,177
2,521
890
266,435

97.2
1.6
0.9
0.3
100.0

185,012
12,669
4,741
202,422
8,205
-

87.8
6.0
2.3
96.1
3.9
-

310
7,895
1,710
6,185

0.1
3.7
0.8
2.9

192,016
57
12,701
5,030
209,804
8,956
63
8,893
619
8,274
1,813
6,461

87.8
0.0
5.8
2.3
95.9
4.1
0.0
4.1
0.3
3.8
0.8
3.0

228,405
1,046
19,150
7,340
255,941
10,494
6,714
226
16,982
1,557
15,425
2,127
13,298

85.7
0.4
7.2
2.8
96.1
3.9
2.5
0.0
6.4
0.6
5.8
0.8
5.0
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2562

2563 (ปรับปรุงใหม่)

2564

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

6,245

6,563

13,687

-

(63)

(375)

(60)

(39)

(14)

6,185

6,461

13,298

(78)

73

205

ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

-

-

(66)

รายได้ภาษีเงินได้ของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

-

-

13

ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้ในก�ำไรขาดทุน

-

-

(68)

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

-

(19)

364

(86)

(54)

82

17

11

(21)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี/งวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

(147)

11

509

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี/งวด

6,038

6,472

13,807

6,122

6,594

13,791

  ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ

-

(82)

(11)

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(84)

(40)

27

6,038

6,472

13,807

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรส�ำหรับปี/งวด
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
รายได้ภาษีเงินได้ของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ �ำหนดไว้

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี/งวด
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(3) งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสดรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับงวด
ปรับรายการที่กระทบก�ำไรเป็นเงินสดรับ
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั ร่วมและการร่วมค้าตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ขาดทุนจากการขายและตัดจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
ก�ำไรจากการตัดจ�ำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้

2563

2562
		

(ปรับปรุงใหม่)

		

ล้านบาท

6,185

6,461

2564

13,298

2,315
118
290
(19)
310
1,710
(1)
(22)
4
22
3

2,269
946
362
(38)
619
1,813
40
45
63
7

749
3,321
1,521
537
(51)
1,557
2,127
76
(589)
129
226
5
108

-

(5)

(24)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสดรวม

ขาดทุนจากการขายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
นอกจากค่าความนิยม
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
อื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2563

2562
		

(ปรับปรุงใหม่)

		

ล้านบาท

2564

-

1

1

184
1

95
2

145
(6,714)
(2)

(94)
(9)
(435)
(167)
19
8
(185)
4
981
330
200
49
127
29

94
(15)
258
73
17
7
1
1,313
237
25
105
461
5
(11)

3
563
(2,416)
(1,688)
(32)
(24)
(5)
(8)
(174)
7,316
2,385
(2,404)
243
(411)
(5)
(226)

187

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสดรวม

เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจ�ำค่าเช่าจากผู้เช่า
จ่ายประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับสุทธิจากประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงานจากบริษัทอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ นอกจากค่าความนิยม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2563

2562
		

(ปรับปรุงใหม่)

2564

		

ล้านบาท

251
(18)
-

(3)
1
(14)
-

183
(176)
(61)
47

12,190
18
(256)
(1,682)
10,270

48
15,282
40
(236)
(1,733)
13,353

152
(257)
19,425
45
(313)
(2,383)
16,774

(44)
(2,577)
25
(120)
(414)
-

7
(1,831)
19
(191)
(292)
-

81
2,037
(66)
(2,377)
29
(501)
(1,082)
(295)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสดรวม

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระค่าธรรมเนียมเงินกู้
เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน
บริษัทย่อย โดยอ�ำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด

2563

2562
		

(ปรับปรุงใหม่)

2564

		

ล้านบาท

(3,130)

(2,288)

13,165
10,991

(124)
(2,735)
3
(1)
15
(4,608)
48
-

(1,007)
220
(2)
(9)
(4,608)
5
(12)

33,007
(1,655)
(81)
5,000
(6)
(5,001)
(6)
(4,800)
3
(6)

(7,402)
(262)

(5,413)
5,652

26,455
54,220

(34)
(296)
5,096
4,800

32
5,684
4,800
10,484

(149)
54,071
10,484
64,555
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(4) อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 3, 28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4, 28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 5
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6, 28
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8, 28
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 9
วงจรเงินสด (วัน) 10
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 11
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ร้อยละ) 12
อัตราก�ำไรอื่น (ร้อยละ) 13
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (ร้อยละ) 14
อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 15, 29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16, 28

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
		

0.7
0.2
0.3
191.3
1.9
13.0
27.7
7.2
50.2
(20.7)
10.3
4.0
0.4
125.2
2.9
32.0

2563

(ปรับปรุงใหม่)

0.7
0.3
0.4
202.1
1.8
13.3
27.0
7.1
51.0
(22.2)
10.3
4.2
0.2
149.1
3.0
30.9

2564*

0.9
0.6
0.2
140.2
2.6
9.5
37.8
5.2
69.5
(29.2)
11.8
4.1
0.3
159.8
5.0
8.8

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 17, 29
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 18, 28, 29
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)19
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า) 20, 28
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า) 21, 28
อัตราส่วนหนี้สินที่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 22, 28
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า) 23
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 24
อัตราเงินปันผล (ร้อยละ)25, 29

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ปรับปรุงใหม่)

2563

2564*

9.9
26.9
3.4

5.8
28.1
2.0

3.6
22.3
0.7

0.4
0.2
2.0
47.7
0.9
73.8

0.1
0.1
0.5
65.0
1.7
70.2

0.6
0.4
1.0
62.2
1.1
35.1

2562
		

* ยอดต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงิน ไม่รวมรายการของธุรกิจค้าปลีก และงบก�ำไรขาดทุนรวมรายการของธุรกิจค้าปลีกตัง้ แต่
   วันที่ 25 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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หมายเหตุ:
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1/ อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน
2/ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้า)/หนี้สินหมุนเวียนรวม
3/   อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4/   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายสินค้า/ลูกหนี้การค้า (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) เฉลี่ย
5/   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6/   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขายสินค้า/สินค้าคงเหลือเฉลี่ย26
7/   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8/   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขายสินค้า/เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเฉลี่ย
9/   ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
10/ วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
11/   อัตราก�ำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายสินค้า – ต้นทุนขายสินค้า)/รายได้จากการขายสินค้า x 100
12/   อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน/รายได้จากการขายสินค้า x 100
13/   อัตราก�ำไรอื่น = รายได้อื่น/รายได้รวม x 100
14/   อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร = เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน x 100
15/   อัตราก�ำไรสุทธิ = ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด/รายได้รวม x 100
16/   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =  ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉลี่ย x 100
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
17/  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย x 100
18/   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร = (ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด + ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์)/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เฉลี่ย x 100
19/ อัตราหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
20/   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม27/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
21/ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม27 - (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว)/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
22/ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
23/  อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/ดอกเบี้ยจ่าย
24/ อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) = เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/(เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนชัว่ คราว + เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ + เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ + เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สิทธิการเช่า +
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม + เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า + เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) + เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน + เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากกิจการอื่น + ดอกเบี้ยจ่าย + เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท)
25/ อัตราเงินปันผล = เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท/ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
26/  สินค้าคงเหลือเฉลี่ย = สินค้าส�ำเร็จรูป ก่อนหักค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
27/ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม = เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน + เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น + เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี + หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี + เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน + หนี้สินตามสัญญาเช่า
28/ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส�ำคัญเนื่องจากมีการเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2564
29/ ก�ำไรสุทธิในปี 2564 ได้รวมก�ำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้นจ�ำนวน 6,714 ล้านบาท
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป (ของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) (“SML”)
ทะเบียนบริษท
ั เลขที่

: 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)

่ ดทะเบียน
วันทีจ

: 10 พฤษภาคม 2531

่ ง
ทีต
ั้ ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
: 0 2067 8999
: 0 2067 9888

เว็บไซต์

: www.siammakro.co.th

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า
ในศูนย์การค้า

จ�ำนวนและชนิดของหุน
้

: หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�ำนวน 10,580,323,500 หุ้น

ทุนจดทะเบียน

: 5,586,161,750 บาท จ�ำนวน 10,580,323,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

่ อกและเรียกช�ำระแล้ว
ทุนทีอ

: 5,290,161,750 บาท จ�ำนวน 10,580,323,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

นายทะเบียนหุน
้

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000, 0 2009 9999
โทรสาร 0 2009 9991

ผูส
้ อบบัญชี

     
     
     

: 1) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 11766
2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
3) นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2677 2000
โทรสาร 0 2677 2222

่ รึกษากฎหมาย
ทีป

: บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ จ�ำกัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 6667-8
โทรสาร 0 2676 6188-9
บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ�ำกัด
ชัน้ 20 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 6667-8
โทรสาร 0 2676 6188-9
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5.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น

5.2.1 สาระส�ำคัญของสัญญาที่ส�ำคัญ
5.2.1.1 สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาที่ส�ำคัญของ Makro
(1) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
คู่สัญญา

: (1) CPALL (“ผู้อนุญาต”)
(2) Makro PCL (“ผู้รับอนุญาต”)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา : 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
ลักษณะของบริการ

: การรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

ค่าบริการตามสัญญา

: ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมขัน้ ต้นของ ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า Makro 10
สาขาแรกที่เปิดด�ำเนินการ

ขอบเขตของสัญญา

เงื่อนไขอื่นที่ส�ำคัญ

: ผู้รับอนุญาต ใช้เครื่องหมายการค้า “Makro” และ “Aro” เป็นต้น
ในการด�ำเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้ารวมทั้ง
การบริหารธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ “Makro”
ในประเทศต่าง ๆ ผู้รับอนุญาต จะได้รับความรู้และเทคนิคในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
: อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
60 วัน

หมายเหตุ: ในปี 2556 CPALL ได้เข้าซื้อหุ้นของ Makro PCL จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เดิมของ Makro PCL นั้น CPALL ยังได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ CPALL จึงได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ใน 11
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และปากีสถาน และให้ Makro PCL เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า และ
เครื่องหมายบริการในลักษณะสัญญารูปแบบเดียวกับที่เคยเป็นอยู่เดิมก่อนการเข้าซื้อหุ้นของ Makro PCL
โดย CPALL ในปี 2556

5.2.1.2 สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาที่ส�ำคัญของ Lotus’s และ/หรือ บริษัทย่อย
(2) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการในประเทศไทย
คู่สัญญา

: (1) CPG ในฐานะผู้ให้อนุญาต
(2) Ek-Chai ในฐานะผู้รับอนุญาต

วันที่ท�ำสัญญา

: 12 ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์ของสัญญา : CPG ตกลงอนุญาตให้สิทธิแก่ Ek-Chai ในการใช้เครื่องหมายการค้า
และเครือ่ งหมายบริการตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญา ซึง่ รวมถึงเครือ่ งหมาย
“CP Fresh Mart” และ “Lotus’s” (“เครื่องหมาย”) เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของ Ek-Chai ในประเทศไทย และตกลงให้ Ek-Chai
มีสทิ ธิใช้โดเมนเนม (Website) ชือ่ www.lotuss.com ในการประกอบ
ธุรกิจของ Ek-Chai ได้ด้วย
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อ
ครบก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว Ek-Chai มีสิทธิขอต่ออายุสัญญา
ได้อีกทุก 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนซึ่งคู่สัญญาจะได้
เจรจาตกลงกันอีกครั้ง
หน้าที่ตามสัญญาที่ส�ำคัญ : (1) CPG จะไม่ใช้เครือ่ งหมายอันมีลกั ษณะเป็นการแข่งขันกับ Ek-Chai
และจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมาย เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ek-Chai
(2) CPG และ Ek-Chai รับทราบร่วมกันว่าเครือ่ งหมายทีอ่ นุญาตให้ใช้
ตามสัญญานี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการรับจดทะเบียนของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย และคู่สัญญา
ทัง้ สองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือกันทุกกรณี เพือ่ ให้เครือ่ งหมายเหล่านี้
ได้รับการจดทะเบียนต่อไป และเมื่อเครื่องหมายได้รับการจดทะเบียน
แล้ว CPG ตกลงเป็นผูน้ �ำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้า/บริการนี้
ไปจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมาย
โดย Ek-Chai ตกลงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทั้งสิ้น
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อัตราค่าตอบแทน

การเลิกสัญญา

: อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายสินค้าและการให้บริการตามงบการเงินของ
Ek-Chai ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดย Ek-Chai ตกลง
ช�ำระค่าตอบแทนให้แก่ CPG ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 เมษายน
ของปีถัดไป
ทัง้ นี้ Ek-Chai มีสทิ ธิน�ำค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการตลาด ตามงบการเงินของ Ek-Chai ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้ว ไปหักออกจากค่าตอบแทนทีต่ อ้ งจ่ายให้ CPG ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม เมือ่ หักค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการตลาดแล้ว Ek-Chai ยังคงต้องจ่ายค่าตอบแทนขั้นต�่ำให้กับ
CPG ตามที่สัญญาก�ำหนด
: หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไข หรือค�ำรับรองในสัญญานี้
คูส่ ญั ญาอีกฝ่ายอาจมีหนังสือแจ้งให้ฝา่ ยทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญา แก้ไข ปรับปรุง
หรือให้ด�ำเนินการตามทีต่ กลงกันไว้ในสัญญาให้ถกู ต้อง ภายในก�ำหนด
ระยะเวลาอันสมควร หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญายังคงเพิกเฉย
หรือฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือข้อตกลงในสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติ
ผิดสัญญาได้

ผลของการเลิกสัญญา

: เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง และไม่มีการต่อสัญญาออกไปอีก Ek-Chai
จะต้องหยุดการใช้เครื่องหมายทันที แต่ Ek-Chai ยังมีสิทธิจ�ำหน่าย
สินค้าทีใ่ ช้เครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้ตามสัญญานี้ ซึง่ เป็น
สินค้าที่ได้ผลิตขึ้นก่อนสัญญานี้สิ้นอายุลงได้ต่อไปจนกว่าจะหมด
โดยไม่ถอื ว่าเป็นการละเมิดเครือ่ งหมายการค้าของ CPG แต่จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ CPG ในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายสินค้าดังกล่าว

การอนุญาตช่วง
และการโอนสิทธิ

: Ek-Chai ไม่มีสิทธิใด ๆ ในเครื่องหมาย นอกเหนือจากสิทธิที่จะได้ใช้
ตามสัญญานี้เท่านั้น และ Ek-Chai ไม่มีสิทธิให้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง
และ/หรือ โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CPG ก่อน

(3) สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในประเทศมาเลเซีย (Copyright License Agreement)
คู่สัญญา

: (1) CPG ในฐานะผู้ให้อนุญาต
(2) Lotus’s Malaysia ในฐานะผู้รับอนุญาต

วันที่ท�ำสัญญา

: 12 ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์ของสัญญา : CPG ตกลงอนุญาตให้สิทธิแก่ Lotus’s Malaysia ในการใช้งานอันมี
ลิขสิทธิ์โดยไม่เด็ดขาด (non-exclusive) ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
ซึง่ รวมถึงลิขสิทธิใ์ นเครือ่ งหมาย “Lotus’s” (“เครือ่ งหมาย”) เพือ่ เป็น
ชื่อทางการค้าและใช้ในการประกอบธุรกิจของ Lotus’s Malaysia
ในประเทศมาเลเซีย และตกลงให้ Lotus’s Malaysia มีสิทธิใช้
โดเมนเนม (Website) ชื่อ www.lotuss.com ในการประกอบธุรกิจ
ของ Lotus’s Malaysia ได้ด้วย
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อ
ครบก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาอาจขอต่ออายุสัญญาได้
อีก 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนซึ่งคู่สัญญาจะได้เจรจา
ตกลงกันอีกครั้ง
หน้าที่ตามสัญญาที่ส�ำคัญ : CPG และ Lotus’s Malaysia รับทราบร่วมกันว่าเครื่องหมายที่
อนุญาตให้ใช้ตามสัญญานี้ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า โดย Intellectual Property Corporation of
Malaysia และคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่
เพื่อให้เครื่องหมายเหล่านี้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ส�ำเร็จต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อเครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนแล้ว คู่สัญญาตกลงเข้าท�ำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
การค้าอีกฉบับ โดยมีเงื่อนไขและข้อก�ำหนดเหมือนกับสัญญาฉบับนี้
อัตราค่าตอบแทน

: อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายสินค้าและการให้บริการสุทธิตามงบ
การเงินของ Lotus’s Malaysia ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
แล้วโดย Lotus’s Malaysia ตกลงช�ำระค่าตอบแทนให้แก่ CPG ปีละ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป หรือภายในระยะเวลาที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน
ทั้งนี้ Lotus’s Malaysia มีสิทธิน�ำค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการตลาด ตามทีร่ ะบุในบัญชีของฝ่ายจัดการประจ�ำปี
ที่จัดเตรียมตามมาตรฐาน IFRS หรือที่จัดเตรียมเพื่อจัดท�ำงบการเงิน
ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ไปหักออกจากค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้
CPG ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม เมือ่ หักค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการตลาดแล้ว Lotus’s Malaysia ยังคงต้องจ่ายค่าตอบแทน
ขั้นต�่ำให้กับ CPG ตามที่สัญญาก�ำหนด
การเลิกสัญญา

ผลของการเลิกสัญญา

: หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ CPG มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
(1) Lotus’s Malaysia ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา เงื่อนไข
หรือข้อก�ำหนดใด ๆ ภายใต้สญ
ั ญานีแ้ ละยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้อสัญญา เงือ่ นไข หรือข้อก�ำหนดเหล่านัน้ เป็นระยะเวลา 30 วัน ภายหลัง
ได้รับการแจ้งเตือนจาก CPG แล้ว
(2) Lotus’s Malaysia หยุดหรือจะหยุดประกอบกิจการ เลิกหรือ
จะเลิกบริษทั หรือหยุดช�ำระเงินในการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทั
(3) Lotus’s Malaysia เข้าสู่ แถลงว่าจะเข้าสู่ หรือถูกท�ำให้เข้าสู่
กระบวนการล้มละลายกระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง
(4) มีค�ำสั่งหรือมติก�ำหนดให้ Lotus’s Malaysia ยุบบริษัทหรือ
ช�ำระบัญชี หรือ Lotus’s Malaysia มีมติหรือแถลงว่าจะมีมติ ยุบบริษทั
ช�ำระบัญชี หรือควบรวมกิจการ
(5) CPG ไม่ได้ถือหุ้นใน Lotus’s Malaysia ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมอีกต่อไป
: เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง Lotus’s Malaysia จะต้องด�ำเนินการดังนี้
(1) จะต้องหยุดการใช้เครื่องหมายทันที แต่ Lotus’s Malaysia ยังมี
สิทธิจ�ำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามสัญญานี้
ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ผลิตขึ้นก่อนสัญญานี้สิ้นอายุลงได้ต่อไปจนกว่าจะ
หมด โดย Lotus’s Malaysia ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ CPG ตามที่
ก�ำหนดในสัญญานี้

			
(2) จะต้องด�ำเนินการเปลีย่ นชือ่ บริษทั เพือ่ ไม่ให้มกี ารอ้างอิงถึงเครือ่ งหมาย
ที่ให้อนุญาต (Lotus’s)
(3) จะต้องด�ำเนินการช�ำระค่าสิทธิ ส�ำหรับระยะเวลาค�ำนวณถึงวันทีม่ ี
การเลิกสัญญา
(4) ยินยอมให้มีการยกเลิกการจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมาย
(5) ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะค่าเสือ่ ม
ความนิยม ก�ำไรที่คาดการณ์ ค่าใช้จ่าย และเงินลงทุน
การอนุญาตช่วง
และการโอนสิทธิ

: Lotus’s Malaysia ไม่มสี ทิ ธิให้อนุญาตให้ใช้สทิ ธิชว่ ง และ/หรือ โอนสิทธิ
และ/หรือ หน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้อนุญาตก่อน

(4) ข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Undertaking)
คูส่ ญ
ั ญา

: (1) กองทุนรวม LPF
(2) Ek-Chai

วันทีข่ องสัญญา

: วันที่ 13 มีนาคม 2555

วัตถุประสงค์ของสัญญา

: กองทุนรวม LPF และ Ek-Chai ต้องการจะก�ำหนดหน้าที่เกี่ยวกับ
สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of first refusal) หากคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งต้องการจะขาย โอน หรือจ�ำหน่ายกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างหรือสิทธิการเช่าที่ดิน โดยกองทุนรวม LPF และ
Ek-Chai ได้ตกลงเข้าท�ำสัญญาซื้อขายที่ดิน (หรือสิทธิการเช่าในที่ดิน)
และสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 (“สัญญาซื้อขาย”) และ
Ek-Chai ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โดยผูจ้ ดั การกองทุน
ของกองทุนภายใต้สญั ญาว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ลงวันที่ 13 มีนาคม
2555 ระหว่าง Ek-Chai และกองทุนรวม LPF (“สัญญาว่าจ้างบริหาร
อสังหาริมทรัพย์”)

ระยะเวลาทีม่ ผี ลบังคับใช้ : สัญญามีผลใช้บงั คับนับแต่วนั ที่ Ek-Chai ขายทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างใด ๆ
หรือโอนสิทธิการเช่าในที่ดินตามสัญญาซื้อขายให้แก่กองทุนรวม LPF
เสร็จสมบูรณ์ จนเมือ่ สัญญาว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ครบก�ำหนด
อายุสัญญาหรือสิ้นสุดลง
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หน้าที่ตามสัญญาที่ส�ำคัญ : (1) หาก Ek-Chai มีความประสงค์ที่จะขาย โอน หรือจ�ำหน่ายให้แก่
บุคคลภายนอกซึ่ง
- กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ (ซึง่ Ek-Chai เป็นเจ้าของ หรือเป็นผูเ้ ช่าทีจ่ ดทะเบียน
แล้ว) และมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก หรือศูนย์การค้าของ
Ek-Chai ทีม่ พี นื้ ทีข่ ายตัง้ แต่ 3,000 ตร.ม. ขึน้ ไป (“ศูนย์การค้า”) ตัง้ อยู่
- สิทธิการเช่าในที่ดินดังกล่าว หรือ
- กรรมสิทธิ์ในศูนย์การค้า
(รวมเรียกว่า “การโอน”)
Ek-Chai จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองทุนรวม LPF ทราบ
เกี่ยวกับราคาและข้อตกลงอื่นที่เป็นสาระส�ำคัญของการโอนที่ได้มี
การเสนอไว้ และเสนอการโอนให้กองทุนรวม LPF ก่อน ทั้งนี้ กองทุน
รวม LPF มีสิทธิรับข้อเสนอดังกล่าวภายใน 2 เดือน (“ระยะเวลาที่
ตกลงได้”) หากกองทุนรวม LPF ไม่รับข้อเสนอของ Ek-Chai ภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงได้ Ek-Chai อาจท�ำการโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้
โดยทีข่ อ้ ตกลงทีไ่ ด้ตกลงกับบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ดกี ว่าที่ Ek-Chai
ได้เสนอแก่กองทุนรวม LPF
(2) ห้ามมิให้ Ek-Chai สร้างศูนย์การค้าซึ่งเป็นการแข่งขันกับศูนย์
การค้าที่ Ek-Chai เช่าสิง่ ปลูกสร้างจากกองทุนรวม LPF ในฐานะผูเ้ ช่าหลัก
ในระยะ 500 เมตรส�ำหรับเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ หรือในระยะ 2 กิโลเมตร
ส�ำหรับเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ในประเทศไทย เว้นแต่ Ek-Chai ได้รบั ความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม LPF แล้วก่อนเริ่มด�ำเนินการ
ก่อสร้างศูนย์การค้าที่ท�ำการแข่งขันนั้น
(3) กองทุนรวม LPF จะไม่ลงทุนในศูนย์การค้าซึ่งการแข่งขันกับ
ศูนย์การค้าของ Ek-Chai เว้นแต่ กองทุนรวม LPF ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ek-Chai แล้วก่อนการลงทุน
(4) Ek-Chai จะไม่กระท�ำการ และ Ek-Chai จะไม่ให้บริษัทย่อย
กระท�ำการในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ใด ๆ ที่มีศูนย์การค้าเป็นอสังหาริมทรัพย์หลักของกองทุนนั้น อย่างไร
ก็ตาม Ek-Chai และบริษทั ย่อยไม่ได้ถกู จ�ำกัดให้เป็นผูส้ นับสนุน ถือหน่วย
ลงทุน หรือลงทุนโดยประการอืน่ ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ (ไม่วา่
จะมีศูนย์การค้าเป็นอสังหาริมทรัพย์หลักของกองทุนดังกล่าวหรือไม่)
(5) Ek-Chai อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า “LOTUS” โดยไม่
จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว และอนุญาตช่วงให้ใช้เครื่องหมาย “TESCO”

(รวมเรียกว่า “เครื่อ งหมาย”) ในประเทศไทย แก่กองทุน รวม LPF
ส�ำหรับชื่อและธุรกิจของกองทุนรวม LPF เท่านั้น
การเลิกสัญญา

: สัญญานี้สิ้นสุดทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อสัญญาว่าจ้าง
บริหารอสังหาริมทรัพย์ครบก�ำหนดอายุสญั ญาหรือสิน้ สุดลง การอนุญาต
และการอนุญาตช่วงให้ใช้เครื่องหมายซึ่งได้ให้ไว้แก่กองทุนรวม LPF
ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดเมื่อ:
(1) สัญญาว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ครบก�ำหนดอายุสัญญาหรือ
สิ้นสุดลง
(2) Ek-Chai ไม่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมาย “TESCO” อีกต่อไป หรือ
(3) Ek-Chai ไม่ได้เป็นผู้เช่าหลักในศูนย์การค้าส่วนใหญ่ที่กองทุนรวม
LPF เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ด�ำเนินการอีกต่อไป

การโอนสิทธิ

: คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญานี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุน
รวม LPF และ Ek-Chai เว้นแต่กรณีที่ Ek-Chai แต่งตั้งบริษัทร่วมเป็น
ผู้รับโอนหรือผู้เช่า

5.2.2 ข้อจ�ำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โ ดยเสรี โดยไม่มีข ้อจ�ำกัดการโอน เว้น แต่การโอนหุ้น ของบริษัท ฯ
จะกระท�ำมิได้ หากว่าการโอนหุน้ ดังกล่าวจะท�ำให้บริษทั ฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์ทบี่ ริษทั ฯ จะพึงได้รบั
ตามกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย หรือมีผลท�ำให้สดั ส่วนการถือครองหุน้ ของบุคคล
ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการโอนหุ้นรายใดที่ท�ำให้บริษัทฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ
ตามกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือท�ำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้
อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน
และลงลายมือชือ่ ของผูโ้ อนกับผูร้ บั โอนและท�ำการส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอนหุน้ สามัญจะใช้ยนั
กับบริษัทฯ ได้ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับค�ำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคล
ภายนอกได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ สามัญดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนแล้วเท่านัน้ เมือ่ บริษทั ฯ
พิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วัน นับแต่
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วันได้รบั ค�ำร้องขอนัน้ หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูก
ต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผยู้ นื่ ค�ำร้องขอทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอนั้น ทั้งนี้ หากหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการ
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การโอนหุน้
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
5.3 ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย การก�ำกับ
ดูแลและทางปกครองเป็นครั้งคราว และบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ยังอาจเกีย่ วข้องกับกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย การก�ำกับดูแล
และทางปกครองอื่นอีกในอนาคต
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มิได้เป็นคู่ความในคดีความ
การอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาทที่มีนัยส�ำคัญ หรือมิได้ทราบถึง
คดีความ การอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่ด�ำเนินอยู่หรือ
อาจมีขึ้นโดยหรือต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่จะมีผลกระทบใน
ทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มี
จ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินทีต่ รวจสอบแล้วของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 หรือกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้ หรือมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย นอกจากกรณีดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกระบวนการก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กับ Lotus’s ซึง่ อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินคดีอยูส่ องคดี โดยเป็นคดีที่
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (“กขค.”) และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (“สขค.”) ถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับ
ค�ำสั่งอนุญาตให้รวมธุรกิจซึ่งอนุญาตให้ Lotus’s เข้าซื้อกิจการของ
Lotus’s Thailand โดยเมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม 2563 Lotus’s

เข้าท�ำสัญญากับ Tesco เพื่อซื้อกิจการของ Lotus’s Thailand และ
Lotus’s Malaysia ซึ่งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับค�ำสั่ง
อนุญาตจาก กขค. ตามพระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(“พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฯ”) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2563
กขค. มีค�ำสั่ง (“ค�ำสั่งของ กขค.”) อนุญาตให้ Lotus’s เข้าซื้อ
กิจการของ Lotus’s Thailand และในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
Lotus’s และ Tesco ได้ด�ำเนินการซื้อขายกิจการเสร็จสมบูรณ์ตาม
ค�ำสั่งของ กขค.
อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2564 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับองค์กร
อื่น ๆ และบุคคลธรรมดาได้ยื่นฟ้อง (“คดีที่ฟ้องร้อง กขค.”) กขค.
และ สขค. ต่อศาลปกครองกลาง (“ศาล”) โดยมีประเด็นส�ำคัญคือ
ค�ำสัง่ ของ กขค. ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจากไม่ปฏิบตั ติ าม
ขั้นตอนบางประการที่กฎหมายก�ำหนด และ กขค. ใช้ดุลยพินิจในการ
ออกค�ำสัง่ ดังกล่าวโดยไม่เหมาะสมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผูฟ้ อ้ งคดี
จึงขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาเพิกถอนค�ำสั่งของ กขค. หรือขอให้ศาล
ก�ำหนดเงื่อนไขประกอบค�ำสั่งของ กขค. เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
• ให้ Lotus’s ขายกิจการหรือทรัพย์สินบางส่วนเพื่อลดผลกระทบ
จากการมีอ�ำนาจเหนือตลาด และต้องปรับสัดส่วนให้มีส่วนแบ่ง
การตลาดไม่เกินร้อยละ 50
• ห้าม Lotus’s ขยายสาขาเพิ่มขึ้นภายในเวลา 10 ปี ภายหลังการ
รวมธุรกิจ และ
• ให้เพิ่มเงื่อนไขด้านระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งของ กขค. โดย
ให้ขยายเวลาในเงื่อนไขข้อ 2 (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) จากเดิม
5 ปี เป็น 10 ปี และข้อ 4 (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) จากเดิม
2 ปี เป็น 5 ปี
• เงื่อนไขข้อ 2 กําหนดให้ CP ALL และ Ek-Chai เพิ่มสัดส่วน
ของยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้า
เกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชน (SMCE) หรือ
สินค้าท้องถิ่น (OTOP) และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ของร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น และเทสโก้ สโตร์ส (และตัง้ แต่มกี ารรีแบรนด์ Lotus’s
สโตร์ส) รวมกันทุกรูปแบบในอัตราเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาไม่นอ้ ย

กว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้น�ำหลักเกณฑ์
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการก�ำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมาใช้
• เงือ่ นไขข้อ 4 กําหนดให้ Ek-Chai คงไว้ซงึ่ เงือ่ นไขของสัญญาและ
ข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ
รายเดิม ทีไ่ ด้มกี ารท�ำสัญญาหรือข้อตกลงไว้แล้ว เป็นระยะเวลา
2 ปี เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นคุณ
หรื อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ จั ด จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ
วัตถุดิบรายเดิมและต้องได้รับการยินยอมจากผู้ผลิตและผู้จัด
จ�ำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย
อนึ่ง แม้ Lotus’s และ Lotus’s Thailand ไม่ได้เป็นผู้ถูกฟ้องคดี
โดยตรงในคดีฟ้องร้อง กขค. แต่ศาลเห็นว่าค�ำพิพากษาในคดีนี้มี
ความเกี่ยวข้องกับ Lotus’s และ Lotus’s Thailand จึงมีค�ำสั่งเรียก
Lotus’s และ Lotus’s Thailand เข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 (ผู้ร้อง
สอด) ในคดีฟอ้ งร้อง กขค. เพือ่ ให้ศาลได้รบั ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับประเด็นของคดีของผู้ฟ้องคดีอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ผูฟ้ อ้ งคดียงั ได้ยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสัง่ ให้ทเุ ลาการบังคับ
ตามค�ำสัง่ ของ กขค. เป็นการชัว่ คราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
(“ค�ำร้องของผู้ฟ้องคดี”) ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 ศาลมี
ค�ำสั่งยกค�ำร้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเนื่องจากในชั้นนี้ศาลเห็นว่า
ค�ำสั่งของ กขค. ออกโดยชอบตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ภายใต้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฯ แล้ว ดังนั้น ศาลจึงวินิจฉัยว่า
ยังไม่มีเหตุอันรับฟังได้ว่าค�ำสั่งของ กขค. น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไร ทั้งนี้ ค�ำสั่งยกค�ำร้องของผู้ฟ้องคดีของศาลถือเป็นที่สุดและ
ไม่สามารถอุทธรณ์ได้
ในส่วนของคดีฟ้องร้อง กขค. นั้น กขค. สขค. และ Lotus’s และ
Lotus’s Thailand ได้ยื่นค�ำให้การโดยต่อสู้ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง
การยกเหตุผลว่าค�ำสั่งของ กขค. นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจาก
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เป็นค�ำสัง่ ทีอ่ อกตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายก�ำหนดทุกประการ และ กขค.
ได้ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและชอบด้วย
กฎหมายในการออกค�ำสั่งดังกล่าวแล้ว
นอกจากคดีฟ้องร้อง กขค. ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับองค์กรอื่น ๆ
และบุคคลธรรมดา เป็นผู้ฟ้องคดีแล้ว ยังมีบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
สะดวกซื้อท้องถิ่นรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับค�ำสั่งของ กขค.
โดยมีประเด็นค�ำฟ้องและค�ำขอทีค่ ล้ายคลึงกับคดีฟอ้ งร้อง กขค. ดังนัน้
ในเดือนมิถุนายน 2564 ศาลจึงมีค�ำสั่งรวมคดีนี้เข้ากับคดีฟ้องร้อง
กขค. เป็นคดีเดียวกัน อนึ่ง ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ คดีฟ้องร้อง
กขค. อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลในขัน้ ตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาแล้ว คู่ความสามารถอุทธรณ์ค�ำพิพากษา
ของศาลต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วันนับจากวันรับฟัง
ค�ำพิพากษา ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวไม่สามารถขยายได้
และค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถือเป็นที่สุด
บริษทั ฯ เห็นว่า ค�ำสัง่ ของ กขค. นัน้ ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจาก กขค.
เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งอนุญาตให้ Lotus’s
เข้าซื้อกิจการของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s ได้ยื่นค�ำขอ
อนุญาตการรวมธุรกิจและเอกสารหลักฐานประกอบค�ำขออนุญาต
เพื่อประกอบการพิจารณาของ กขค. ตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนด
ครบถ้วนแล้ว และบริษัทฯ ยังเห็นว่า กขค. ได้พิจารณาข้อมูลทั้งหมด
และออกค�ำสัง่ ของ กขค. โดยชอบและได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดทุกประการ ดังนัน้ บริษทั ฯ เห็นว่าศาลไม่นา่ จะพิพากษาเพิกถอน
ค�ำสั่งของ กขค. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันถึงผล
ค�ำพิพากษาดังกล่าวของศาลได้ และไม่สามารถรับประกันได้วา่ ค�ำพิพากษา
จะเป็นคุณกับ Lotus’s และ Lotus’s Thailand
นอกจากนี้ แม้ว่าศาลจะพิพากษาเพิกถอนค�ำสั่งของ กขค. ก็ตาม
บริษัทฯ เห็นว่าศาลในคดีนี้และ กขค. ไม่มีเหตุทางกฎหมายที่จะสั่ง
ยกเลิกหรือสั่งให้การเข้าซื้อกิจการของ Lotus’s Thailand โดย
Lotus’s เป็นโมฆะ หรือจะสั่งลงโทษปรับทางปกครองตาม พ.ร.บ.
การแข่งขันทางการค้าฯ กับ Lotus’s ได้ เนือ่ งจาก Lotus’s ได้เข้าซือ้
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กิจการของ Lotus’s Thailand เสร็จสิ้นและปฏิบัติตามกฎหมาย
ครบถ้วนโดยสุจริตภายหลังจากที่ Lotus’s ได้รบั ทราบค�ำสัง่ ของ กขค.
ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย ณ เวลาที่เข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม
หากศาลพิพากษาเพิกถอนค�ำสั่งของ กขค. แล้วทาง กขค. อาจมี
ค�ำสัง่ ให้ Lotus’s ยืน่ ค�ำขออนุญาตเข้าซือ้ กิจการ Lotus’s Thailand ใหม่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ กขค. จะออกค�ำสัง่ อนุญาตใหม่
หรือไม่ หรือ กขค. จะออกค�ำสัง่ อนุญาตใหม่โดยก�ำหนดเงือ่ นไขเพิม่ เติม
จากเงือ่ นไขทีก่ �ำหนดไว้ในค�ำสัง่ ของ กขค. ฉบับเดิมหรือไม่ หรือ Lotus’s
จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อ นไขเพิ่ม เติม ของค�ำสั่ง อนุญาตใหม่ข อง
กขค. ได้โดยสมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม
หาก Lotus’s ไม่เห็นพ้องกับค�ำวินจิ ฉัยหรือค�ำสัง่ อนุญาตใหม่ของ กขค.
ดังกล่าว Lotus’s มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งอนุญาตใหม่ของ
กขค. ต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดได้ นอกเหนือจากที่
กล่าวมาข้างต้น ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารมิได้ทราบถึงคดีความ กระบวนการ
ก�ำกับดูแล การอนุญาโตตุลาการที่อาจมีขึ้น และส่งผลกระทบใน
ทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาตามสมควรโดยคณะผู้บริหาร
บริษัทฯ
5.4 ตลาดรอง

บริษัทฯ ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น
่ ด
5.5 สถาบันการเงินทีต
ิ ต่อประจ�ำ
(เฉพาะกรณีตราสารหนี)้

ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2

ส่วนที่
การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
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6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
6.1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบต
ั ก
ิ ารก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินการเพือ่ ต่อต้าน
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างคุณค่าและผลประกอบการที่ดีใน
ระยะยาว และเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน  
จึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ใน
คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการ
คอรร์รปั ชัน รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ติดตาม สนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ทั้งส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดในเอกสาร
แนบ 5) ซึ่งครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ อาทิ องค์ประกอบ คุณสมบัติ
ของกรรมการและกรรมการอิสระ การแต่งตัง้ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
การพ้นจากต�ำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ การประชุม

คณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหากรรมการ
และกรรมการชุดย่อย การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการ
พัฒนากรรมการ เป็นต้น
การสรรหา
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีก่ �ำหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้
ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ (Board Skill Matrix) โดยไม่จ�ำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
อายุ และคุณลักษณะเฉพาะด้านอื่น ๆ และจะต้องเป็นบุคคลที่พร้อม
อุทศิ เวลาเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เมือ่ ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เสนอชือ่ เป็นกรรมการ และน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าว
ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้
สนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย
และกฎบัตรทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย บริษทั ฯ
จะจัดให้มกี ารพิจารณาลงมติในการแต่งตัง้ กรรมการแยกเป็นรายบุคคล
ในวาระการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

คุณสมบัติของกรรมการ
1) มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ ความหลากหลายของทักษะอันประกอบ
ด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ
ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร
วิกฤต ด้า นกฎหมาย และด้า นการก�ำกับดูแลกิจการ มี
ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน โดย
ไม่จ�ำกัดเพศและอายุ รวมทัง้ ต้องมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
อย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ
ด�ำเนินกิจการอยู่
3) มีภาวะผูน้ �ำ  สามารถควบคุมการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ด้วย) ทั้งนี้ การดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริษทั อืน่ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
ของบริษัทฯ
5) มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และสามารถ
อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ
คุณสมบัติเพิ่มเติมส�ำหรับกรรมการอิสระ
นอกเหนือจากคุณสมบัตขิ องกรรมการ กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด ดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
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2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส
พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้
การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก ่ อ นวั น ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เ ป็นหรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้
บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
10) กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี

ทั้งนี้กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็น
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด รวมถึงก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงสุด และทบทวนแผนสืบทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับ
สูงสุดอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงสุด และ น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมิน
บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน โดยก�ำหนด
กระบวนการประเมินความพร้อมของผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง เช่นแบบทดสอบ
เชิงจิตวิทยาและประเมินศักยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test,
Ability Test) แบบประเมินภาวะผู้น�ำ (Leadership Assessment)
การวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career Road Map) จากนัน้ จะน�ำผลลัพธ์
ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลเป็นภาพรวมและสื่อสารให้ผู้บริหาร
และผู้สืบทอดต�ำแหน่งได้รับทราบเพื่อน�ำไปวางแผนพัฒนาเฉพาะ
บุคคล ส�ำหรับรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบผสมผสาน เพื่อให้
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ว
และตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้ทันท่วงที เช่น การจัดให้
ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งเข้าร่วมโครงการส�ำคัญของบริษทั ฯ การมอบหมาย
ให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาในต่างประเทศ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในหลักสูตรพัฒนาผู้น�ำระดับต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้าร่วม โครงการ
พัฒนาผู้น�ำร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น
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การแต่งตั้งกรรมการ
1) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีความโปร่งใส
ชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด�ำเนินการผ่านกระบวนการ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคล
นั้น ๆ และความหลากหลายของทักษะ เพื่อให้มีรายละเอียด
ทีเ่ พียงพอ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษทั ฯ
และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2) กรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการต้อง
ได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3) กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการ
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
จะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ทีต่ นแทน ทัง้ นี้ มติแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
4) ในกรณีทบี่ คุ คลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ �ำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 ของ
คุณสมบัตเิ พิม่ เติมส�ำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั ฯ
อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าว
ไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
และบริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม ผูถ้ อื หุน้
ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทาง
วิชาชีพที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข) เหตุผลและความจ�ำเป็นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าว
เป็นกรรมการอิสระ
ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มี
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
5) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) กรรมการบริษัทฯ ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบ
ก�ำหนดพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้ง
ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปได้
2) กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี
การพ้นจากต�ำแหน่ง
1) ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้
รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
2) นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ต�ำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค�ำสั่ง
ให้ออก หรือต้องโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดหรือค�ำสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�ำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระท�ำโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
3) การลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธาน
กรรมการ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้งการลาออกของตน
ให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัดทราบด้วยก็ได้

4) ในการลงมติกรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โครงสร้างคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่ง
เป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทั้งหมดจ�ำนวน 15 คน คิดเป็น
สัดส่วนกรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกรรมการอิสระทุกท่าน
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
ได้อย่างเต็มที่
2) เพื่อให้สามารถก�ำกับดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุก
มิติและสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ
เลขานุการบริษทั ซึง่ มีบทบาทหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
3) ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องค�ำนึงถึงความ
หลากหลายของทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ ด้านเทคโนโลยี
ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด
ระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤต ด้านกฎหมาย
และด้านการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยไม่จ�ำกัดเพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา อายุ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน
การพัฒนา
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มี
การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
ก�ำกับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้และน�ำไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝึกอบรมและ
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การให้ความรู้ดังกล่าว มีทั้งรูปแบบที่เป็นการจัดอบรมภายใน
และใช้บริการของสถาบันภายนอก
2) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่
ซึง่ รวมถึงการแนะน�ำลักษณะการประกอบธุรกิจ แนวทางและ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดเตรียม
เอกสาร และข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
3) บริษทั ฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรูใ้ ห้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริหารทุกท่าน เพือ่ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้
กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลัก
ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
• เกณฑ์ในการประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85
= ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75
= ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65
= ดี
มากกว่าร้อยละ 50
= พอใช้
ตํ่ากว่าร้อยละ 50
= ควรปรับปรุง
• เลขานุการบริษทั มีหน้าทีจ่ ดั ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน
ท�ำการประเมินทุกสิ้นปี และจัดท�ำสรุปผลการประเมินเพื่อ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบและ
หารือกันเป็นประจ�ำทุกปี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็น
ประจ�ำทุกปี ประกอบด้วย 1) การประเมินกรรมการทั้งคณะและ
คณะกรรมการชุดย่อย และ 2) การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจ�ำทุกปี โดยให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผูป้ ระเมิน ทัง้ นี้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีเกณฑ์ในการประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ 2 การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทัว่ ไป
ส่วนที่ 3 การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการ
ต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน�ำไปพิจารณาก�ำหนดอัตราการ
ปรับขึน้ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และได้รบั การอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) การจัดเตรียมและการด�ำเนินการประชุม
5) การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
8) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
10) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้
อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถจู ง ใจและเที ย บเคี ย งได้ กั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู ่ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน ความ
รับผิดชอบ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้าง
ให้ผู้ถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี/รายไตรมาส และอีกอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
และก�ำหนดระเบียบวาระทีช่ ดั เจนล่วงหน้า นอกจากนี้ ประธาน
กรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมี
กรรมการร้องขอ หรือมีวาระจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอมติอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการอิสระ/
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมร่วมกันอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ
เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รับทราบด้วย
• ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�ำหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกับพิจารณา
เรือ่ งอืน่ ใดทีม่ กี รรมการร้องขอ และเปิดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุการบริษทั ฯ น�ำเสนอเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ บรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่ละครั้ง
• เลขานุการบริษัทฯ ทําหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้
กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลา
ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
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• เลขานุการบริษทั ฯหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดท�ำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors
and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 918.40 ล้านบาท
(อัตราแลกเปลี่ยน 30.6133 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีพ่ จิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรและผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว สามารถเทียบเคียง
ได้กบั ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันและบริษทั ทีม่ ขี นาด
ใกล้เคียงกัน  และพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึง
ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอ
ระเบียบวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการได้รบั เงินปันผล สิทธิในการเลือกตัง้
อัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 และถอดถอนกรรมการ และสิทธิในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และไม่ละเมิด สร้างอุปสรรค
เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทุกราย
ด้วยความเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
			
องค์ประกอบค่าตอบแทน
บาท/ท่าน/เดือน
บาท/ท่าน/ปี
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษัทฯ
1. ค่าตอบแทนประจ�ำ		
• ประธานกรรมการ
155,000
1,860,000
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
140,000
1,680,000
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
115,000
1,380,000
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น
• กรรมการ/ กรรมการอิสระ
100,000
1,200,000
ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
• ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (1)
15,000
180,000
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (1)
5,000
60,000
2. เงินโบนัสประจ�ำปี (ทั้งคณะ)

3. สิทธิประโยชน์อื่น

24.00 ล้านบาท (2)
(ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่าย
จากก�ำไรปี 2563)
ไม่มี

หมายเหตุ:
(1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับผลประกอบการประจ�ำปี 2563 โดยประธาน
กรรมการเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดย
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมซึ่งมีการระบุวัตถุประสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ครบถ้วน รวมทัง้ รายงานประจ�ำปีและรายงานความยัง่ ยืน ปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนการประชุม  
(3) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ พร้อมทั้งแนบข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อ
ประกอบการพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้ และสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้
ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และสามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
(4) จัดส่งแบบแจ้งค�ำถามล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
(5) ส่งเสริมให้นกั ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีการติดต่อประสานงานเพือ่ จัดเตรียมหนังสือ
มอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้น
วันประชุมผู้ถือหุ้น
(1) น�ำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน
เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย�ำ  
(2) เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชัว่ โมงก่อนเริม่ การประชุม และในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมภายหลังจากทีไ่ ด้เริม่ การประชุมไปแล้ว บริษทั ฯ ยังคงให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียง
ลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม
ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป
(3) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ
หนึง่ เสียง จัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระ รวมทัง้ บัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
ส�ำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ และจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(4) กรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมครบทัง้ 15 คน โดยมีผสู้ อบบัญชีและทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ
เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในทีป่ ระชุมได้ประกาศแจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม ผูถ้ อื หุน้
ทีร่ บั มอบฉันทะ วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนน วิธกี ารทีใ่ ช้ในการนับคะแนนเสียงตัง้ แต่เริม่ ต้นการประชุม
ด�ำเนินการประชุมและจัดให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น (วาระจร) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ด�ำเนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั ฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม
แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเรือ่ งทีเ่ สนอ รวมทัง้ ได้ตอบค�ำถามอย่างครบถ้วน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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(5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น
เพื่อน�ำความเห็น และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เผยแพร่มติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในช่วงเย็นของวันประชุม โดยผ่าน
ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(2) เผยแพร่รายงานการประชุมซึง่ บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย มติทปี่ ระชุม
ผลการลงคะแนน และข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน 14 วัน
หลังวันประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และเป็นไปตามข้อก�ำหนด
กฎหมาย นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญดังนี้
(1) มีการก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผบู้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอืน่ ใด
ทีเ่ กีย่ วข้องทราบอย่างสม�ำ่ เสมอถึงหลักการของบริษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติอนั ชอบด้วยกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ
นโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณ
ด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และในปี 2564 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไม่มกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการท�ำรายการ
ระหว่างกันตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
(2) ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย
(3) จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เป็นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
ได้โดยตรงทางอีเมล ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 067 8285 (สายตรง)
(4) บริษทั ฯ มีมาตรการและขัน้ ตอนในการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันซึง่ เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ตลอดจนระเบียบในเรื่องการท�ำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่อยู่
ภายใต้อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการด้วยความยุตธิ รรม
และโปร่งใส โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป (Fair and at arms’ length)
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(1) การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดูแล
รักษาประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสมดุล จึงได้
ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรใน “คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” สรุปสาระ
ส�ำคัญได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
ทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมุ่งมั่นสร้างการเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ลูกค้า
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะแสวงหาและเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าเพือ่ ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้า โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าประเภทอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
บริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างประสบการณ์ใหม่ในการซือ้ สินค้า ตลอดจนมีการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการ
ลูกค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาโดยไม่เลือกปฏิบัติ
หน่วยงานพัฒนาลูกค้าของบริษัทฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ อี ย่างสมํา่ เสมอ และได้ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
อย่างต่อเนื่องทุกปี และน�ำผลส�ำรวจดังกล่าวมาประมวลผลเพื่อ
พัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป โดยผล
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2564 มาคิดเป็นร้อยละ 86
พนักงาน
• บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการท�ำงาน และมีโอกาสเติบโตใน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

•

•

•

•

สายอาชีพ และมีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการหมุนเวียนต�ำแหน่งภายใน
องค์กร
บริษัทฯ มีการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน (Succession
Plan) โดยท�ำการประเมินความพร้อมของพนักงานทีเ่ ป็นผูส้ บื ทอด
ต�ำแหน่ง (Successor) ในต�ำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ และ
น�ำไปก�ำหนดแผนพัฒนารายบุคคลและเตรียมความพร้อมใน
การสืบทอดต�ำแหน่ง เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างองค์กร และทดแทนผูเ้ กษียณอายุในอนาคต และบริษทั ฯ
มีการพิจารณาทบทวนแผนสืบทอดต�ำแหน่งเป็นประจ�ำทุกปี  
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคญั กับการดูแลเรือ่ งความปลอดภัยและสุขอนามัย
จึงได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน” รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(คปอ.) และเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.) ในระดับ
หัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) ในการด�ำเนิน
ตามมาตรการดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ปลอด
จากเหตุอนั จะท�ำให้เกิดการสูญเสียชีวติ บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ และ
การเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�ำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดท�ำ
คูม่ ือความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อยึดเป็นระเบียบปฏิบตั ิ
และเข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee
Engagement Survey) อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน และวิเคราะห์
แนวทางในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อยกระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร  
บริษทั ฯ มีนโยบายในการให้คา่ ตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรม
แก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตามค่างาน ความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยเชือ่ มโยงกับผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราที่สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดแรงงานส�ำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทน เพื่อรักษาและสร้าง

แรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรด�ำเนินงานไปสู่
เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการขึน้ ค่าจ้างประจ�ำปีการปรับ
เงินเดือนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือตามสภาวะ
ตลาดทีเ่ ปลีย่ นไป การจัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพือ่ เสริมสร้าง
ความมัน่ คงในการด�ำรงชีพแก่พนักงานเมือ่ สิน้ สุดการเป็นพนักงาน
หรือเมื่อเกษียณอายุการท�ำงาน รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงาน สวัสดิการประกันชีวติ
และอุบัติเหตุ เป็นต้น
• บริษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกปี
และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ปีละ1 ครั้ง ในรูปแบบของดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน (Key
Performance Indicator: KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบนั (ระยะสัน้ ) และผลการปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
ในระยะยาว
การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะเชื่อมโยงค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารและพนักงานกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาวแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้
กับองค์กรอืน่ ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทัง้ นีเ้ พือ่
รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากร
บุคคลให้กับองค์กร นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการจ่าย
โบนัสผันแปรตามผลประกอบการของบริษทั ฯ (Variable Bonus)
และเชือ่ มโยงกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (เฉพาะพนักงาน
ระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป) เพือ่ จูงใจให้พนักงานปฏิบตั งิ านให้ส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กร
คู่ค้าและเจ้าหนี้
• บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน และปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ �ำร่วมกับคูค่ า้ เจ้าหนี้ และเจ้าหนี้
ค�้ำประกันทุกรายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช�ำระหนี้ตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข
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• บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
มีการก�ำหนดวงเงินหรืออ�ำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ให้มั่นใจว่ามีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม จึงได้
มีการก�ำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าและกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
ที่เป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1) มีประวัตทิ างการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้ และมีศกั ยภาพทีจ่ ะเติบโต
ไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2) ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3) ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการ
หลังการขายแก่ลูกค้า
• บริษัทฯ มีการก�ำหนด “หลักปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า” เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนซึง่ ครอบคลุม
ถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทาน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จดั กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ โดยจัดสัมมนา
เพื่อสื่อสารนโยบายการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจในการเตรียมความพร้อม ความเข้มแข็ง
และรักษาความสัมพันธ์ทดี่ ใี นการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
คู่แข่ง
บริษทั ฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล
ภายใต้กฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม โดย
มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง ดังนี้
1) ด�ำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3) ไม่ท�ำลายคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารอันไม่สจุ ริต หรือกระท�ำการใด ๆ โดย
ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้
ส่งเสริมให้ทุกสาขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งอยู่เสมอมา
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ นโยบายพลังงาน เพื่อใช้
เป็นแนวทางด�ำเนินการด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เป็นต้น
(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการแจ้งเบาะแส
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่จะต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญที่หัวหน้างานทุกระดับในองค์กรจะต้องก�ำกับดูแลให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าว
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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
หากพบเห็นเหตุการณ์ดงั กล่าว ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งเรือ่ งผ่านช่องทาง
ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รายงาน
ความคืบหน้า และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ อย่างไรก็ดี ผู้ร้องเรียน
มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่ง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะ
ครอบคลุมตัง้ แต่การรับเรือ่ งร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และ ส่งผลต่อความปลอดภัยของตน ทัง้ นี้ เมือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนแล้ว บริษทั ฯ
การสรุปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรือ่ งและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จะพิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่
รับเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ที่ เกีย่ วข้อง โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด�ำเนินการตามเนือ้ หา
ได้ รั บ ผลกระทบหรื อ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการ หรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จ
ด�ำเนินธุรกิจ หรือจากการกระท�ำของบุคลากรของบริษทั ฯ โดยการกระท�ำ  จริงอย่างยุติธรรม โปร่งใส และถูกต้อง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า
ดังกล่าวต้องเข้าข่ายเป็นการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�ำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ
กฎระเบียบของรัฐ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริต ซึ่งหมายถึงการกระท�ำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์
การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่มาตรการ
ดั ง กล่ า วไว้ ใ นคู ่ มื อ การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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การแจ้งข้อมูลเท็จโดยเจตนาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อื่น
ในกรณีที่บริษัทฯ พิสูจน์แล้วว่าการรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จ โดยมี
เจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่า
ผูท้ รี่ ายงานข้อมูลนัน้ มีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ส่วนการ
ก�ำหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส และบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะ
สมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลง
ต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน ค�ำสั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท�ำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่จ�ำเป็น
ต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ทราบเรือ่ งหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งร้องเรียน
จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอืน่ เว้นแต่
ที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืน
น�ำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด�ำเนินการลงโทษตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และ/หรือ ด�ำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
บทลงโทษ
บริษทั ฯ มีบทลงโทษส�ำหรับพนักงานผูก้ ระท�ำผิดตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทฯ และให้ความส�ำคัญกับการบังคับใช้
และการลงโทษอย่างจริงจัง โดยมีการสือ่ สารและเสริมสร้างให้พนักงาน
ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้น�ำข้อร้องเรียน
มาปรับปรุงงานเพื่อก�ำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

(3) การต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปฏิบัติสากล บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ
ทุจริตคอร์รปั ชันจะส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงและความเชือ่ มัน่ ของผูล้ งทุน
คูค่ า้ และลูกค้าของบริษทั ฯ อีกทัง้ เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริษัทฯ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้ก�ำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน”
เป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ซึ่งได้มีการ
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อบังคับในการท�ำงาน และก�ำหนดเป็นหน้าทีใ่ ห้บคุ ลากรทุกคนศึกษา
ท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ �ำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามย่อมถูกพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยอาจได้รับการลงโทษขั้น
สูงสุดคือ เลิกจ้าง หรือยกเลิกสัญญาจ้าง และในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้น
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จะต้องด�ำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายนัน้ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ
หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษทั ฯ ทีป่ ฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน
แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
(4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหาดังต่อไปนี้
• ไม่สนับสนุนการด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิต์ ามทีก่ �ำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ พบการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
บริษทั ฯ จะด�ำเนินการอย่างรวดเร็วตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ

• บริษทั ฯ จะด�ำเนินการอย่างรวดเร็วตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
ตามระเบียบว่าด้วยการด�ำเนินการทางวินยั พนักงานของบริษทั ฯ
และแจ้งให้ผู้ที่ท�ำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ
(5) สิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส�ำคัญกับ
สิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และสนับสนุนการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา และ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น
ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
(6) การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้ก�ำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคูม่ อื ก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง และการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ส�ำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดท�ำรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวัน
ที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ฯ และจัดท�ำรายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกปี และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส (ถ้ามี)
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและน�ำส่งส�ำเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น
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การแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ก�ำหนดให้บุคลากรที่เป็นพนักงานประจ�ำของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยทุกคน และพนักงานชั่วคราวที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า
ผู้จ�ำหน่ายสินค้า ลูกค้า ผู้รับเหมา และ ผู้ให้บริการ เป็นต้น มีหน้าที่
ต้องแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัทฯ ทราบเป็น
ประจ�ำทุกปี หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจะต้องแจ้งภายใน
3 วันท�ำการ และกรณีที่เป็นพนักงานใหม่จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าว
ภายใน 7 วันท�ำการนับจากวันที่เริ่มงาน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความโปร่งใส
ในการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด�ำเนินการใด ๆ โดยไม่เกิดผลเสียหาย หรือ
ข้อร้องเรียน หรือถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลัง  
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บของหน่ ว ยงานก�ำกั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัด หากรายการนั้นเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ไิ ว้ โดยเปรียบเสมือน
การท�ำรายการกับบุคคลภายนอกและค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับรายการดังกล่าวจะต้อง
ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่ตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
หากเป็นรายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็น
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรม
การบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดรายการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำคัญ
อย่างครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด

(7) การก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยก�ำหนดจรรยาบรรณ
ว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
เพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคและยุตธิ รรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย และป้องกัน
มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงถือเป็น
นโยบายที่ ส�ำคั ญ ในการด�ำเนิ น การให้ เ กิ ด ความเสมอภาคและ
ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือ
ข่าวสารอันมีสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่
เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและ
ถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ
บริษัทฯ
การป้องกันข้อมูลภายในมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของ
บริษัทฯ รวมทั้งมีความส�ำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของ
บุคลากรทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอก
เป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของ
บริษทั ฯ บริษทั ฯจัดให้มมี าตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน
และบุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ข้อมูล
ภายในตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงรักษาข้อมูล
ภายในไว้เป็นความลับ ไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
แม้พ้นสภาพ หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
ทั้งนี้ ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ แผนการด�ำเนินงาน
ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลของผู้จัด
จ�ำหน่ายสินค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของบริษทั ฯ ข้อมูลทีต่ อ้ งเก็บ
เป็นความลับทางกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับการส�ำรวจและจัดหาที่ดิน
ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน รหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่หากเปิดเผยแล้วจะสร้างความ
เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้าง คู่ค้า หรือลูกค้า

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่
สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันน�ำไปสู่การแสวงหา
ผลประโยชน์เพือ่ ตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ
เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า การ
ประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
2. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่น�ำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
3. บุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รับหรือท�ำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคล ต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
4. บุคลากรของบริษทั ฯ ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือ่ วัตถุประสงค์
อื่นใดที่เจ้าของข้อมูลมิได้ให้ความยินยอม หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
การน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน ต้องขอค�ำแนะน�ำ 
จาก Data Protection Officer (DPO)
5. บริษัทฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูล
บริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอก
ก่ อ นการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยให้ถือว่ามาตรการและ
ระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่
ส�ำคัญของบริษัทฯ ด้วย
6. บริษัทฯ ก�ำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่
มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
7. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ
บริษัทฯ แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
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8. กรณีถูก ถามหรือ ขอให้เปิด เผยข้อ มู ลในส่ วนที่ อยู่ นอกเหนือ
ความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความ
สุภาพ และแนะน�ำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
และรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้
ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
9. ในกรณีที่เกิดข่าวลือหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์
และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
เพือ่ น�ำเสนอผูบ้ ริหารล�ำดับต่อไปพิจารณาชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือ
เปิดเผยต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดท�ำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงาน ซึ่งได้มีการก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน และข้อห้ามการ
ประพฤติ การปฏิบัติตนอันไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรในกรณีต่าง ๆ
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการห้ามเปิดเผยข้อมูลใด ๆ อันเป็นความลับของ
บริษทั ฯ และข้อมูลความลับทางการค้าทีพ่ นักงานได้มาในระหว่างการ
ท�ำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ หากพนักงานกระท�ำความผิดใน
กรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ จะด�ำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ โดยจะมีการพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลักษณะความผิด
ตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป

การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีสทิ ธิเสรีภาพในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ จะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก�ำกับตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนดและผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจ�ำปีแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย
เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม�่ำเสมอ
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามที่
		 กฎหมายก�ำหนด ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั
ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงได้
จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบการติดต่อ
สื่อสารและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
และบุคคลทัว่ ไป ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม
ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทางทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น ระบบการแจ้งข่าวและการรายงานข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของบริษทั ฯ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
การจัดงานประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมผ่านระบบออนไลน์
(virtual meeting) การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้

อย่างไรก็ดี เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์บริษัทฯ จากการใช้ข้อมูลภายใน เลขานุการบริษัทจะส่ง
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ในการงดซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ
สัญญารักษาความลับส่วนบุคคล
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ต้องลงนามในสัญญารักษาความลับส่วนบุคคล (Non-Disclosure
Agreement) เพื่อให้ระมัดระวังการใช้ข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญและป้องกัน
การน�ำข้อมูลความลับของโครงการไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดกิจกรรม
และการสื่ อ สารให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บและมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และได้แสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
(4) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร ตามรายละเอียดในหัวข้อ “7.1 โครงสร้างการ
จัดการ และ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ”
(5) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์บริษทั ฯ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึง
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ
ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ำรายงานการ
มีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกปี
และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส (ถ้ามี) โดย
ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายละเอียดตามทีไ่ ด้กล่าวแล้วในหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
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6.2 คูม
่ อ
ื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีจรรยาบรรณพนักงานและจรรยา
บรรณธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการด�ำเนินธุรกิจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และให้ความส�ำคัญเรื่องการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต พากเพียร อดทน
และรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็น
ผู้น�ำในเรือ่ งจริยธรรม และปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนว
ปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จัดให้มคี มู่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพือ่
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เมื่อได้รับคู่มือ
ดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องศึกษารายละเอียด
และลงนามใน “ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” ส่งกลับมายัง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน บริษัทฯ มีการทบทวน
และปรับปรุงคู่มืออย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ทางธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากลทีเ่ ปลีย่ นแปลง และมีการเผยแพร่คมู่ อื ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ที่ https://www.siammakro.co.th/investor_corporate.php
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้า
ถึงได้อย่างสะดวก

่ นแปลงและพัฒนาการทีส
่ �ำคัญของนโยบาย
6.3 การเปลีย
แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการในรอบปี
ที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืน
6.3.1 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการทบทวน
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตร
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย
ระบุเพิม่ เติมหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้ครอบคลุมอย่างชัดเจน
เรือ่ งการรับเรือ่ งร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (whistleblowing)
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ
2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และ
นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
มีความเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คู่มือการ
ก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และ นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน ยังคงมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จึงยังไม่มีความจ�ำเป็น
ต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าว
3. พิ จ ารณาทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
มีความเห็นว่า กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับปัจจุบัน
ยั ง คงมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ แ ละ
หลักเกณฑ์ที่เ กี่ยวข้อ ง รวมถึง การด�ำเนินธุร กิจ ของบริษัท ฯ
ในปัจจุบนั จึงยังไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าว  

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และแนวปฏิบัติด้านก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ
โดยอ้างอิงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียน
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด และ
น�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
แนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในภาพรวมมีความ
สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ส�ำหรับข้อปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างจากแนวทางดังกล่าว ฝ่ายบริหารจะน�ำเสนอ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ พิจารณาทบทวนและหาแนวทาง
ปรับปรุงเป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2564 บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
แนวปฏิบัติที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อปฏิบัติของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่
ควรเกิน 12 คน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจ�ำนวน 15 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดธุรกิจและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องมีกรรมการที่มี
ความรู้ความสามารถที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นไป
ตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้

2. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

แม้ว่าประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแยกจากหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
กลไกในการถ่วงดุลอ�ำนาจ โดยไม่แทรกแซงการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
สามารถแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่างเป็นอิสระ

3. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
กึ่งหนึ่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าจ�ำนวนดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนิน
ธุรกิจ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการมีกรรมการอิสระเพือ่ ช่วยดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
รายย่อย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการต่าง ๆ หากกรรมการมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงมติในเรื่องนั้น หรือ การเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ เป็นต้น

4. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้น
ที่ตนถือ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าสอดคล้องกับหลักการที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจ�ำปี เป็นต้น

5. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดองค์ประชุมขั้นต�่ำไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ข้อก�ำหนดดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีความคล่องตัวส�ำหรับธุรกิจในกรณีที่จ�ำเป็นต้องเรียกประชุมเพื่อลงมติเป็นการเร่งด่วน
อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ทุกครั้ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการ CG เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ
บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการและจัดท�ำแผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
• บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ�ำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)
ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 และได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
• บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบก�ำหนดอายุการรับรอง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
• บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดท�ำระบบ Policy Acknowledgement and Confirmation of Compliance ผ่านระบบฐานข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System: HRIS)
เพื่อลดการใช้กระดาษและลดภาระในการจัดเก็บเอกสารและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลและติดตามผลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการยืนยันรับทราบ
นโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ

212

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร

หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

อนึง่ โครงสร้างการจัดการของกลุม่ Lotus’s มิได้อยูภ่ ายใต้นยิ าม
ของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 เรื่องก�ำหนดบทนิยามผู้บริหาร
เพือ่ การปฏิบตั ติ ามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แต่อย่างใด

ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโลตัสส์ เอเชีย-แปซิฟก
ิ
(ยกเว้น ประเทศจีน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

ประธานคณะผู้บริหาร
โลตัสส์ ประเทศไทย

ผู้อ�ำนวยการบริหาร
ฝ่ายเทคโนโลยี (เอเชีย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจฟู ดเซอร์วิสเอเชียแปซิฟก
ิ
และตะวันออกกลาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
โลตัสส์ มาเลเซีย

ผู้อ�ำนวยการบริหาร
ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ (เอเชีย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจค้าส่งแม็คโครต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
สายงานดิจิทัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบุคคลและความยั่งยืน

่ ริหารกลุม
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

หน่วยงานสนับสนุนกลาง
ของ Lotus’s
(ดูแลงานประเทศไทย
และมาเลเซีย)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย
สายงานบริหารการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบูรณาการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจดทะเบียน

โครงสร้างการจัดการของกลุ่มโลตัสส์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ย
กว่า 5 คน หรือจ�ำนวนขั้นต�่ำตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนดแต่ไม่เกิน 15 คน โดยต้องมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ประธานกรรมการ ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และต้องมีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกัน
อย่างชัดเจนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน  
ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 13 ท่าน โดยในจ�ำนวนนีป้ ระกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน
(เท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการรวมทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้
1) นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
2) นายโชติ โภควนิช
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3) นายเรวัต ฉ�่ำเฉลิม
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
4) นางกรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5) นายจักร บุญ-หลง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
6) นายประสพสุข บุญเดช
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
7) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 1/กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
8) นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 2
9) นายประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ
10) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ
11) นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ
12) นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการ
13) นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการ
14) นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการ/กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
15) นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ
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กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นายประเสริฐ
จารุพนิช คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ หรือ
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ชัดเจน เหมาะสม
ตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ นอกจากนี้ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารให้
ด�ำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับสากล
2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะ
ปานกลาง พร้อมทั้งแผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณประจ�ำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�ำเนินงาน
ที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงาน
กลยุทธ์และภารกิจบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
5) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการอนุมตั กิ ารด�ำเนินการทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนของ
บริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี
การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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7) คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเลีย่ งการมีสว่ นร่วม
ในกิจการใด ๆ ซึ่งตนหรือญาติสนิทมีส่วนได้เสียกับกิจการของ
บริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ รวมทั้งสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจน
ดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การท�ำรายการดังกล่าว
เป็นไปตามขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่
กฎหมายก�ำหนด และเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และ
ผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วย
ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการ
และบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้อง
9) คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารทบทวนและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็น
ประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงาน
10) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลงานและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประจ�ำทุกปี
11) กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ หากมีภารกิจส�ำคัญทีไ่ ม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
12) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
13) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม และน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
14) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
บริษทั ย่อย รวมถึงระดับการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทย่อยที่เหมาะสม

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

15) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรม
การอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการอบรม การสัมมนา
การดูงานต่างประเทศ เป็นต้น
16) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (succession plan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูง และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการ
ทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร เช่น การเงิน ทรัพย์สิน
ภูมิปัญญา และบุคลากร เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอก
18) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีก่ �ำกับดูแลให้มกี ารจัดท�ำนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
19) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล
ซึง่ รวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี / รายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถสะท้อนฐานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้
บริษัทจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึ่ง ในกรณีที่การ
เปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล
ในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
20) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการ
ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ และในกรณี
ที่บริษัทฯ ประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทาง
การเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ก�ำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอดและ/
หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

21) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
และด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด�ำเนินการ
จั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
22) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดนโยบายและ
วิธปี ฏิบตั ใิ นการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
น่าเชือ่ ถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability)
รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลด้วย
23) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้น
มอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร ดังต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการ หรือผูท้ ปี่ ระธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษา และพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มี บ ทบาทในการก�ำหนดระเบี ย บวาระการประชุ ม ร่ ว มกั บ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้
เพียงพอทีฝ่ า่ ยบริหารจะน�ำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุม
ประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. ส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม
เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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5. สือ่ สารข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท�ำ
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
กฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทาน
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี รวมทัง้ พิจารณารายการระหว่างกัน
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอ
ที่จะท�ำหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน ตามรายชือ่ ดังนี้
1) นายโชติ โภควนิช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการตรวจสอบ
3) นายจักร บุญ-หลง
กรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง (risk management) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และ
ค่าสอบบัญชีของผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
หรือถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก
5) พิจารณาเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
7) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต
9) ปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
มอบหมายโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องด้วย
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายโชติ โภควนิช
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
2) นายประสพสุข บุญเดช กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
3) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็นครัง้ คราวแล้ว คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(คณะกรรมการสรรหาฯ) มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบซึง่ รวมถึงการด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
1) การปฏิบัติงานด้านการสรรหา
1.1) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และสภาวการณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา โดยไม่จ�ำกัดเพศและอายุ
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1.3) พิ จ ารณาสรรหาและคั ด เลื อ กผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมเป็นกรรมการ เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.4) สนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ
บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
1.5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ เสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง้ ตามความเหมาะสม หรือเมือ่ มีต�ำแหน่ง
ว่างลง
1.6) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาและก�ำหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอย่างสม�่ำเสมอ
1.8) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลง
2) การปฏิบัติงานด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน
2.1) พิจารณาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นประจ�ำทุกปี โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงได้กบั อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
2.2) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดย่อย เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบและน�ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
2.3) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

3)
4)
5)

6)

ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้
ประเมินผล
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั สิ ากล และแนวทางหรือข้อเสนอ
แนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าทีร่ ายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
รับทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
ถัดไป
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่รายงานให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-1 One
Report) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
6.1) จ�ำนวนครัง้ ในการประชุม
6.2) จ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
6.3) ผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรทีก่ �ำหนดไว้

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการประกอบ
ด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายเรวัต ฉ�่ำเฉลิม
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
2) นายจักร บุญ-หลง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
3) นายอ�ำรุง สรรพสิทธิว์ งศ์ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นครั้งคราวแล้ว คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าที่
ความรับผิดชอบซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1) ก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้
เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประเมิ น ระดั บ มาตรฐานการก�ำกั บ ดู แ ล
กิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง และการเข้ารับการตรวจประเมิน
จากองค์กรภายนอกทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีย่ อมรับทัว่ ไปเป็นประจ�ำ 
3) ก�ำกับดูแลและติดตามการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ
ก�ำหนดไว้ รวมถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
4) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และ
นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั สิ ากล และแนวทางหรือข้อเสนอ
แนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที งั้ ในระดับผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติ
6) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
7) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าทีร่ ายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครั้งถัดไป
8) ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รายงานให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี / รายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8.1) จ�ำนวนครัง้ ในการประชุม
8.2) จ�ำนวนครั้งที่กรรมการก�ำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วม
ประชุม
8.3) ผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรทีก่ �ำหนดไว้
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 12 ท่าน ดังนี้
1) นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
2) นายณรงค์ เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการบริหาร
3) นายธานินทร์ บูรณมานิต (1) รองประธานกรรมการบริหาร
4) นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการบริหาร
5) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการบริหาร
6) นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหาร
7) นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
กรรมการบริหาร
8) นายนริศ ธรรมเกื้อกูล
กรรมการบริหาร
9) นายริคาร์โด้ เบารอตโต้
กรรมการบริหาร
10) นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย
กรรมการบริหาร
11) นายธรินทร์ ธนียวัน
กรรมการบริหาร
12) นายธนิศร์ เจียรวนนท์
กรรมการบริหาร
หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 30 ธันวาคม
2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธานินทร์ บูรณมานิต เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) พิจารณากลัน่ กรอง และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1) แผนกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษทั ฯ
1.2) งบประมาณประจ�ำปี
1.3) การลงทุนและจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 500
ล้านบาท และรายการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1.4) กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและการ
ซื้อกิจการ และการลงทุนในประเทศใหม่
2) ก�ำกับและติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตั้งไว้
3) ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีป่ ระธานกรรมการบริหาร
มอบหมาย เป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงสร้างการ
บริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งอ�ำนาจการ
บริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4) พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 200 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 500 ล้านบาท และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ยกเว้นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
5) พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เช่น การออกหุน้ กู้ การเพิม่ ทุน
การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เมื่อมีความจ�ำเป็นในการจัดหา
แหล่งเงินทุน

6) ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อการเสริม
ศักยภาพจากการรวมธุรกิจระหว่าง Makro และ Lotus’s (B2B
และ B2C) รวมทัง้ การประสานประโยชน์ระหว่างกลุม่ ธุรกิจ B2B
และ B2C
7) แต่งตั้งคณะท�ำงานในการขับเคลื่อนการเสริมศักยภาพจากการ
รวมธุรกิจระหว่าง Makro และ Lotus’s (B2B และ B2C)
8) ก�ำกับดูแลการด�ำเนิน งานด้า นต่า ง ๆ เกี่ยวกับความยั่งยืน
(sustainability)
9) ด�ำเนินการหรืออนุมัติรายการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
10) ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งและ
ถอดถอนกรรมการบริหารตามทีเ่ ห็นสมควร โดยค�ำถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ�ำนวน 7 ท่าน
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ		

ต�ำแหน่ง

1. นายธานินทร์ บูรณมานิต (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และ
(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครต่างประเทศ

3. นายริคาร์โด้ เบารอตโต้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย

4. นายชิ หลุง ลิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิสเอเชียแปซิฟิก
และตะวันออกกลาง

5. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service
(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร  
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

6. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

7. นายถิรายุ ทรงเวชเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงานดิจิทัล

หมายเหตุ (1) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 13/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายธานินทร์ บูรณมานิต
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
และจัดการการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีกและกลุม่ ค้าส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
นโยบายและวิธีการก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ก�ำหนดไว้ ซึง่ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลประเมินการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงล�ำดับถัดลงมา จะพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ  
ผู้บริหารแต่ละท่าน ร่วมกับการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวน 6 ราย ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้บริหารจ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล และ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามทีแ่ สดงในหัวข้อ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
รายบุคคล”
(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารจ�ำนวน 6 ราย ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และ
ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ย
ประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39 ล้านบาท
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่าง
จากจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ ซึง่ ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงจ�ำนวนพนักงานของ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย จ�ำแนกตามแผนกงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) Makro
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจค้าส่งของ Makro มีพนักงานประจ�ำและพนักงานชั่วคราวจ�ำนวนทั้งสิ้น
18,808 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ระบุดังกล่าว พนักงานในธุรกิจค้าส่งของ Makro ประมาณร้อยละ 90 ได้รับการ
จ้างงานโดย Makro ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย ส่วนพนักงานที่เหลือได้รับการจ้างงานโดย
บริษัทย่อยของ Makro ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลัก ตารางต่อไปนี้แสดงถึงจ�ำนวน
พนักงานของบริษัทฯ จ�ำแนกตามแผนกงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

			
ส�ำนักงาน

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด และจ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายธุรกิจหลักของบริษัทฯ

		

แผนก

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

2,085

11.1

ร้านค้า

16,723

88.9

รวม

18,808

100.0

ส�ำนักงาน

(ข) Lotus’s
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงจ�ำนวนพนักงานของ Lotus’s ในประเทศไทย จ�ำแนกตามแผนกงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

			

แผนก

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ		

1,609

20.0

ร้านค้า

6,433

80.0

รวม

8,042

100.0

7.5.1 การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
7.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีข้อพิพาทแรงงานเพียงคดีเดียว ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อันสืบเนื่องมาจากนโยบายการจัดการ
ข้อพิพาทด้วยพื้นฐานของการจัดการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนให้
โอกาสอย่างเสมอภาค และในกรณีที่เกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานขึ้นจริง บริษัทฯ ก็สามารถจัดการได้อย่าง
เป็นธรรม  

ร้านค้า

51,230

7.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
(ก) Makro
ร้อยละ		
ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 Makro และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
9.7
ให้แก่พนักงาน รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 7,333 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน และ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
90.3

รวม

56,751

100.0

			

			
ส�ำนักงาน

แผนก

จ�ำนวน (คน)

5,521
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(ข) Lotus’s
ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s และ
บริ ษั ท ย่ อ ยได้ จ ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ให้ แ ก่ พ นั ก งานใน
ประเทศไทย รวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 2,642 ล้านบาท ซึง่ ค่าตอบแทน
ดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 Lotus’s และ
บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานในประเทศ
มาเลเซี ย รวมเป็ น จ�ำนวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 49 ล้ า นริ ง กิ ต มาเลเซีย ซึ่ง
ค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ งานเลขานุการ
บริษัท การควบคุมดูแลการท�ำบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั (Compliance)
1) เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 89/15 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้
นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2562 เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร
3. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
ก�ำหนด

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

4. จัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสีย (กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/
หรือ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงาน
นั้นจากกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ปฏิบตั หิ น้าทีข่ า้ งต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของเลขานุการบริษัท ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุม ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
และเลขานุการบริษัท)
2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท�ำบัญชี
นางสาวธัญมาส วรชาติ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชีของบริษทั ฯ ให้เป็นไปมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแ ลการท�ำบัญชี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท)
3) หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
นางสาวบุษกร รักการค้า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560

นางปฐมา ระวังภัย อัมพวา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมายและการก�ำกับ
กิจการที่ดี (Legal and Compliance Department) ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยท�ำหน้าที่ดูแล
การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงด้านงานตรวจสอบภายในและงานก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
(รายละเอียดเกีย่ วกับรายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ (Compliance)
7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวเชิญพร สุภธีระ รองผูอ้ �ำนวยการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริษัทฯ ซึ่งท�ำหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นประโยชน์ ถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
เท่าเทียม ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทางทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เช่น ระบบการแจ้งข่าวและการรายงานข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของบริษัทฯ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) การจัดงาน
ประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting)
การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับ
กฎระเบี ย บและมาตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
อย่างต่อเนื่อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลของ
บริษัทฯ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ir@siammakro.co.th
0 2067 8285 (สายตรง)
0 2067 9044
7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด จ�ำนวน 9.5 ล้านบาท บริษัทกลุ่ม
เคพีเอ็มจีในต่างประเทศจ�ำนวน 1.2 ล้านบาท และบริษัทสอบบัญชีอื่นจ�ำนวน 19.5 ล้านบาท
ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมตั ใิ ห้จา่ ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษทั ฯ ให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด จ�ำนวน 7.2 ล้านบาท รวมถึงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม ส�ำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�ำนวน 2.0 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวน 9.2 ล้านบาท
(2) ค่าบริการอื่น
ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จา่ ยค่าบริการอืน่ (Non-Audit
Fee) ได้แก่ ค่าการเป็นทีป่ รึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานสอบบัญชี การให้บริการด้านกฎหมาย
และภาษี ค่าบริการส�ำหรับการสอบทานงบการเงินเสมือน และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด จ�ำนวน 23.4 ล้านบาท และบริษัทสอบบัญชีอื่น จ�ำนวน
59.0 ล้านบาท
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8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การสรรหา
การสรรหากรรมการ
ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้สนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และได้น�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เกีย่ วกับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระ ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 5 ท่าน
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายโชติ โภควนิช ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ�่ำเฉลิม นางกรรณิการ์
งามโสภี นายจักร บุญ-หลง และ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการ
ทั้ง 5 ท่านดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ
และค�ำนึ ง ถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้ า งของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ โดยไม่
จ�ำกัด เพศและอายุ รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ ในการน�ำเสนอความเห็นดังกล่าวไม่รวม
กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นายโชติ โภควนิช
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่ตนมีอยู่เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณากลัน่ กรองคุณสมบัตขิ องผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ด้รบั การ
เสนอชือ่ เพือ่ เข้ารับการแต่งตัง้ เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมด
จากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มโลตัสส์ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจ
ค้าส่งเป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ทวี่ างไว้ ตลอดจนเพือ่ ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการภายหลัง
การรับโอนกิจการ และได้น�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
เป็นต้นไป

การพัฒนา
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2564
รายชื่อกรรมการ

1. นายณรงค์ เจียรวนนท์
		
2. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
		
		
		

รายละเอียด

Director Refreshment Training Program, Lesson Learnt
from Financial Cases : How Board should React,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)






TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax
Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธี
การจัดท�ำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding
Tax และ e-Filing
หลักสูตรการบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
หลักสูตรเทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง ส�ำหรับนักบัญชี
ในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
• ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564 สรุปได้ดังนี้
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

2564 (%)

เกณฑ์

การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย

95.6

ดีเยี่ยม

การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

96.6

ดีเยี่ยม

• สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564 พบว่ามี
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทั้ง 2 แบบ ประมาณ
“ร้อยละ 96.1” ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รายงานผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อน�ำไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล
ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2564
การประชุม
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(13 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(11 ครั้ง)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
สรรหาฯ
(2 ครั้ง)
(3 ครั้ง)

ประชุม
ผู้ถือหุ้น
(2 ครั้ง)

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์   

ประธานกรรมการ

13/13

-

-

-

2/2

2. นายโชติ โภควนิช

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

13/13

11/11

3/3

-

2/2

3. นายเรวัต ฉ�่ำเฉลิม

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

13/13

-

-

2/2

2/2

4. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

13/13

11/11

-

-

2/2

5. นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

13/13

11/11

-

2/2

2/2

6. นายประสพสุข บุญเดช

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

13/13

-

3/3

-

2/2

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

11/13

-

3/3

-

2/2

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร

13/13

-

-

-

2/2

9. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

13/13

-

-

2/2

2/2

10. นายประเสริฐ จารุพนิช

กรรมการ

13/13

-

-

-

2/2

11. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

กรรมการ  

13/13

-

-

-

2/2

12. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการ

12/13

-

-

-

2/2

13. นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการ

13/13

-

-

-

2/2

14. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการ

13/13

-

-

-

2/2

15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service

13/13

-

-

-

2/2
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลในปี 2564
ค่าตอบแทนประจ�ำ
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
3. นายเรวัต ฉ�่ำเฉลิม
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
5. นายจักร บุญ-หลง
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
6. นายประสพสุข บุญเดช (2)
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ค่าตอบแทน
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
กรรมการ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
9. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการ
10. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ  
11. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
12. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ
กรรมการ
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการ
14. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
สายงาน Group Shared Service
		
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์
2. นายโชติ โภควนิช

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ

รวมค่า
ตอบแทน
ประจ�ำ

โบนัสส�ำหรับ
ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2563(1)

รวม
ค่าตอบแทน
ทั้งปี

180,000

1,860,000
1,860,000

1,933,700
2,231,200

3,793,700
4,091,200

60,000
60,000

1,380,000
1,380,000
1,440,000
1,260,000
1,260,000

1,655,400
1,655,400
1,727,400
1,511,500
1,511,500

3,035,400
3,035,400
3,167,400
2,771,500
2,771,500

1,200,000

1,439,500

2,639,500

1,260,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

1,511,500
1,439,500
1,439,500
1,439,500
1,439,500
1,439,500
1,439,500

2,771,500
2,639,500
2,639,500
2,639,500
2,639,500
2,639,500
2,639,500

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

1,860,000
1,680,000
180,000

1,200,000
1,380,000
1,380,000

60,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
60,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563

1. นายอาสา สารสิน

ประธานกรรมการ (ลาออกจากต�ำแหน่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)
-   
รวม
15,060,000

-  
4,440,000

-   
300,000

300,000

หมายเหตุ: (1) โบนัสส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2563 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2564 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการก�ำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 5,170,000 บาท

185,900
185,900
-   
20,100,000 24,000,000 44,100,000
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2564 เท่ากับ 44.10 ล้านบาท ซึง่ เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม
8.1.2 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
กลไกในการก�ำกับดูแล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษัทฯ ดังนี้
1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วน
การถือหุน้ โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2. มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นตัวแทนของบริษทั ฯ ในบริษทั ดังกล่าว
ในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
3. บริษทั ฯ ก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงาน การท�ำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำ
รายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว อย่างครบถ้วนถูกต้อง
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง
สายงานบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อก�ำหนด
เกีย่ วกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและหลักการ
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้

4. มีการก�ำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในบริษทั ย่อย และตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการ
ท�ำรายการส�ำคัญทีต่ อ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ เช่นการเพิม่ ทุน
หรือลดทุน การเลิกกิจการ เป็นต้น จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม (shareholders’ agreement)
- ไม่มี 8.1.3 การติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการ
ก�ำกับดูแ ลกิจ การที่ดี จึง ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน
“คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” และก�ำหนด
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ยที่จ ะต้อ งรับทราบและยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้
หัวหน้างานทุกระดับในองค์กรจะต้องก�ำกับดูแลให้พนักงานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Policy Acknowledgement
and Confirmation of Compliance ผ่านระบบฐานข้อมูลของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System: HRIS)
เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาท�ำความเข้าใจนโยบายที่ส�ำคัญ อาทิ คู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน และให้พนักงานยืนยันการรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
ตามนโยบายดั ง กล่ า วผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ แ ทนการลงนามใน
เอกสาร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระในการจัดเก็บเอกสาร
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อติดตามผลการ
รับทราบนโยบายของพนักงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ

บริษทั ฯ มีการติดตามให้เกิดการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมประเด็นทีส่ �ำคัญ อาทิ การปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติด้านแรงงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นต้น ตลอดจนก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
และติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อีก 4 ประเด็น ดังนี้
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไว้ในคูม่ อื ก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
และการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามรายละเอียดทีแ่ สดงในหัวข้อ “6.1.2
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย”
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ติดตามการก�ำกับดูแลและป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
- กรรมการและผู้บริหารทุกรายได้จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและ/หรือผูเ้ กีย่ วข้อง ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนด
- พนักงานร้อยละ 100 มีการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของตนเองและ/หรื อ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ก�ำหนด
- ในการพิจารณาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจ
ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้ โดยเปรียบเสมือนการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอกและค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นหลัก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียกับรายการดังกล่าวไม่มีส่วนร่วม
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ในการพิจารณาอนุมัติ และมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส
หากเป็นรายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับขนาดรายการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ทัง้ นี้ ในปี 2564 บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใด ๆ เกีย่ วกับการกระท�ำความผิดของกรรมการและผูบ้ ริหาร
อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในคู่มือก�ำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ตามรายละเอียดที่แสดงในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยว
กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย”
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามการก�ำกับดูแลและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ดงั นี้
• เลขานุการบริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการงดซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส
• เลขานุการบริษทั จัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษทั ฯ ของกรรมการและผูบ้ ริหารให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
• ก�ำกับดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
และ/หรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต้องลงนามในสัญญารักษาความลับส่วนบุคคล
(Non-Disclosure Agreement) ทุกคน เพือ่ ให้ระมัดระวังการใช้ขอ้ มูลทีม่ นี ยั ส�ำคัญและป้องกันการน�ำ
ข้อมูลความลับดังกล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และ
ไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ
ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใดๆ เกีย่ วกับการกระท�ำความผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
2564
รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร

นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายโชติ โภควนิช
นายเรวัต ฉ�่ำเฉลิม
นางกรรณิการ์ งามโสภี
นายจักร บุญ-หลง
นายประสพสุข บุญเดช
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
ดร.ประเสริฐ จารุพนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายชิ หลุง ลิน
นายริคาร์โด้ เบารอตโต้
นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่
นายถิรายุ ทรงเวชเกษม
หมายเหตุ (1) ถือหุ้นโดยคู่สมรส         

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 2/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร
กรรมการ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงาน Group Shared Service
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงานดิจิทัล
รวมการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ร้อยละ
ของทุน
ที่ช�ำระแล้ว

2563
จ�ำนวน
หุ้นสามัญ
(หุ้น)

จ�ำนวน
หุ้นสามัญ
(หุ้น)

เพิ่ มขึ้น/
(ลดลง)

0.01
-

600,000 (1)
-

-

600,000
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01

22,500 (1)
16,000
51,628
200
131,080
6,000
827,408

10,000
200
N/A
10,200

12,500
16,000
51,628
131,080
6,000
817,208
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(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ มีการก�ำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน” ตามรายละเอียด
ที่แสดงในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสีย” และเอกสารแนบ 5
บริษัทฯ ได้น�ำนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาด�ำเนินการเพื่อ
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันแสดงออกถึงความตั้งใจและ
มุ่งมั่นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
• เผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ได้รบั ทราบเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ของบริษทั ฯ ในการต่อต้าน
การคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน
ป้ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัทฯ การฝึกอบรม
พนักงาน และ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น
• ประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ” ในช่วงก่อนเทศกาล
ขึ้นปีใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก เช่น
การจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ตดิ ตัง้ ตามจุดต่าง ๆ ทัง้ ทีส่ �ำนักงานใหญ่
และศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า เพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใสในการท�ำงาน
การจัดส่งหนังสือถึงคู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อขอความร่วมมืองดให้ของขวัญหรือ
ของก�ำนัลแก่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
• สนับสนุนให้พนักงานผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริม ติดตาม
และก�ำกับดูแลเรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชันเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
และการสัมมนาทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันทีจ่ ดั ขึน้
โดยหน่วยงานภายนอก เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการ
ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ
• ก�ำหนดให้มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงโดยเริ่มตั้งแต่
การระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก การประเมินและ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงส�ำคัญ การก�ำหนดแผนรองรับและ
ป้องกันความเสี่ยงแต่ละเรื่อง และการก�ำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อ
บริหารจัดการความเสีย่ งทีร่ ะบุให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ การบริหาร
ความเสี่ยงนี้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

•

•

•

•

การลงทุน และการปฏิบัติการในทุก ๆ ด้าน รวมถึงด้านการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน
ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส�ำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงในการ
เกิดคอร์รัปชัน ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาค
เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ
และค่าใช้จ่ายอื่น และการจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวก ทั้งนี้
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรของบริษทั ฯ จะไม่กระท�ำการใด ๆ ทีจ่ ะน�ำ
ไปสู่การคอร์รัปชัน
ก�ำหนดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการ
เกิดคอร์รัปชัน เช่น การก�ำหนดระเบียบอ�ำนาจในการอนุมัติไว้
อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่ง และจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ฯ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
งานด้านงบประมาณอย่างแท้จริง เป็นต้น
บริษทั ฯ ได้รบั การต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector
Collective Action against Corruption หรือ CAC) เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบ
ก�ำหนดอายุการรับรอง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent เพื่อร่วม
ขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า โดยการสนับสนุน
ให้คคู่ า้ ของบริษทั ฯ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกีย่ วกับโครงการ
CAC และสนับสนุนให้คคู่ า้ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบั โครงการ
CAC

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตาม
รายละเอียดทีแ่ สดงในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย”
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 304 เรื่อง โดยเป็น
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระท�ำผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ จ�ำนวน 11 เรื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ใน
หัวข้อ “3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”)   
8.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

่ องคณะกรรมการชุดย่อยอืน
่ ๆ
8.3 สรุปผลการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข

8.3.1 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในหัวข้อ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล”
8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
1) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 – รายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 – รายงานของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ งว่า เป็นกลไกและเครือ่ งมือในการผลักดันให้บริษทั ฯ
สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทัง้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลทั้ง
ในด้านการด�ำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และนโยบายทีจ่ ะท�ำให้ระบบการท�ำงานของบริษทั ฯ มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดหรือป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
หลายด้าน รวมทัง้ มีความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยท�ำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ อีกทั้งสอบทาน
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และแผนงานการตรวจสอบภายใน
และพิจารณาประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ พิจารณา

คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ ถอดถอนผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษทั ฯ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท�ำหน้าที่
ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบตั งิ านของหน่วย
งานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
เหล่านั้น มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้ก�ำหนดอย่าง
เหมาะสม โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในโดยประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
ตามแนวทางมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission: COSO ซึ่งบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดี
ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลกิจการโดยรวม ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจซึ่งยึดตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และได้มีการจัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ในคู่มือมีการก�ำหนดห้าม
ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ตลอดจนตัวแทนของบริษัทฯ รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและมีบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืน คูม่ อื นีม้ กี ารทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อีกทัง้ ฝ่ายบริหารได้มกี ารจัดโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสม
กับการด�ำเนินงานอยู่เสมอ มีการก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและมี
การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานได้ชัดเจน
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารตระหนักและให้ความส�ำคัญในการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชัน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบและ
สอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการรับรองเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยใบรับรองดังกล่าว
มีอายุ 3 ปีนบั จากวันทีม่ มี ติให้การรับรอง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ให้ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
การพัฒนาฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับ
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งานที่ได้รับมอบหมาย และมีขั้นตอนการวางแผนและบริหารอัตรา
ก�ำลังพนักงานในภาพรวมของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
พร้อมทัง้ มีการวิเคราะห์/ทบทวนอัตราพนักงานรายปี เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการก�ำหนดแผนและกระบวน
การสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดกรอบนโยบาย รวมถึง
การจัดการความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานประเมิน
ปัจจัยความเสีย่ งด้านต่าง ๆ โอกาสเกิดและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้
ปัจจัยภายในและภายนอกและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลือ
อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
จะต้องรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัทฯ มีการจัดท�ำแผนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) และแผนส�ำรอง
ฉุกเฉินส�ำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan - DRP)
เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น
และท�ำให้มั่นใจว่าการท�ำงานที่ส�ำคัญของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานเพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ฉกุ เฉินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยติดตาม
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว พร้อมก�ำหนดแนวการ
ท�ำงาน การป้องกันและแก้ไข กรณีพบว่ามีพนักงานที่มีความเสี่ยงใน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

การติดเชื้อ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดและความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบ
ทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่าง
สม�ำ่ เสมอ โดยก�ำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการ
การปฏิบัติงานที่มีความส�ำคัญ

ของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดให้
แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความ
ส�ำคัญ รวมถึงบริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ย่อย เพือ่ ให้มแี นวทางการด�ำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย
ทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ  

4. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and
Communication)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม มีดัชนี บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านเป็นเครือ่ งมือในการวางแผนและควบคุม มีการ โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
ก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ และแนวปฏิบตั ติ ามนโยบาย รวมทัง้ การต่อต้าน วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ช่วยในกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และได้มี
คอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสนับสนุนให้พนักงานในบริษทั ฯ สร้างนวัตกรรมทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพ
และมี คู ่ มื อ การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น ในการด�ำเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางธุรกิจ
แนวทางในการปฏิบตั งิ านให้ทกุ คนในองค์กรและคูค่ า้ บริษทั ฯ มีนโยบาย โดยการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ
และระเบียบการปฏิบตั งิ านทีส่ นับสนุนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม   Robotic Process Automation (RPA) รวมทั้งบริษัทฯ ได้ตระหนัก
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และก�ำหนดความรับผิดชอบของงาน ถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีการ
ด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น มีระเบียบปฏิบัติเรื่องอ�ำนาจในการ แต่งตัง้ คณะกรรมการเทคโนโลยีและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
อนุมัติ มีการก�ำหนดระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่าง ๆ ของ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านทางช่องทางไซเบอร์ และ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร บริษทั ฯ มีการจัดการสือ่ สารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบ
และมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ ค�ำสั่ง ของบริษัทฯ
ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษทั ฯ อาทิ Intra-net ป้ายประกาศในสาขา
การก�ำหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคน
ถูกต้องย้อนหลังได้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการท�ำ ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อความโปร่งใสและค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การกระท�ำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต
คอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยแจ้งผ่านหน้า
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ อีเมล cgoffice@siammakro.co.th และ
บริษทั ฯ ยังมีชอ่ งทางการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพส�ำหรับลูกค้าเพื่อสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการของบริษทั ฯ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยผ่าน Call Center (0 2335 5300) ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอด
เวลา และเป็นการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีนโยบายทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการควบคุมระบบสารสนเทศ
ในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการน�ำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้
ด�ำเนิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท�ำความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
5. การติดตาม (Monitoring)
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินจากบริษัทชั้นน�ำภายนอกทุก 5 ปี
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล

และแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ
บนฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและ
กระบวนการควบคุม ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร โดยจัดท�ำแผนงานตรวจสอบเป็นรายปีให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ยังมีการน�ำกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนีย้ งั ให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ
เพือ่ ให้กระบวนการท�ำงานมีการก�ำกับดูแลทีด่ ี ในกรณีทพี่ บพฤติกรรม
น่าสงสัยที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กร บริษทั ฯ มีนโยบายและช่องทางในการสือ่ สาร รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ และ
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ และทุ ก หน่ ว ยงานมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนและระเบี ย บที่
ก�ำหนดไว้
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9.2 รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 Makro PCL และบริษัทย่อย* ของ Makro PCL (“กลุ่มบริษัท”) มีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพั นธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Makro PCL และมี
กรรมการร่วมกันจ�ำนวน 9 คน ได้แก่
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
3. นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
7. นายประเสริฐ จารุพนิช  
8. นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ
9. นายประสพสุข บุญเดช (กรรมการอิสระ)

รายการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ค่าการใช้บริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

* บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 วันที่ 31 ธ.ค. 2564

-

15.0

175.6

181.7

-

3.1

96.6

96.0

-

2.8

ลักษณะรายการ และ
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุม่ บริษทั ได้รบั อนุญาตให้ใช้สทิ ธิในเครือ่ งหมายการค้า และเครือ่ งหมาย
บริการ ซึง่ ครอบคลุมถึงการใช้เครือ่ งหมายการค้า “Makro” และ “aro”
เป็นต้น ในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบริษัท ฯ มีความจ�ำเป็น ในการใช้
เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการดังกล่าวในการด�ำเนินธุรกิจ
เช่น การใช้ตรายีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ ชือ่ ร้านค้า รูปแบบร้านค้า และการบริหาร
ธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้อัตราค่าสิทธิ
ที่ช�ำระให้กับ CPALL คิดตามสัดส่วนต่อยอดขายตามที่ตกลงในสัญญา
ทั้งนี้ เงื่อนไขส�ำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
และเครื่องหมายบริการสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บริษัทฯ เข้าท�ำรายการ
ก่อนที่ CPALL เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Makro PCL
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าท�ำรายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ซึง่ รายการดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งค่าการใช้บริการและเงื่อนไข
การช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพั นธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ำกัด (“ซีพี รีเทลลิงค์”)
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อยของ CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ Makro PCL และมีกรรมการร่วมกันกับ
Makro PCL จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

รายการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 วันที่ 31 ธ.ค. 2564

59.5

16.1

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

-

7.8

ค่าการใช้บริการ

-

2.3

ลูกหนี้การค้า

1.2

18.1

ลูกหนี้อื่น

1.8

-

เจ้าหนี้อื่น

-

11.9

6.6

6.7

-

50.2

293.2

294.9

ลูกหนี้การค้า

-

8.2

เจ้าหนี้การค้า

69.2

87.7

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
3. บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด (“ซีพีแรม”)
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อยของ CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ Makro PCL และมีกรรมการร่วมกันกับ
Makro PCL จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

4. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(“โกซอฟท์ (ประเทศไทย)”)
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อยของ CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ Makro PCLและมีกรรมการร่วมกันกับ
Makro PCL จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
2. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

ซือ้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

109.9

95.8

ค่าการใช้บริการ

121.8

266.9

เจ้าหนี้อื่น

52.7

316.9

ลูกหนี้อื่น

3.8

42.5

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

ลักษณะรายการ และ
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุ่มบริษัทขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้กับ ซีพี รีเทลลิงค์ และให้
เช่าพื้นที่และให้บริการเพื่อเป็นที่ตั้งร้านค้าของ ซีพี รีเทลลิงค์ ในศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และได้เช่าอุปกรณ์ท�ำความเย็น เช่น ตู้แช่เย็น
จากซีพี รีเทลลิงค์ เพือ่ วางจ�ำหน่ายสินค้าในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าในละแวก
ชุมชน
ทัง้ นี้ ราคาขายสินค้าและค่าเช่าและค่าบริการพืน้ ที่ และเงือ่ นไขการช�ำระเงิน
เป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการ
ขายสินค้าและให้เช่าพื้นที่และให้บริการกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
และเป็นไปตามราคาตลาด (1)

กลุ่มบริษัทขายสินค้าอาหารสดและอาหารแห้ง เช่น ผลไม้แช่แข็ง เห็ด
อบแห้ง ให้กับซีพีแรม และได้ซื้อสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน เช่น
ขนมจีบ ซาลาเปา เกี๊ยวกุ้ง การซื้อสินค้าดังกล่าวมาเพื่อขายต่อใน
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ทั้งนี้ ราคาซื้อขายสินค้าและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อขายสินค้าจาก
บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง การใช้บริการบ�ำรุงรักษา
ซอฟต์แวร์จากโกซอฟท์ (ประเทศไทย) ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวและการใช้
บริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น การสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ
โดยราคาซื้อสินค้าและบริการ เป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติ
ทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพั นธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
(มหาชน) (“CPF”)
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ Makro PCL และมี
กรรมการร่วมกันจ�ำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

รายการ

ลักษณะรายการ และ
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุ่มบริษัทได้ซื้อสินค้าประเภทปลาน�้ำจืด เช่น ปลาทับทิม ปลานิล
ปลากระพงขาว ปลาดุก การซื้อสิน ค้า ดังกล่า วมาเพื่อขายต่อใน
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า และขายสินค้าอาหารแช่แข็งส�ำเร็จรูปให้กับ CPF
และรายได้จากการโอนเครือ่ งหมายการค้า ซึง่ มูลค่าเป็นไปตามทีผ่ ปู้ ระเมิน
ราคาอิสระประเมิน

-

46.6

354.1

369.6

ลูกหนี้การค้า

-

7.7

เจ้าหนี้การค้า

24.8

37.8

ทั้งนี้ ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)

570.1

1,383.4

85.3

168.5

กลุ่มบริษัทได้ซื้อสินค้ากลุ่มอาหารสดพรีเมี่ยมน�ำเข้าจากต่างประเทศ
เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ ปลาแซลมอน และชิ้นส่วนต่าง ๆ การซื้อสินค้าดัง
กล่าวมาเพื่อขายต่อในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของ Makro PCL นอกจากนี้
ราคาซื้ อ สิ น ค้ า จะเป็ น การตกลงกั น ระหว่ า งคู ่ ค ้ า ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
เนื่องจาก สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้า
จากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)

-

32.9

12,607.9

14,118.8

56.4

62.6

ลูกหนี้การค้า

-

2.0

ลูกหนี้อื่น

-

9.1

1,695.6

3,549.1

12.5

45.2

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

6. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ำกัด (“CPM”) ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงและทางอ้อมของ Makro เจ้าหนี้การค้า
PCL และมีกรรมการร่วมกันจ�ำนวน 1 คน ได้แก่
นายอดิเรก ศรีประทักษ์

7. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ำกัด (“ซีพีเอฟ
เทรดดิ้ง”)
ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 วันที่ 31 ธ.ค. 2564

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า
ค่าการใช้บริการ

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

กลุ่มบริษัทซื้อสินค้ากลุ่มอาหารสด และอาหารแปรรูป เช่น เนื้อสุกร
ช�ำแหละ เนื้อไก่ช�ำแหละ ไข่ไก่ ไส้กรอก แฮม และเต้าหู้ไข่ เป็นต้น การ
ซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปเพื่อน�ำมาเพื่อขายต่อในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า โดย
ราคาซื้ อ สิ น ค้ า จะเป็ น การตกลงกั น ระหว่ า งคู ่ ค ้ า ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาตลาด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ใช้บริการด้านการขนส่งจากซีพีเอฟ เทรด
ดิ้ง ซึ่งราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)
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รายการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
8. บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ำกัด (“ซีพี-เมจิ”)
ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน และมีกรรมการร่วม ค่าใช้จา่ ยซื้อสินค้า
กันกับ Makro PCL จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
ลูกหนี้การค้า
นายอดิเรก ศรีประทักษ์

-

10.7

479.3

644.0

-

1.1

-

4.7

77.8

244.1

218.5

335.7

-

40.7

28.8

48.6

-

13.1

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

7.5

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

-

42.7

304.3

408.4

ลูกหนี้การค้า

-

3.1

ลูกหนี้อื่น

-

4.2

52.7

159.2

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
9. บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(“ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)”)
ค่าใช้จา่ ยซื้อสินค้า
ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน และ
มีกรรมการร่วมกันกับ Makro PCL จ�ำนวน 1 คน ลูกหนี้การค้า
ได้แก่ นายอดิเรก ศรีประทักษ์
เจ้าหนี้การค้า

10. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด
(“เพอร์เฟค คอมพาเนียน”)
ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกันและมีกรรมการ
ร่วมกันกับ Makro PCL จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
นายประเสริฐ จารุพนิช

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

ลักษณะรายการ และ
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุ่มบริษัทได้ซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนม เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว
และโยเกิร์ต การซื้อสินค้าดังกล่าวมาเพื่อขายต่อในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ทั้งนี้ ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)

กลุ่มบริษัทขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้กับ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
เช่น ข้าวสาร ผงซักฟอก และกระดาษช�ำระ กระดาษ A4 เป็นต้น และ
ซื้อสินค้า เช่น เนยแข็ง จากซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นการด�ำเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยราคาซื้อขายสินค้าและบริการ และเงื่อนไข
การช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ
กับรายการซื้อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
และเป็นไปตามราคาตลาด (1)

กลุ่มบริษัทได้ซื้อสินค้าประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข และ
อาหารแมว การซื้อสินค้าดังกล่าวมาเพื่อขายต่อในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ทั้งนี้ ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
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มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
รายการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ลักษณะรายการ และ
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

11.บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด  (“ฟรีวิลล์ ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โซลูชั่นส์”)
ลักษณะความสัมพันธ์
ค่าการใช้บริการ
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน มีกรรมการของ Makro
PCL จ�ำนวน 7 คน ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เจ้าหนี้อื่น
นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายอ�ำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล  และนายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 23.3
และมีกรรมการร่วมกันกับ Makro PCL จ�ำนวน 2
คน ได้แก่
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ และ
2. นายประเสริฐ จารุพนิช  

10.5

9.2

13.2

10.9

2.3

2.4

12. บริษทั แอสเซนด์ ฟูด้ จ�ำกัด (“แอสเซนด์ ฟูด้ ”)
ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

84.8

6.3

กลุ่มบริษัทขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปผ่านการขายที่ศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้าของ Makro PCL เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น โดยราคาขายสินค้า
และเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทาง
ธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
และเป็นไปตามราคาตลาด (1)

17.5

12.7

5.4

2.3

กลุ่มบริษัทใช้บริการการเช่าศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์หลักและส�ำรอง
(Datacenter) ส�ำหรับแผน Business disruption จาก ทรู อินเทอร์เน็ต
ดาต้า เซ็นเตอร์ โดยค่าการใช้บริการและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับค่าการใช้บริการกับ
บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

13. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์
ค่าการใช้บริการ
จ�ำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์”)
ลักษณะความสัมพันธ์
เจ้าหนี้อื่น
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน และมีกรรมการของ
Makro PCL ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมผ่านบริษัท ฟรีวิลล์
โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(SAP) รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับระบบ cloud รวมถึง การใช้บริการ
บ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์จากฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการการติดตัง้ และบ�ำรุงรักษาระบบ SAP และมีประสบการณ์จากการ
ให้บริการกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารมาตั้งแต่ต้น ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว
และการใช้บริการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษทั ฯ โดยราคาซือ้ สินค้าและบริการ เป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไข
ปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด (1)
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รายการ

14. บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จ�ำกัด (“ทรู ลีสซิ่ง”)
ค่าการใช้บริการ
ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน และมีกรรมการของ ดอกเบี้ยจ่าย
Makro PCL ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
15. บริษทั ซี.พี.ฟูด้ สโตร์ จ�ำกัด (“ซี.พี. ฟูด้ สโตร์”) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ ค่าใช้จา่ ยซื้อสินค้า
ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 วันที่ 31 ธ.ค. 2564

67.0

106.0

3.4

4.2

24.1

51.0

130.7

344.3

-

39.1

550.4

589.1

-

4.4

95.9

210.8

ลักษณะรายการ และ
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุม่ บริษทั เช่ารถยนต์ส�ำหรับผูบ้ ริหารจาก ทรู ลีสซิง่ โดยค่าการใช้บริการ
และเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทาง
ธุรกิจเปรียบเทียบกับค่าการใช้บริการกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ
เป็นไปตามราคาตลาด (1)

กลุ่มบริษัทซื้อสินค้าประเภทอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร จากซี.พี. ฟู้ดสโตร์
เพื่อขายต่อในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า และให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายสินค้าดังกล่าวให้กับซี.พี. ฟู้ดสโตร์ ทั้งนี้ ราคาซื้อสินค้าและการให้
บริ ก ารดั ง กล่ า วจะเป็ น การตกลงกั น ระหว่ า งคู ่ ค ้ า ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
และเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทาง
ธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
และเป็นไป ตามราคาตลาด (1)
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพั นธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

16. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ
(รวมถึง CPG CPF  CPALL บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ภายใต้กลุ่มดังกล่าว)

รายการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 วันที่ 31 ธ.ค. 2564

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

386.4

332.7

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

596.2

2,027.5

ค่าการใช้บริการ

210.3

505.3

ดอกเบี้ยจ่าย

4.0

36.1

ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

0.2

-

35.0

117.4

2.0

96.5

68.9

919.8

เจ้าหนี้อื่น

110.5

483.5

หนี้สินตามสัญญาเช่า

129.8

6,989.4

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1.2

0.5

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า

ลักษณะรายการ และ
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอืน่ ๆ โดยหลักมาจากการ
จ�ำหน่ายสินค้าในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของบริษทั ฯ รายได้จากค่าขนส่งสินค้า
และเงินสนับสนุนการขายจากผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า (Suppliers)
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าโดยหลัก เป็นรายการซื้อสินค้าเพื่อมาจัดจ�ำหน่ายใน
ร้านค้าของบริษัทฯ และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าระหว่างคลังสินค้าและ
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ
ค่าการใช้บริการ เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจปกติ เช่น
ค่าบริการงานบริหารจัดการอาคารส�ำนักงาน ค่าเช่าทีด่ นิ เพือ่ เป็นทีต่ งั้ ศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
โดยการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการช�ำระเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการที่ท�ำกับบริษัทอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน (1)

หมายเหตุ: (1) รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการให้ Makro PCL และบริษัทย่อยสามารถท�ำธุรกรรมเหล่านี้ได้
นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มกี ารสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึง่ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้น�ำเสนอการสอบทานดังกล่าวส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งผลของการสอบทานรายการระหว่างกันเป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการ
ระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจเท่านั้น โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในเครือ่ งหมายการค้าเครือ่ งหมาย
บริการ เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้ผ่าน
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนการด�ำเนินการหรือการจ่ายช�ำระค่าบริการ ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
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รายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้รายการซือ้ ขายสินค้าและบริการ และการซือ้
สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตน เป็นไปตามราคาตลาด และต้องรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

ส�ำหรับนโยบายและแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น Makro PCL และบริษัทย่อย
มีนโยบายทีจ่ ะท�ำรายการระหว่างกันเฉพาะกรณีอนั เนือ่ งมาจากการด�ำเนินธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ จะเป็นไปในราคา
หรือเงือ่ นไขทีไ่ ม่แตกต่างจากการปฏิบตั กิ บั บุคคลภายนอก และจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ก่อนที่จะเข้าท�ำรายการระหว่างกัน หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัท ส�ำหรับรายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี หากเป็นการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์
หากเป็นการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปคณะ กล่าวคือ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับทีว่ ญ
กรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ สามารถท�ำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี เดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
ความเกีย่ วข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำ  บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น Makro PCL และบริษัทย่อย สามารถท�ำ
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี ธุรกรรมดังกล่าวได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการไว้ ทั้งนี้ การเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
ในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลใช้
1. การซื้อสินค้า
กรณีที่ Makro PCL และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มี บังคับตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
กรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ทั้งนี้ รายการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ากับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด
2. การใช้บริการ
Makro PCL และบริษทั ย่อยได้รบั บริการจากกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เป็นกิจการทีม่ กี รรมการร่วมกัน
และ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการ
ได้รับบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
3. การขายสินค้าและให้บริการ
Makro PCL และบริษทั ย่อยได้จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร รวมถึงได้จ�ำหน่าย
สินค้าและให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกัน และ/หรือเป็น
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจ�ำหน่ายสินค้า
และให้บริการให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็น
รายการทีเ่ กิดขึน้ จากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินนั้ บริษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเพือ่ ป้องกัน
การถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจ�ำเป็นของการท�ำ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

3

ส่วนที่
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู
รายงานของผู้สอบบั้สญอบบั
ชีรับอนุญญชีาตรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ

ความเห็น

เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสาคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (บริ ษ ัท) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564 งบก าไรขาดทุ นรวมและงบก าไรขาดทุ น
เฉพาะกิ จการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฉ) และ 8
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร

มูลค่าสิ นค้าคงเหลือถูกให้ความสาคัญ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
เนื่องจากการประมาณมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
• ทาความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริ หารสิ นค้าคงเหลือ และ
ของสิ นค้าคงเหลือนั้นผูบ้ ริ หารต้องใช้
การประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
วิจารณญาณในการประมาณปริ มาณและ
มูลค่าของสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย
• สุ่ มทดสอบอายุสินค้าคงเหลือและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติ
ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า และสู ญหาย
ในการกาหนดอัตราร้อยละสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย
เคลื่อนไหวช้า และสู ญหายที่กาหนดโดยผูบ้ ริ หาร และเปรี ยบเทียบ
อัตราดังกล่าวกับข้อมูลการทาลายและสู ญหายของสิ นค้าคงเหลือ
ที่เกิดขึ้น
•

สุ่ มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการขาย
ภายหลังวันสิ้ นปี กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสุ่ มทดสอบ
การคานวณมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ

•

พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ญ), 3 (ฎ), 3 (ฐ), 4, 14 และ 15
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร

กลุ่มบริ ษทั มีค่าความนิยมที่มีนยั สาคัญและ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่อายุการให้
• ทาความเข้าใจกระบวนการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพื่อ
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ่งส่ วนใหญ่
พิจารณาการด้อยค่า
เกิดจากการรวมธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารมีการพิจารณาการด้อยค่า
โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เป็ นประจาทุกสิ้ นงวด การประเมินมูลค่า
ที่ได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ง
ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการใช้
สิ นทรัพย์น้ นั และการกาหนดข้อสมมติที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจากผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณใน
การกาหนดข้อสมมติและมีความไม่
แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแส
เงินสดที่จะได้รับในอนาคต ข้าพเจ้าจึงให้
ความสาคัญในการตรวจสอบ

•

พิจารณาข้อสมมติที่สาคัญในรายงานประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร โดยเปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ ง แนวโน้มของอุตสาหกรรม และข้อมูลที่
หาได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมทั้งประเมินมูลค่า
แบบจาลองทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั ใช้และอัตราคิดลด
และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติที่สาคัญ

•

พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ 4
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้เสร็ จสิ้ น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
การรวมธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ
กลุ่มโลตัสส์ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมิน
• สอบถามผูบ
้ ริ หาร และอ่านสัญญาโอนและรับโอนกิจการ
ราคาอิสระเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
ทั้งหมด เพื่อทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ข้อกาหนดและ
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมารวมถึงสิ่ ง
เงื่อนไขที่สาคัญของรายการ
ตอบแทนที่โอนให้ ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั บันทึก
ประมาณการมูลค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน
• ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและ
5,221 ล้านบาท และประมาณการค่าความนิยม
หนี้สินที่รับมาทั้งหมดซึ่ งประเมินโดยกลุ่มบริ ษทั
จานวน 232,545 ล้านบาทในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
• ประเมินความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิสระของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริ ษทั
เนื่องจากรายการรวมธุรกิจดังกล่าวเป็ นรายการที่
มีสาระสาคัญ มีความซับซ้อน และจาเป็ นต้องใช้
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติและวิธีการวัดมูลค่าที่
ดุลยพินิจที่มีนยั สาคัญในการระบุและประเมิน
ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มา และหนี้สินที่
หนี้สินที่รับมารวมถึงสิ่ งตอบที่โอนให้ ในร่ างรายงานการ
รับมารวมถึงสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ข้าพเจ้าจึง
ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ และทดสอบการคานวณ
พิจารณาว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการ
ตรวจสอบ
• ใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี
ในการประเมินความเหมาะสมของค่าตัวแปรทางการเงินที่
เป็ นตัวกาหนดอัตราคิดลด การระบุสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
วิธีการประเมินมูลค่า และความสมเหตุสมผลในการคานวณ
•

ประเมินความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุขอ้ 4 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้เสร็ จสิ้ นการรวมธุ รกิจโดย
การรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสส์ ผูป้ ระเมินราคาอิสระอยู่ในระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
ได้มาที่ ระบุได้และหนี้ สินที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ ในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจ โดยพิจารณา
จากร่ างรายงานการประเมิ นที่ ได้รับจากผูป้ ระเมิ นราคาอิสระ และบันทึ กผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่โอนให้กบั มูลค่า
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ดั ง กล่ า วไว้ใ นบั ญ ชี “ค่ า ความนิ ย ม” เป็ นจ านวนเงิ น 232,545 ล้ า นบาท โดย ณ วัน ที่ ร ายงาน
การประเมินราคายังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้แ ละการปั นส่ วนของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้เป็ นมูลค่าที่
ประมาณการและอาจมีการปรับปรุ ง ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึ งงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการหรื อความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หาก
ในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่น มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลและขอให้ทาการแก้ไข ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ พ บว่ามี เรื่ องดังกล่ าวที่ ต้อง
รายงาน

ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมี ผ ลต่อการตัด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ น จากการใช้งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิ ด จากการทุจริ ตหรื อข้อผิด พลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น และได้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ข ัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมู ล การแสดงข้อมู ลที่ ไม่ ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสม
กับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใช่ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ น ต่ อความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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•

ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์ ก ารบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู ้บ ริ ห ารและจาก
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์
ที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในการด าเนิ น งาน
ต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้า ข้า พเจ้า ได้ข ้อ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ข้า พเจ้า ต้อ งกล่ า วไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง
หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ จนถึ งวัน ที่ ในรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้า อย่า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง

•

•

ประเมิ น การน าเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุ การณ์ ในรู ป แบบที่ ทาให้ มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รั บ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ของกิ จ การภายในกลุ่ ม หรื อ
กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้า พเจ้า รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก าหนด
แนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ั ท ข้า พเจ้า เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบแต่ เพี ย งผู ้เ ดี ย ว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

จากเรื่ องที่ สื่ อ สารกับ ผู ้มี ห น้ าที่ ในการก ากับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จารณาเรื่ อ งต่ างๆ ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(นางปิ ยธิดา ตั้งเด่นชัย)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 11766
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
18 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มี นัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจาก
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2564

6, 27

64,554,891,461
3,974,700,000
2,301,496,702
1,985,490,137
31,966,575,834
3,775,760,372
782,351,163
606,890,763
52,101,517
110,000,257,949

10,483,774,485
34,568,950
944,795,083
482,725,901
14,477,505,762
1,188,115,256
631,692,727
7,853,995
28,251,032,159

44,989,627,577
550,352,783
410,343,128
80,943,300
13,992,303,985
1,216,680,687
637,639,673
2,499,213
61,880,390,346

8,793,809,646
336,985,320
189,951,675
33,775,700
13,251,096,028
1,181,449,539
602,391,827
24,389,459,735

9,139,468,357
4,875,371,520
294,750,000
44,832,693
45,268,353,686
118,443,826,010
36,830,567,933
234,736,022,257

85,552,404,610
13,265,915
112,498,502
30,564,324,560
10,204,159,161
2,190,598,824

8,104,029,580
112,498,502
28,756,810,649
8,591,920,123
-

8,059,821,049
529,951,977
1,267,196,141
459,490,161,623

2,200,651,034
453,031,114
44,593,603
131,335,527,323

232,649,106,235
112,498,502
28,887,221,314
9,185,634,048
1,426,783,589
504,824,836
15,528,504
272,781,597,028

569,490,419,572

159,586,559,482

334,661,987,374

71,823,745,615

5, 7, 27
5
5, 27
5, 8

27

4, 9
4, 10
10
5, 27
11
5, 12
13
4, 14
5, 15
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
2563

1,427,118,694
426,722,384
15,185,948
47,434,285,880

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินมัดจาค่าเช่าจากผูเ้ ช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอนุพนั ธ์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2564

16, 27
27
5, 27
27
5, 27
16, 27

29,197,868,282
54,845,229,937
5,390,308,006
13,041,810,384
1,010,403,367
1,126,006,053
7,350,802,952

1,050,248,649
25,804,463,749
2,169,529,840
1,672,314,694
303,976,865
6,007,420
927,351,890
2,837,756,211

26,661,952,678
2,556,622,797
1,732,327,939
404,196,688
856,808,693
3,482,758,735

299,778,622
24,886,084,877
2,214,891,817
1,574,472,097
290,952,201
919,054,742
2,631,506,678

16, 27

2,001,072,451

5,001,208,817

2,000,000,000

5,000,000,000

5, 16, 27
27

3,069,613,050
702,935,939
475,019,605
118,211,070,026

495,480,926
4,653,030
202,223,054
40,475,215,145

550,849,719
201,389,882
38,446,907,131

481,006,366
4,653,030
197,210,769
38,499,611,199

16, 27

105,120,378,884
187,262,670
44,904,541,660
2,474,694,825

2,001,620,488
4,316,802
7,621,593,843
31,683,010

5,000,000,000
2,916,810
6,149,385,897
34,812,951

2,000,000,000
4,316,802
5,829,190,481
28,563,617

2,569,556,279
2,394,938,243
4,447,183,308
172,710,535
509,725,750
162,780,992,154
280,992,062,180

1,032,366,477
76,395,679
80,330,977
114,132
10,848,421,408
51,323,636,553

1,116,276,117
64,737,095
12,368,128,870
50,815,036,001

993,661,888
76,395,679
8,932,128,467
47,431,739,666

5, 16, 27
5, 27
17
18
24
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท สยามแม็
งบแสดงฐานะการเงิ
น คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

งบการเงินรวม
2564

งบก�ำไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2563

2564

หมายเหตุ

2563

(ปรับปรุ งใหม่)

19
19

5,586,161,750
5,290,161,750

2,400,000,000
2,400,000,000

5,586,161,750
5,290,161,750

2,400,000,000
2,400,000,000

19

263,881,502,666

3,290,152,068

263,881,502,666

3,290,152,068

(19,980,479)

(19,980,479)

-

-

4

(6,714,300,702)

-

(6,555,104,609)

-

20

240,000,000
25,459,706,278

240,000,000
16,511,320,419

240,000,000
20,990,391,566

240,000,000
18,461,853,881

(139,894,740)

(182,348,922)

-

-

287,997,194,773

22,239,143,086

283,846,951,373

24,392,005,949

-

85,552,404,610

-

-

501,162,619

471,375,233

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

288,498,357,392

108,262,922,929

283,846,951,373

24,392,005,949

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

569,490,419,572

159,586,559,482

334,661,987,374

71,823,745,615

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
ก่อนการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

4

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้คา่ เช่าและรายได้จากการ
ให้บริ การศูนย์การค้า
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้า
ต้นทุนการเช่าและการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
ส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เดิมก่อน
การจัดโครงสร้างธุรกิจ
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐานส่ วนทีเ่ ป็ นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษทั

หมายเหตุ
นเป็นนเป็ส่นวส่นหนึ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
วนหนึ
่งของงบการเงิ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ปรับปรุ งใหม่)

5
258,847,285,676
4,176,526,630

214,139,667,370
3,757,472,016

209,937,501,612
3,896,472,710

203,635,142,987
3,778,751,453

2,520,793,682
889,906,391
266,434,512,379

361,366,680
501,682,439
218,760,188,505

323,134,535
561,589,773
214,718,698,630

345,125,514
425,436,164
208,184,456,118

23

228,405,184,238
1,045,691,503
19,149,739,086
7,339,909,784
255,940,524,611

192,015,763,584
56,647,491
12,701,163,380
5,030,110,687
209,803,685,142

188,753,490,308
63,767,212
12,001,757,718
4,295,098,101
205,114,113,339

183,030,880,298
56,647,491
11,774,990,282
3,722,088,882
198,584,606,953

4

10,493,987,768
6,714,300,702

8,956,503,363
-

9,604,585,291
-

9,599,849,165
-

(226,474,308)

(63,415,210)

-

-

16,981,814,162
1,556,708,589
15,425,105,573
2,127,544,688
13,297,560,885

8,893,088,153
619,498,015
8,273,590,138
1,812,840,394
6,460,749,744

9,604,585,291
388,626,261
9,215,959,030
1,835,503,640
7,380,455,390

9,599,849,165
448,484,848
9,151,364,317
1,806,193,833
7,345,170,484

13,686,726,321

6,562,667,422

7,380,455,390

7,345,170,484

(374,983,996)

(63,415,210)

-

-

(14,181,440)
13,297,560,885

(38,502,468)
6,460,749,744

7,380,455,390

7,345,170,484

2.38

1.37

1.28

1.53

21
5
8

4, 10

24

4

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่ วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนขาดทุนจากการซื้ อส่วนได้เสี ย
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

247

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน

12

248
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

งบกษ
าไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จคโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ัท สยามแม็

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หมายเหตุ

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด
รายได้ภาษีเงินได้ของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
ผลขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสดที่ถูกจัดประเภท
ไว้ในกาไรขาดทุน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
บริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของผลกาไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

13,297,560,885

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

(บาท)
6,460,749,744

7,380,455,390

7,345,170,484

205,036,151

73,383,107

-

-

27

(66,468,535)

-

-

-

24, 27

13,293,707

-

-

-

27

(68,234,991)

-

-

-

4, 10

364,271,376
447,897,708

(19,027,971)
54,355,136

-

-

17

82,115,625

(53,998,062)

(64,897,131)

(62,664,927)

24

(20,456,087)
61,659,538

10,799,612
(43,198,450)

12,979,426
(51,917,705)

12,532,985
(50,131,942)

509,557,246
13,807,118,131

11,156,686
6,471,906,430

(51,917,705)
7,328,537,685

(50,131,942)
7,295,038,542

13,790,840,041

6,593,975,504

7,328,537,685

7,295,038,542

(10,712,620)

(82,443,181)

-

-

26,990,710
13,807,118,131

(39,625,893)
6,471,906,430

7,328,537,685

7,295,038,542

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เดิมก่อน
การจัดโครงสร้างธุรกิจ
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ปรับปรุ งใหม่)

4

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นส่นวส่นหนึ
วนหนึ่ งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
นนีน้ นี้

13

249

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สารอง
รวม

กาไรสะสม

หมายเหตุ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
เพิ่มหุ้นสามัญเพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
เงินปั นผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
การได้มาซึ่ งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ร่ วม
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียจากการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
การซื้ อส่ วนได้เสี ยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

19
4, 19
26

4

ส่ วนขาดทุน
ส่ วนขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
จากการซื้ อ
สัดส่วนความเป็ น ส่ วนได้เสี ยภายใต้
เจ้าของในบริ ษทั ย่อย การควบคุมเดียวกัน

ส่ วนเกิน
มูลค่า

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

หุ้นสามัญ

2,400,000,000

3,290,152,068

(19,980,479)

385,000,000
2,505,161,750
2,890,161,750

32,621,631,348
227,969,719,250
260,591,350,598

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ย่อย
ก่อนการจัด
โครงสร้างธุรกิจ

(182,348,922)

22,239,143,086

85,552,404,610

471,375,233

108,262,922,929

-

-

33,006,631,348
230,474,881,000
(4,800,000,000)
258,681,512,348

-

(323)
(323)

33,006,631,348
230,474,881,000
(4,800,000,323)
258,681,512,025

-

-

-

-

-

2,796,999

2,796,999

-

-

-

-

-

(66,040,292)

-

(66,040,292)

-

(4,800,000,000)

-

-

-

(6,714,300,702)
251,967,211,646

(85,475,651,698)
(85,541,691,990)

2,796,676

(92,189,952,400)
166,428,316,332

240,000,000

13,686,726,321
61,659,538
13,748,385,859
25,459,706,278

163,864,001
163,864,001
(18,484,921)

(121,409,819)
(121,409,819)
(121,409,819)

42,454,182
42,454,182
(139,894,740)

13,686,726,321
104,113,720
13,790,840,041
287,997,194,773

(374,983,996)
364,271,376
(10,712,620)
-

(14,181,440)
41,172,150
26,990,710
501,162,619

13,297,560,885
509,557,246
13,807,118,131
288,498,357,392

ทุนสารอง
ตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

-

240,000,000

16,511,320,419

(182,348,922)

-

-

-

-

(4,800,000,000)
(4,800,000,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,890,161,750

260,591,350,598

-

(6,714,300,702)
(6,714,300,702)

5,290,161,750

263,881,502,666

(19,980,479)

(6,714,300,702)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

14

สารอง
การแปลงค่า
งบการเงิน
(บาท)

การป้ องกัน
ความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริ
สยามแม็
จ�ำกัดและบริ
(มหาชน)
บริษษัทัทสยามแม็
คโคร จคากัโคร
ด (มหาชน)
ษัทย่อย และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่่ยวนแปลงส่
นของผู้ถือหุ้นวนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุ งใหม่ )
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผล
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่อย
การได้มาซึ่ งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ในบริ ษทั ย่อยโดยอานาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
รวมการเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่อย
การเปลีย่ นแปลงส่ วนได้ เสียจากการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
การซื้ อส่ วนได้เสี ยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กาไรสะสม

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ย่อย
ก่อนการจัด
โครงสร้างธุรกิจ

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

2,400,000,000

3,290,152,068

-

240,000,000

14,599,851,447

(256,855,454)

20,273,148,061

-

504,787,827

20,777,935,888

-

-

-

-

(4,608,000,000)
(4,608,000,000)

-

(4,608,000,000)
(4,608,000,000)

-

-

(4,608,000,000)
(4,608,000,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,222,820

5,222,820

-

-

(19,980,479)
(19,980,479)

-

-

-

(19,980,479)
(19,980,479)

-

990,479
6,213,299

(18,990,000)
(13,767,180)

-

-

(19,980,479)

-

(4,608,000,000)

-

(4,627,980,479)

85,634,847,791
85,634,847,791

6,213,299

85,634,847,791
81,013,080,611

2,400,000,000

3,290,152,068

(19,980,479)

240,000,000

6,562,667,422
(43,198,450)
6,519,468,972
16,511,320,419

74,506,532
74,506,532
(182,348,922)

6,562,667,422
31,308,082
6,593,975,504
22,239,143,086

(63,415,210)
(19,027,971)
(82,443,181)
85,552,404,610

(38,502,468)
(1,123,425)
(39,625,893)
471,375,233

6,460,749,744
11,156,686
6,471,906,430
108,262,922,929

26

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของในบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ทุนสารอง
ตาม
กฎหมาย

15

ยังไม่ได้
จัดสรร

(บาท)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั

สารอง
การแปลงค่า
งบการเงิน

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

บริษทั สยามแม็คโคร
ากัด ำ(มหาชน)
และบริ56-1
ษทั ย่One
อย Report)
แบบแสดงรายการข้
อมูลจประจ�
ปี 2564 (แบบ

251

งบแสดงการเปลี
ย่ นแปลงส่
้ถือหุ้นและบริษัทย่อย
บริ
ษัท สยามแม็ค
โคร จ�ำกัวดนของผู
(มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
ส่ วนขาดทุนจากการ
หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก

ส่ วนเกินมูลค่า

และชาระแล้ว

หุ ้นสามัญ

ซื้ อส่ วนได้เสี ยภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(บาท)

รวมส่ วนของ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2,400,000,000

3,290,152,068

-

240,000,000

19

385,000,000

32,621,631,348

-

-

-

33,006,631,348

4, 19

2,505,161,750

227,969,719,250

-

-

-

230,474,881,000

-

-

-

-

(4,800,000,000)

(4,800,000,000)

2,890,161,750

260,591,350,598

-

-

(4,800,000,000)

258,681,512,348

-

-

(6,555,104,609)

-

-

(6,555,104,609)

2,890,161,750

260,591,350,598

(6,555,104,609)

-

(4,800,000,000)

252,126,407,739

กาไร

-

-

-

-

7,380,455,390

7,380,455,390

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

-

(51,917,705)

(51,917,705)

-

-

-

-

7,328,537,685

7,328,537,685

5,290,161,750

263,881,502,666

(6,555,104,609)

240,000,000

20,990,391,566

283,846,951,373

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

18,461,853,881

24,392,005,949

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ ้นสามัญ
เพิ่มหุ ้นสามัญเพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
เงินปั นผล

26

รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
การเปลีย่ นแปลงส่ วนได้ เสียจากการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
การซื้ อส่ วนได้เสี ยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

4

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น

252

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก

ส่วนเกินมูลค่า

และชาระแล้ว

หุ ้นสามัญ

รวมส่วนของ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุ ้น

(บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

2,400,000,000

3,290,152,068

240,000,000

15,774,815,339

21,704,967,407

-

-

-

(4,608,000,000)

(4,608,000,000)

-

-

-

(4,608,000,000)

(4,608,000,000)

กาไร

-

-

-

7,345,170,484

7,345,170,484

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

(50,131,942)

(50,131,942)

2,400,000,000

3,290,152,068

240,000,000

7,295,038,542
18,461,853,881

7,295,038,542
24,392,005,949

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เงินปันผล

26

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริ
ัท สยามแม็
โคร จ�และบริ
ำกัดษทั(มหาชน)
และบริษัทย่อย
บริษษ
ทั สยามแม็
คโคร จากัค
ด (มหาชน)
ย่อย

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ
นสด (ต่อ) นสด (ต่อ)
งบกระแสเงิ

งบกระแสเงินสด นสด
งบกระแสเงิ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ
ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
นอกจากค่าความนิยม
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการ
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า)
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่าย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการตัดจาหน่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจาก
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
อื่นๆ

(บาท)

13,297,560,885

6,460,749,744

7,380,455,390

7,345,170,484

11
12
13

748,587,692
3,321,370,589
1,520,850,460

2,268,746,759
946,164,188

1,999,626,341
849,158,315

2,069,139,217
826,364,752

15
21

536,910,843
(50,668,219)
1,556,708,589
2,127,544,688

362,216,464
(37,593,656)
619,498,015
1,812,840,394

360,497,158
(23,933,995)
388,626,261
1,835,503,640

305,754,702
(23,419,501)
448,484,848
1,806,193,833

75,450,158

(49,791)

(5,897,925)

6,674,064

(588,760,691)

39,878,668

107,655,455

22,016,560

7, 11-13, 15

129,402,881

44,863,461

(3,494,227)

3,542,206

10

226,474,308

63,415,210

-

-

4,795,198

-

-

-

107,803,299

7,285,163

7,515,664

1,556,651

24

17
4

(23,655,563)

(5,148,034)

(3,869)

(38,353)

475,124

753,706

285,615

-

144,989,502
(6,714,300,702)
(1,671,000)
16,419,868,041

94,651,897
2,354,000
12,680,626,188

98,503,268
(1,671,000)
12,992,826,091

88,211,992
2,354,000
12,902,005,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์และ
หนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาค่าเช่าจากผูเ้ ช่า
จ่ายประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับสุทธิจากประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงานจากบริ ษทั อื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,415,166
562,940,794
(2,415,624,113)
(1,687,843,448)
(31,803,200)
(24,089,428)
(4,985,240)
(8,389,559)
(173,842,674)
7,315,549,119
2,384,517,852
(2,403,832,019)
243,223,496
(410,845,139)
(4,653,030)
(226,267,021)
182,945,868
(175,822,104)

94,383,039
(14,800,016)
258,367,627
72,848,570
16,777,276
6,529,671
(23,647)
1,280,835
1,313,155,925
237,196,261
25,207,277
105,112,318
461,333,002
4,653,030
(10,627,698)
(2,799,984)
1,127,121

(215,887,379)
(129,362,494)
(928,376,573)
(35,231,148)
(32,242,537)
(2,499,213)
(342,556)
1,776,526,126
341,730,980
23,623,876
110,357,340
869,443,563
(4,653,030)
5,850,112
(1,399,992)
6,249,334

(125,023,742)
730,769
44,305,507
74,602,624
5,827,855
1,679,202
1,212,503,949
233,513,352
2,485,931
102,655,794
477,913,287
4,653,030
1,088,696
(2,799,984)
538,498

(60,530,600)

(14,296,352)

(40,786,170)

(10,979,625)

46,866,477
152,045,133
(257,131,682)
19,425,712,689
45,417,641
(313,279,540)
(2,383,385,892)
16,774,464,898

46,895,679
(566,959)
15,282,379,163
40,030,079
(235,787,808)
(1,733,590,584)
13,353,030,850

(11,658,584)
14,724,167,746
20,928,685
(180,647,768)
(1,962,872,716)
12,601,575,947

46,895,679
14,972,596,277
23,346,861
(224,215,391)
(1,705,094,824)
13,066,632,923

17

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

254

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริ
ษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ) นสด
งบกระแสเงิ

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)นสด (ต่อ)
งบกระแสเงิ

(ต่อ)

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
นอกจากค่าความนิยม
เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระค่าธรรมเนียมเงินกู้
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากกิจการอื่น
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การได้มาซึ่งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อย
โดยอานาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(บาท)

81,162,222
2,036,554,700
(65,825,162)
222,796
(2,377,443,063)
29,027,152
(501,459,272)

7,120,428
(1,831,116,766)
18,675,463
(190,728,327)

(2,028,081,438)
20,979,173
(501,459,272)

(1,394,404,474)
18,419,654
(188,839,017)

(1,081,834,954)

(291,838,399)

(359,280,610)

(200,466,565)

(294,750,000)
13,165,259,377
10,990,913,796

(2,287,887,601)

(41,928,000)
(625,300,265)
(3,535,070,412)

(35,968,200)
(774,999,750)
(2,576,258,352)

33,006,631,348
(1,654,292,806)
(81,188,308)

(1,007,488,344)
220,362,806

33,006,631,348
(777,318,952)
(300,000,000)

(824,126,947)
299,270,271

16

5,000,000,000
(5,508,147)

496,902
-

5,000,000,000
-

-

16

(5,000,953,182)

(1,766,048)

(5,000,000,000)

-

16

(6,007,420)
-

(8,762,236)
-

-

150,000,000

(4,800,000,000)
(323)
2,796,999

(4,608,000,000)
5,222,820

(4,800,000,000)
-

(310,000,000)
(4,608,000,000)
-

(6,372,000)
26,455,106,161

(12,661,600)
(5,412,595,700)

27,129,312,396

(5,292,856,676)

10

9
5
4

16

26

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
หมายเหตุ

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิม่ ขึ้นสุทธิก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

54,220,484,855

5,652,547,549

36,195,817,931

5,197,517,895

(149,367,879)
54,071,116,976

31,068,719
5,683,616,268

36,195,817,931

5,197,517,895

10,483,774,485

4,800,158,217

8,793,809,646

3,596,291,751

6

64,554,891,461

10,483,774,485

44,989,627,577

8,793,809,646

11

65,825,162
65,825,162

-

-

-

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ือมา
ในระหว่างปี มีดงั นี้
เพิม่ ขึ้นในระหว่างปี
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
จ่ ายชาระเป็ นเงินสด

12

8,038,892,433
(5,661,449,370)
2,377,443,063

1,770,452,823
60,663,943
1,831,116,766

2,162,319,842
(134,238,404)
2,028,081,438

1,344,515,455
49,889,019
1,394,404,474

รายละเอียดสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มา
ในระหว่างปี มีดงั นี้
เพิม่ ขึ้นในระหว่างปี
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ ายชาระเป็ นเงินสด
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1,647,378,796
(1,145,919,524)
501,459,272

987,861,405
(797,133,078)
190,728,327

1,442,906,671
(941,447,399)
501,459,272

934,867,653
(746,028,636)
188,839,017

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจาก
ค่าความนิยมที่ซ้ือมาในระหว่างปี มีดงั นี้
เพิม่ ขึ้นในระหว่างปี
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
จ่ ายชาระเป็ นเงินสด

15

1,155,620,649
(73,785,695)
1,081,834,954

280,863,990
10,974,409
291,838,399

362,161,320
(2,880,710)
359,280,610

205,967,935
(5,501,370)
200,466,565

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายละเอียดอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่ซ้ือมา
ในระหว่างปี มีดงั นี้
เพิม่ ขึ้นในระหว่างปี
จ่ ายชาระเป็ นเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ
ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การรวมธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรื อนหุน้
สารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดาเนิ นงานและการจาแนกรายได้
สัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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255

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมี ที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2537
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี การเงินนี้คือ บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษัทดาเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” โดยมี สาขาทั่ว
ประเทศไทย และจัดจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าที่เป็ นสมาชิกบัตรแม็คโครซึ่ งเป็ นองค์กรธุรกิจขนาด
กลางและเล็ก รวมทั้งร้านค้าปลีกและกลุ่มธุ รกิจร้านอาหาร ตลอดจนกลุ่มผูป้ ระกอบอาชี พอิสระและสถาบันต่างๆ
บริ ษทั ย่อย (รวมกับบริ ษทั เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดาเนินธุรกิจค้าปลีกและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ธุรกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองในต่างประเทศ นาเข้าและจาหน่ายอาหาร
แช่แข็งและอาหารแช่เย็น ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ัทมี ส าขาแม็ ค โครที่ เปิ ดให้ บริ การจานวน 135 สาขา (2563: 130 สาขา) และร้ าน
จาหน่ายอาหารแช่แข็ง 7 สาขา (2563: 7 สาขา)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 9

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติท างการบัญ ชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ที่ เกี่ ย วข้อ ง
งบการเงินนี้ นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั นโยบายการบัญชี ที่เปิ ดเผยใน
หมายเหตุแต่ละข้อได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

256
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริ
ษัท
โครธันจ�วาคม
ำกัด2564
(มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรั
บปีสยามแม็
สิ้นสุ ดวันทีค่ 31
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจแตกต่า งจากที่ ป ระมาณการไว้ ประมาณการและข้อ สมมติ ที่ ใช้ในการจัด ท างบการเงิ น ซึ่ งเปิ ดเผยใน
หมายเหตุแต่ละข้อจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันที
เป็ นต้นไป
3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพ ย์ที่
ซื้อมานั้นประกอบด้วยปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่งสามารถทาให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที่
ซื้อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมา กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิม หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

หากการบัน ทึ กบัญ ชี เมื่ อ เริ่ มแรกส าหรั บ การรวมธุ ร กิ จไม่ เสร็ จสมบู ร ณ์ ภ ายในวันสิ้ น รอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ทาการประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน
มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ
วัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
ในการรวมธุ รกิ จที่ ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที่ กลุ่ม
บริ ษทั ถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
ในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อก่อนการรวมธุรกิจที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะ
ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันบันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีเสมื อนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยรั บรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของธุรกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับ สู งสุ ด ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ ส่ วนต่ า งระหว่างมู ลค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องธุ ร กิ จที่ ถู กน ามารวมดังกล่ า วกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกิ นหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อมีการขายเงิ นลงทุนในธุรกิจที่ซ้ื อดังกล่าวไป ผลการดาเนิ นงาน
ของธุรกิจที่ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบหรื อวันที่
ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ด
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้
เกิ ดผลกระทบต่ อจ านวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่ มบริ ษ ัท งบการเงิ นของบริ ษั ทย่ อยได้ รวมอยู่ ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการ
ควบคุม ผลต่างระหว่างส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีการปรับปรุ งแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่
จ่ายหรื อรับจากการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมโดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู ้
เป็ นส่ วนเกิน/ส่ วนต่ากว่าทุนอื่นในส่ วนของเจ้าของ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การสูญเสียอานาจควบคุม
เมื่ อกลุ่ มบริ ษัทสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มี
อานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ ว นของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงิน รวมด้วยวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่ อ
เริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก เงินปั นผลรับ ส่ วนแบ่งกาไร
หรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงิ นลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกใน
งบการเงินรวมจนถึงวันที่ความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมร่ วมสิ้ นสุ ดลง
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่งเป็ นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่งเป็ น
ผลมาจากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่
ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ น
เงิ น ตราต่างประเทศ แปลงค่ าเป็ นสกุ ลเงิ น ที่ ใช้ในการด าเนิ น งานของแต่ละบริ ษัท ในกลุ่ มบริ ษัท โดยใช้อัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ รายงาน สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
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ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชี น้ นั ยกเว้นผลต่าง
ของอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เกิ ด ขึ้ น จากการแปลงค่ า ของการป้ อ งกัน ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดเฉพาะส่ ว นที่ มี
ประสิ ทธิผลจะรับรู ้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
จากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ รายงาน รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นสารองการ
แปลงค่างบการเงินในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจาหน่ ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เมื่ อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมี
อิ ทธิ พ ลอย่างมี ส าระสาคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ เกี่ ย วข้องกับ
หน่ วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อ ขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุนจากการ
จาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ไ ม่มีอานาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วม
ค้าเพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภท
ยอดสะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นสารองการแปลงค่างบการเงินในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจาหน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป
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(ค) เครื่องมือทางการเงิน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ

(ค.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงินอื่นๆ (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้า (ดู หมายเหตุขอ้ 3 (จ)) รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาเว้นแต่สิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกเว้นแต่
กลุ่มบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทั้ ง หมดจะถู ก จัด ประเภทรายการใหม่ โ ดยทัน ที เป็ นต้ น ไปนั บ จากวัน ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ณ วันที่ รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก หนี้ สิ นทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีด อกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ดอกเบี้ยจ่าย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการ
ออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้ว ยราคาทุนตัดจาหน่ายตาม
วิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ ย
กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจาก
การตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
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กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษัทตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่ อภาระผูกพัน ตามสั ญ ญาสิ้ นสุ ด ลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้ สินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยรับรู ้ หนี้สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวน
สุ ทธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่
จะชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(ค.3) อนุพันธ์
อนุ พนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุน
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพนั ธ์น้ นั มีไว้เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด กรณี ดงั กล่าวการรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจะขึ้นอยู่กบั ลักษณะของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ ยง (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (ค.4))
(ค.4) การป้องกันความเสี่ยง
ณ วันที่ กาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงเป็ นครั้ งแรก กลุ่มบริ ษทั ได้จัดทาเอกสารเกี่ ยวกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งและกลยุท ธ์ ที่ ใช้ในการจัด การกับ ค วามเสี่ ย ง ความสั มพัน ธ์ เชิ ง
เศรษฐกิจระหว่างรายการที่ มีการป้ องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมื อที่ ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงรวมถึงการ
พิจารณาความมีประสิ ทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยง ณ วันเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ ยงและ
ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง
29

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริสษาหรั
ัท บสยามแม็
กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
ปี สิ้นสุ ดวัคนโคร
ที่ 31 ธัจ�นำวาคม
2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

259

(ค.5) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ ารค้ า

เมื่ออนุ พนั ธ์ถูกกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผล
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์จะรั บรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและสะสมไว้ในสารอง
การป้ องกันความเสี่ ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ส่วนที่ไม่มีประสิ ทธิผลจะรับรู ้ทนั ที ใน
กาไรหรื อขาดทุน

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12
เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การ
รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

กลุ่มบริ ษทั กาหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปั จจุบนั (Spot element) ของสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงสาหรับความสัมพันธ์ในการป้ องกันความ
เสี่ ยงในกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธ รรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู ้ในสารองการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดในส่ วนของเจ้าของ

ผลขาดทุนด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ นเป็ นการประมาณผลขาดทุน ด้านเครดิ ต ด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วง
น้ าหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ ในอดีต ซึ่ งคานวณโดยใช้มูลค่า
ปัจจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน

เมื่อป้ องกันความเสี่ ยงรายการคาดการณ์ส่งผลให้เกิดการรับรู ้รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลัง
เช่น สิ นค้าคงเหลื อ จานวนเงินที่ สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจะนาไปรวมเป็ น
ต้นทุนเมื่อเริ่ มแรกของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินเมื่อรับรู ้รายการดังกล่าว
สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงรายการคาดการณ์ อื่น จานวนเงินที่สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่างงวดที่
กระแสเงินสดที่คาดการณ์ซ่ ึงได้รับการป้องกันความเสี่ ยงกระทบกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อการป้ องกันความเสี่ ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงอีกต่อไปหรื อเครื่ องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ ยง ถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรื อถูกใช้สิทธิ การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงจะถูกยกเลิกทันทีเป็ นต้น
ไป เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จานวนเงินที่สะสมในสารองการป้ องกันความ
เสี่ ยงกระแสเงิ นสดจะยังคงอยู่ในส่ วนของเจ้าของจนกระทั่งมี การรั บ รู ้ ร ายการที่ ไม่ ใช่ ต ัวเงิน จากรายการ
ป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว จานวนเงินที่สะสมดังกล่าวจะรวมเป็ นต้นทุนในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของ
รายการที่ไม่ใช่ตวั เงิน สาหรับการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดอื่น จานวนเงินที่สะสมจะถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่างงวดที่กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ซ่ ึ ง
ได้รับการป้องกันความเสี่ ยงกระทบกาไรหรื อขาดทุน

กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนด
ชาระมากกว่า 365 วัน มี การเปลี่ ยนแปลงของอัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อที่ ลดระดับลงอย่างมี นัยส าคัญ มี ก าร
ดาเนิ นงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสาคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถ
ของลูกหนี้ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มี
สิ ทธิในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 365 วัน
(ค.6) การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มี การตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

หากกระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จานวนเงินที่
สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อ
ขาดทุนทันที
30
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

(ช) เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

(ค.7) ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ในการคานวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายของหนี้ สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับ
ราคาทุนตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคานวณ
รายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
(ง)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู งซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้ า
ลูกหนี้ การค้า รั บรู ้ เมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี สิ ทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสั ญญา ลูกหนี้ การค้า
วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งสารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ ตามความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ต ที่ มีลักษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาที่ เกิ นกาหนดช าระ โดยนาข้อมูลผลขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นในอดี ต การ
ปรับปรุ งปั จจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
(ฉ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดย
ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นค้าคงเหลือ และหักส่ วนลด
จากการซื้ อซึ่งเกิดขึ้นตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน สาหรับสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า
รวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุ ทธิที่จะ
ได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการขาย
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุนในวันที่ กลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ที่บริ ษทั จาหน่ ายเงินลงทุนบางส่ วนต้นทุนเงิ น
ลงทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก กาไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
(ซ) อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่ อให้ ไ ด้มาซึ่ งอสั งหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุน รวมถึ งต้นทุ น การก่ อสร้ างสิ นทรั พ ย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จานวน 22 ถึง 99 ปี หรื อตามอายุสัญญาเช่า และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ที่ดินในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรั บรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน
(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่อสร้ างสิ นทรั พย์ที่ กิจการ
ก่อสร้างเอง และต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุม
โดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ ันให้ถือว่าลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับ มูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน
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ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง

ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบรั บรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นประจาใน
การซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่ องหมายการค้าและอื่นๆ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคารและส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

3 ถึง 50 ปี
หรื อตามอายุสัญญาเช่า
3 ถึง 12 ปี
1 ถึง 15 ปี
4 ถึง 10 ปี

(ญ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิ ยมของเงินลงทุนที่บนั ทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ยรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
(ฎ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้งานไม่จากัดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า สิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่ นๆวัด มูลค่ าด้วยราคาทุน หักค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่ า รายจ่ายภายหลังการรั บรู ้
รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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1 ถึง 10 ปี
10 ปี และอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
10 ปี

(ฏ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้น
ให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตาม
สั ญ ญาให้ กับ แต่ ละส่ วนประกอบของสั ญ ญาเช่ าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่ วนประกอบ ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่
ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าทั้งหมด
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สิ นทรั พย์สิ ทธิ ก ารใช้และหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสัญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมีการ
วัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ต้ น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ทธิ ก ารใช้ ป ระกอบด้ ว ยจ านวนเงิ น ที่ รั บ รู ้
เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าปรับปรุ งด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก ประมาณการ
ต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิจากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรง
นับจากวันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่า
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี จะบันทึกค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้ป ระโยชน์ ของสิ น ทรั พ ย์ที่เช่ า ซึ่ งกาหนดตามเกณฑ์ เดี ยวกันกับสิ น ทรั พ ย์และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โคร
จ�ำกัด2564
(มหาชน) และบริษัทย่อย
สบริ
าหรัษบัทปี สยามแม็
สิ้นสุ ดวันทีค่ 31
ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงิ นภายนอกหลายแห่ งและได้ปรั บปรุ งบางส่ วน
เพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัด มู ลค่ า ใหม่ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงสั ญ ญาเช่ า หรื อมี การเปลี่ ยนแปลงการประเมิ ณ การเลื อกใช้สิ ท ธิ ที่ระบุใ น
สัญญาเช่า เมื่อมี การวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับ
ตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
ณ วันเริ่ มต้นของสั ญญาให้เช่ า กลุ่ มบริ ษัทพิ จารณาจัดประเภทสั ญ ญาเช่ าที่ ได้ โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผเู ้ ช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่
ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
เมื่ อกลุ่ ม บริ ษ ัท เป็ นผู ้ใ ห้ เช่ าช่ วง กลุ่ มบริ ษทั จะจัด ประเภทสั ญ ญาเช่ า ช่ วงเป็ นสั ญ ญาเช่ าเงิ น ทุ นหรื อสั ญ ญาเช่ า
ดาเนิ นงานโดยอ้างอิงจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เกิดจากสัญญาเช่าหลัก เว้นแต่สัญญาเช่าหลักเป็ นสัญญาเช่าระยะ
สั้ น สั ญ ญาให้ เช่ าช่ วงจะถู กจัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งาน สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ดังกล่ า วจะแสดงเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ค่าเช่ า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานจะรวมเป็ น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน
กับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งสารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้สัญญาเช่าตามความ
เสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกาหนดชาระ โดยนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต
การปรั บ ปรุ งปั จจัยที่ มีความเฉพาะเจาะจงกับลู กหนี้ น้ ัน ๆ ตลอดจนการประเมิ นข้อมูลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์ สภาวการณ์ เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการลูกหนี้
สัญญาเช่าตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (จ)
(ฐ) การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์
เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี จะรับรู ้ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ น ทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้
ในการคานวณมู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลั บ
รายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(ฑ) ผลประโยชน์ พนักงาน
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ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพัน ในการสมทบเข้า กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ สาหรั บ พนักงานของกลุ่ มบริ ษัท จะถู กรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่า ย
พนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุ บนั ซึ่ งจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยที่ ได้รับอนุ ญาตเป็ นประจาทุกปี โดยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น ทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กาไรหรื อขาดทุน
เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงผลประโยชน์ ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ ยนแปลงในผลประโยชน์ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บันและงวดก่ อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์ น้ ี ได้คิดลดกระแสเงิ นสดเพื่ อให้เป็ นมู ลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะ
ถูกคิดลดกระแสเงินสด
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(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการ
หนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุ บนั ก่อนคานึ งถึ ง
ภาษี เงิ น ได้ เพื่ อให้ ส ะท้อนจานวนที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บันซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อ
หนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ณ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ น ทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด ที่กลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึง
ได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ
ภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
หากสิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ ธรรมมี ราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็ นหนี้ สินด้วยราคา
เสนอขาย
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หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการ
ทารายการ เช่ น มู ลค่ ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ ให้ห รื อได้รับ หากกลุ่ ม บริ ษ ัทพิ จารณาว่ามู ลค่ายุติ ธรรมของ
เครื่ องมื อทางการเงิ น ณ วันที่ รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกแตกต่ างจากราคาของการทารายการ ท าให้เครื่ อ งมื อทาง
การเงินวัด มูลค่าเมื่ อ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรั บด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติ ธรรม ณ วันที่ รับรู ้ รายการเมื่ อ
เริ่ มแรกและราคาของการทารายการและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลาดับชั้น
การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซ่ ึ งจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่ องมือ ทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลาดับชั้นหรื อ
เมื่อรายการดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
(ด) รายได้
การรั บรู้ รายได้
รายได้รับรู ้ เมื่อลูกค้ามี อานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขาย
อื่นๆ และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ วันที่ มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กับลูกค้า สาหรับ การขายที่ ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืน
สิ นค้า กลุ่มบริ ษทั ทาการประมาณการรับคืนสิ นค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสิ นค้าในอดีตและจะไม่รับรู ้รายได้จากการ
ขายสิ นค้าสาหรั บรายการดังกล่าวรวมถึ งยังคงรับรู ้ สินค้าที่ คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นสิ นค้าคงเหลื อ รายได้จากการ
ให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริ การ
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลูกค้ า
สาหรับโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษที่กลุ่มบริ ษทั มีให้ลูกค้า สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะปันส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ น
เอกเทศของสิ นค้าและคะแนน จานวนเงินที่ ปันส่ วนให้กบั คะแนนจะรั บรู ้ เป็ นหนี้ สินที่ เกิ ดจากสัญ ญา และรับรู ้
รายได้เมื่อลูกค้าใช้สิทธิ แลกคะแนนหรื อเมื่อมีความน่าจะเป็ นน้อยมากที่ลูกค้าจะใช้สิทธิ แลกคะแนนดังกล่าว ทั้งนี้
ราคาขายที่เป็ นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอ้างอิงกับส่ วนลดที่ให้แก่ลูกค้าและความน่าจะเป็ นที่ลูกค้าจะใช้
สิ ทธิแลกคะแนน และจะได้รับการทบทวนการประมาณการดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึ งรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่เกี่ ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น หรื อกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุ บันบันทึ กโดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวสาหรับการรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่ เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีที่จะเกิด จากลักษณะวิธีการที่กลุ่ม
บริ ษัทคาดว่าจะได้รับ ผลประโยชน์ จากสิ นทรั พ ย์ห รื อจะจ่ ายช าระหนี้ สิ น ตามมู ลค่าตามบัญชี ณ วัน ที่ สิ้ น รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั จะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี

รายได้ อื่น
รายได้อื่นจากการดาเนินงาน บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(ท) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญในการตัดสิ นใจทาง
การเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
(ธ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้า ที่บริ หารกลุ่มธุ รกิจค้าส่ ง
แม็คโคร (ผูม้ ี อานาจตัด สิ นใจสู งสุ ด ด้านการด าเนิ นงาน) จะแสดงถึ งรายการที่ เกิ ดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้น
โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนทาง
การเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์อื่น
4

การรวมธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 บริ ษทั ซี .พี. รี เทล โฮลดิ้ง จากัด (“CPRH”) และบริ ษทั ซี .พี. รี เทล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(“CPRD” หรื อ “กลุ่ ม โลตั ส ส์ ” ) ได้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ขึ้ นในประเทศไทยเพื่ อ การลงทุ น ในธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก และ
ห้างสรรพสิ นค้าในประเทศไทยและมาเลเซีย
ผูถ้ ื อหุ ้ นหลัก ของ CPRH ประกอบด้วย บริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“CPALL”) บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์
โฮลดิ้ ง จากัด (“CPH”) และ บริ ษทั ซี .พี. เมอร์ แชนไดซิ่ ง จากัด (“CPM”) CPALL, CPH และ CPM ถือหุ ้นสามัญ
ของ CPRH ในสัดส่ วนร้อยละ 40, 40 และ 20 ตามลาดับ และ CPRH ถือหุ ้นสามัญของ CPRD ในสัดส่ วนร้อยละ
99.99
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 CPRD ได้ดาเนิ นการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญร้อยละ 86.9 ของบริ ษทั เทสโก้ สโตร์ ส (ประเทศ
ไทย) จากัด (“โลตัสส์ ประเทศไทย”) (ภายหลังเปลี่ ยนชื่ อเป็ น โลตัสส์ สโตร์ ส (ประเทศไทย) จากัด) ซึ่ งถือหุ ้น
สามัญร้ อยละ 99.99 ของบริ ษทั เอก-ชัย ดิ สทริ บิวชั่น ซิ ส เทม จากัด ผูป้ ระกอบธุ รกิ จค้าปลี กภายใต้เครื่ องหมาย
การค้ า Tesco Lotus ในประเทศไทย และถื อ หุ ้ น สามั ญ ร้ อ ยละ 100 ของ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
(“โลตัสส์ มาเลเซี ย”) (ภายหลังเปลี่ยนชื่ อเป็ น Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.) ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้
เครื่ องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย โดยมีสิ่งตอบแทนที่โอนให้เป็ นจานวน 10,735 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรื อเทียบเท่ากับ 321,970 ล้านบาท
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ในการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2564 ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท อนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท
รับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งให้กบั บริ ษทั และส่ งเสริ มกลยุทธ์ ระยะยาวของบริ ษทั
เพื่อก้าวสู่ การเป็ นผูน้ าในธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ ง และขยายขอบเขตการดาเนิ นธุ รกิจในระดับภูมิภาค โดยบริ ษทั จะรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ซึ่ งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้ สิน สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดของ CPRH ที่มีอยู่
ในปัจจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริ ษทั ดาเนิ นการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH เป็ นที่ แล้วเสร็ จ ในระหว่างการทา
ธุ รกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด สิ นทรัพย์และหนี้ สินทั้งหมดของ CPRH ได้ถูกโอนมายังบริ ษทั ณ วันที่โอน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินส่ วนใหญ่ของ CPRH ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและ
หุ ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ CPRD ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ถือหุ ้น (ก) ร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั โลตัสส์ สโตร์ ส (ประเทศ
ไทย) จากัด โดยถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั เอก-ชัย ดี สทริ บิวชั่น ซิ สเทม จากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบ
ธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) ร้อยละ 100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่ ง
ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus’s ในประเทศมาเลเซี ย ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของกลุ่มโลตัสส์แบ่งออกเป็ น
สองกลุ่มหลักคือ ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจบริ หารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยกลุ่มโลตัสส์เป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนา
ในธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภค ซึ่ งมี รู ป แบบร้ า นค้า ที่ ห ลากหลายประกอบด้ว ย ร้ า นไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต
ซู เปอร์ มาร์ เก็ ต และมิ นิซูเปอร์ มาร์ เก็ ต และมี ธุรกิ จบริ หารพื้ นที่ เช่ าในศูนย์การค้า ในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย
ภายใต้ธุ ร กรรมการรั บ โอนกิ จ การทั้ง หมด บริ ษ ัท ได้อ อกและจัด สรรหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จ านวน
5,010,323,500 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
217,949,072,250 บาท ให้แก่ CPRH เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CPRH แทนการ
ชาระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ผ่านการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ภายหลังจากการทารายการธุ รกรรมการรั บโอนกิ จการทั้งหมด CPRH ได้ด าเนิ นการจดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั และ
ดาเนิ นการชาระบัญชีเสร็ จสิ้ นแล้วภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและ
เงื่อนไขที่ ระบุภายใต้ขอ้ กาหนดของกรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการได้รับยกเว้นทางภาษีจากการทารายการ
ดังกล่าว และจัด สรรหุ ้นสามัญของบริ ษัท ให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ มของ CPRH ซึ่ งได้แ ก่ CPALL CPH และ CPM ตาม
สัดส่ วนที่ถือหุน้ เดิม
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สาหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ในส่ วนที่ CPALL (บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ) ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 40 เป็ นการจัดโครงสร้ างธุ รกิ จและถื อเป็ นการซื้ อส่ วนได้เสี ยระหว่างกิ จการภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน
จึงถูกบันทึกบัญชี โดยใช้วิธีเปรี ยบเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย ซึ่ งสะท้อนเนื้ อหาทางเศรษฐกิจของบริ ษทั
ในกลุ่ม ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันตลอดระยะเวลาที่ เกี่ ยวข้องเพื่อประโยชน์ ในการเปรี ยบเที ยบ ถึ งแม้ว่า
ความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยในทางกฎหมายจะเกิดขึ้นภายหลัง
ผลกระทบของการจัดโครงสร้างธุรกิจต่องบการเงินปี 2563 ที่ได้ออกไปแล้วมีดงั ต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามที่รายงาน
ก่อนหน้า

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
งบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

(85,552)

ตามที่รายงาน
ก่อนหน้า

ตามที่รายงาน
ในปัจจุบนั

(85,552)
ตามที่รายงาน
ในปัจจุบนั

-

63

63

ตามที่รายงาน
ก่อนหน้า

ผลกระทบจากการ
จัดโครงสร้างธุรกิจ
(ล้ านบาท)

ตามที่รายงาน
ในปัจจุบนั

-
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ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ของบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย

สาหรั บ การรั บ โอนกิ จการทั้งหมดของ CPRH ในส่ วนที่ CPH และ CPM ถื อหุ ้ นในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 40 และ 20
ตามลาดับถื อเป็ นการรวมธุ รกิจที่ ดาเนิ นการส าเร็ จจากการทยอยซื้ อ (การรวมธุ รกิ จแบบเป็ นขั้น) ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ ซึ่ งกาหนดให้ส่วนได้เสี ยใน CPRD ที่ถืออยู่ก่อนหน้าการรวม
ธุ รกิจใหม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รวมธุ รกิจ โดยรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อ
ขาดทุน และรับรู ้สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รวมธุรกิจ
44

ส่ วนขาดทุนจากการซื้อส่ วนได้เสี ยภายใต้การควบคุมเดียวกันคานวณได้ดงั นี้

มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่ก่อน
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่ก่อน
ส่ วนขาดทุนจากการซื้อส่ วนได้ เสี ยภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
92,190
92,190
85,476
85,635
6,714
6,555

กาไรที่รับรู ้ซ่ ึงเป็ นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยูก่ ่อนคานวณได้ดงั นี้

85,552

ผลกระทบจากการ
จัดโครงสร้างธุรกิจ
(ล้ านบาท)

ส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

ผลกระทบจากการ
จัดโครงสร้างธุรกิจ
(ล้ านบาท)
85,552

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่ก่อน
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่ก่อน
กาไรที่รับรู้ซึ่งเป็ นผลมาจากการวัดมูลค่ ายุติธรรมของส่ วนได้ เสี ยที่ถืออยู่ก่อน

งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
92,190
85,476
6,714

บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่รับมา
และปั นส่ วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วันที่รวมธุรกิจ ซึ่ ง ณ วันที่รายงาน ผูป้ ระเมินราคาอิสระดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างการดาเนิ นการประเมินมูลค่ายุติธรรม และการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ปัจจัย
สาคัญ ที่ ท าให้ เกิ ด ค่ าความนิ ยมคื อ การเป็ นผู ้น าอัน ดับ ต้น ๆในตลาดค้าปลี กที่ ไ ด้รั บ ความเชื่ อถื อจากลู กค้าใน
การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันซึ่ งมีร้านจาหน่ายสิ นค้าตั้งอยูท่ วั่ ประเทศ ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานที่ใด การมีความสามารถในการดาเนิ นการค้าปลีก มีทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ ค้าปลีก
ความสามารถในการหารายได้ที่มีรูปแบบร้านค้าหลากหลายและมีรายได้ สาคัญที่เกิดจากการบริ หารพื้นที่ร้านค้า
และมีนวัตกรรม ความสามารถในการต่อยอดรู ปแบบธุ รกิจของบริ ษทั ในการขยายตลาดไปในประเทศเพื่อนบ้าน
ความสามารถของผูบ้ ริ หาร พนักงานและเทคโนโลยีที่จะสามารถให้บริ ษทั ขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้เร็ วขึ้น
และความเป็ นเลิศในการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน องค์ประกอบโดยรวมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะมาช่วยส่ งเสริ มให้
บริ ษทั มีศกั ยภาพในการที่จะบรรลุพนั ธกิจที่จะเป็ นองค์กรผูน้ าอันดั บหนึ่ งในเอเชียด้านแพลตฟอร์ มที่ประสานทุก
ช่องทาง B2B และ B2C ที่ไร้รอยต่อเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่ดีข้ ึนในทุกวันด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความเป็ นเลิศขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่เป็ นเลิศและเชื่อมโยงพันธมิตรด้วยวิถีแห่ งความยัง่ ยืน ค่าความนิ ยมที่เกิด
จากการรวมธุรกิจนี้ไม่สามารถนามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ได้
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ประมาณมูลค่า ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
ได้มาที่ ระบุได้และหนี้ สินที่ รับมาจากการรวมธุ รกิจ โดยพิจารณาจากร่ างรายงานการประเมิ นล่าสุ ด ที่ได้รับจาก
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ และบันทึกผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่โอนให้กบั มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวไว้ใน
บัญชี “ค่าความนิยม” เป็ นจานวนเงิน 232,545 ล้านบาท
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาที่ระบุได้ และหนีส้ ิ นที่รับมา
มูลค่ ายุติธรรม
(ล้ านบาท)

CPRH
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4
(2)

CPRD
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกเหนือจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

13,161
5,975
3,240
14,478
583
1,023
9,174
4,774
51,017
77,943
26,028
5,221
2,157
1,054
(28,220)
(30,967)
(496)
(1,907)
46
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มูลค่ ายุติธรรม
(ล้ านบาท)
CPRD (ต่ อ)
หนี้สินอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินมัดจาจากผูเ้ ช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิทรี่ ะบุได้ ที่ได้ รับ
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้

(809)
(4,939)
(100,093)
(36,982)
(2,620)
(1,487)
(2,166)
(6,447)
(767)
(2,070)
232,545
230,475

บริ ษัทได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างช่ วงเวลาที่ วดั มูลค่า ซึ่ งหากมี ขอ้ มูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมภายใน
หนึ่ งปี นับจากวันที่มีการรวมธุ รกิจ และรับทราบข้อเท็จจริ งที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่รวมธุ รกิจ
จะท าการปรั บปรุ งสารองดังกล่ าว หรื อหากมี การประมาณสารองเพิ่ มเติ มที่ ส ะท้อนเหตุการณ์ แวดล้อมที่ มีอยู่
ณ วันที่รวมธุรกิจ กรณี ดงั กล่าวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจจะถูกปรับปรุ งใหม่
ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการรวมธุรกิจ
บริ ษทั มีตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุ รกิจ เป็ นจานวนเงินรวม 197 ล้านบาท ซึ่ งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารใน
งบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยใหม่ ภายหลังวันที่รวมธุรกิจ
ในการจัดทางบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้รวมผลการดาเนิ นงานสาหรับ
งวดตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษทั ย่อยใหม่ดงั กล่าว รายละเอียดที่สาคัญมีดงั นี้
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
268
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สบริ
าหรัษบัทปี สยามแม็
สิ้นสุ ดวันทีค่ 31โคร
ธันวาคม
2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

รายได้รวม
กาไรสาหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
25 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564
(ล้ านบาท)
40,197
397

ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากบริ ษทั ได้มีการรวมธุรกิจตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จะมีรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น
จานวน 166,390 ล้านบาทและกาไรรวมส่ วนที่ เป็ นของผู ้ถื อหุ ้ น ของบริ ษ ัท ใหญ่ ส าหรั บ ปี เพิ่ ม ขึ้ น จานวน 518
ล้านบาท ในการกาหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารใช้ขอ้ สมมติ ในการปรั บปรุ งมูลค่ายุติธ รรม รวมถึ งรายการที่
เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางการเงิน โดยถือเสมือนว่าการรวมกิ จการที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2564
5

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10
สาหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญ
กับกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อกิจการหรื อบุคคล

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง/สั ญชาติ

บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพีแรม จากัด
บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จากัด
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จากัด
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ทรานสปอร์ ต จากัด
บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จากัด
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

ชื่ อกิจการหรื อบุคคล

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ประเทศทีก่ ิจการ
จัดตั้ง/สั ญชาติ

บริ ษทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จากัด
ไทย
บริ ษทั ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จากัด
ไทย
บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั ซีพี บีแอนด์เอฟ (ประเทศไทย) จากัด
ไทย
บริ ษทั ซีพี-เมจิ จากัด
ไทย
บริ ษทั ซีพี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ไทย
บริ ษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จากัด
ไทย
บริ ษทั ซี.พี. แลนด์ จากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จากัด
ไทย
บริ ษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
ไทย
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าฯ ซีพที าวเวอร์ โกรท
ไทย
บริ ษทั ไดนามิคทรานสปอร์ต จากัด
ไทย
บริ ษทั เอ้ก ดิจิทลั จากัด
ไทย
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
ไทย
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล เพ็ทฟู้ด จากัด
ไทย
บริ ษทั พัฒนาผูน้ าเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
ไทย
บริ ษทั โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด
ไทย
บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป จากัด
ไทย
บริ ษทั ทรู ดิจิทลั กรุ๊ ป จากัด
ไทย
บริ ษทั ทรู ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด
ไทย
บริ ษทั ทรู อีโลจิสติกส์ จากัด
ไทย
บริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ไทย
บริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จากัด
ไทย
บริ ษทั ทรู ลิสซิ่ง จากัด
ไทย
บริ ษทั ทรู มันนี่ จากัด
ไทย
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ไทย
บริ ษทั ไวร์เออร์ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
ไทย
Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
มาเลเซีย
C.P. Cambodia Co., Ltd
กัมพูชา
C.P. Vietnam Corporation
เวียดนาม
49

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุม่ บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัทบปีสยามแม็
โครธันจ�วาคม
ำกัด2564
(มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรั
สิ้นสุ ดวันทีค่ 31
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ชื่ อกิจการหรื อบุคคล

ประเทศทีก่ ิจการ
จัดตั้ง/สั ญชาติ

Pk Agro-industrial Product (Malaysia) Sdn.
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การและรายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริษัทย่ อย
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ รายได้ค่าเช่า
และรายได้อื่น
ซื้อสิ นค้าและบริ การ

เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบใน
การวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่ จะทาหน้าที่
ในระดับบริ หารหรื อไม่) ของกลุ่มบริ ษทั

งบการเงินรวม
2564
2563

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

19

21

บริษัทร่ วม
รายได้จากการให้บริ การและรายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
ดอกเบี้ยจ่าย
50

การร่ วมค้ า
รายได้จากการให้บริ การและรายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ซื้อสิ นค้าและบริ การ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

15
6

9
6

15
6

9
6

176

177

171

30 22
-

231
-

332
179

244

-

-

59
546

69
262

23
81

-

-

-

110
20
32

-

-

-

182
27

20

028

129

งบการเงินรวม
2564
2563

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ลักษณะความสั มพันธ์

มาเลเซีย
ไทย/
ชาวต่างชาติ

269

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การและรายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจาก
ค่าความนิยม
ดอกเบี้ยจ่าย
ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

20

-

-

-

30
1

-

-

-

744
214

581
152

606
132

513
147

827
19,884
24

486
15,737
106

561
16,836
3

472
15,635
106

81
8

14
7

1
7

5
7

265
8
273

244
7
251

265
8
273

244
7
251

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
270
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

3
12
2
192
209
209

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
รวม

52

1
64
65
65

3
25
76
104
104

1
45
57
103
103

26
21
115
162
162

8
8
8

53
44
97
97

57
6
63
63

-

-

81
81

34
34

ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

234
61
295

-

-

-

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

5,390
5,390

2,170
2,170

87
2,470
2,557

52
2,163
2,215

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

96
914
1,010

97
207
304

89
1
314
404

86
205
291

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

6,758
21
562
7,341

261
261

242
242

260
260

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั เอ้ก ดิจิทลั จากัด
รวม

53

บริ
ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

เงินมัดจาค่ าเช่ าจากผู้เช่ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ภาระผูกพันสาหรับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

3
7
10

1
7
8

3
6
9

1
7
8

1
3
4

2
2
4

1
3
4

2
2
4

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
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ค) บริ ษัท มี สั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารหลายฉบับ กั บ บริ ษัท ซี พี รี เทลลิ ง ค์ จ ากั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกั น
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ตกลงจะให้บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันใช้พ้ืนที่ ร้านค้าเพื่อประกอบกิจ การค้าและ
ให้บริ การที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตกลงจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การรายเดือน และได้วางเงิน
ประกันไว้กับบริ ษทั ตามจานวนที่ ระบุไว้ในสัญญา โดยบริ ษทั จะจ่ายคืนเงินประกันเมื่ อมี การยกเลิ กการเช่ า
สัญญาเหล่านี้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี โดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดแตกต่างกันจนถึงเดือนมกราคม 2568
ง) บริ ษทั มี สัญญาบริ การฉบับหนึ่ งกับบริ ษทั ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกัน
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันตกลงให้บริ การศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์ หลักและศู นย์สารอง
ข้อมูลฉุ กเฉิ นแก่ บริ ษทั ในการนี้ บริ ษทั ตกลงจะจ่ายค่าบริ การรายเดื อนให้กับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ดังกล่าว
ตามอัตราที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดในเดือนเมษายน 2565
จ) บริ ษัทมี ภาระผูกพันเป็ นผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ ภ ายใต้สั ญญาเงิ นกู้ใหม่ ของ CPRD ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศกับสถาบันการเงินบางแห่ งจากธุ รกรรมรี ไฟแนนซ์ซ่ ึ งครอบคลุมเงินกูย้ ืม เป็ นจานวนเงิน 9,500 ล้าน
บาทและ 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
ก) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศหลายแห่ งมีสัญญาบริ การกับบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในเครื่ องหมายการค้าและ
บริ การตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ในการนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนี ยมให้กบั บริ ษทั ใหญ่
ซึ่ งคานวณจากอัตราร้อยละของยอดขายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามที่ ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้ มี
กาหนดระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดแตกต่างกันจนถึงเดือนธันวาคม 2569
ข) บริ ษทั ย่อยในประเทศและต่างประเทศมีสัญญาบริ การกับบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้าและบริ การตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ในการนี้ บริ ษทั ย่อยตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนี ยมให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันดังกล่า ว
ซึ่งคานวณจากอัตราร้อยละของยอดขายของบริ ษทั ย่อยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีกาหนดระยะเวลา 2
ปี โดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2566
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
5,600
1,681
1,673
1,666
58,872
8,694
43,317
7,128
83
109
64,555
10,484
44,990
8,794

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

55

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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7

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ลูกหนีก้ ารค้ า

ลูกหนี้การค้า
กิจการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

56

งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 5)
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่
มูลค่ารวม
กิจการอื่น
เกี่ยวข้องกัน
ตามบัญชี
(หมายเหตุ 5)
(ล้ านบาท)

มูลค่ารวม
ตามบัญชี

1,333

118

1,451

749
107
92
190
2,471
(379)
2,092

79
9
2
1
209
209

828
116
94
191
2,680
(379)
2,301

632

48

680

253
4
35
22
946
(66)
880

15
1
1
65
65

268
5
36
22
1,011
(66)
945

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

57

293

73

366

160
1
1
455
(9)
446

24
6
1
104
104

184
7
1
1
559
(9)
550

164

72

236

75
2
241
(7)
234

29
1
1
103
103

104
1
3
344
(7)
337

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
66
30
7
4
24
45
2
3
355
(52)
(16)
(8)
-

ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
กลับรายการ
ตัดบัญชี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2
379

(1)
66

9

7

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 27 (ข.1)
8

9
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
8,104
7,329
224,115
430
775
232,649
8,104

ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ*
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายละเอียดการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
33,522
14,411
14,039
13,306
7
8
618
311
326
130
34,147
14,730
14,365
13,436

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ
ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชี
ต้ นทุนขายสิ นค้ า สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
- ต้นทุนขาย
- ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับลด
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
รวม
58

(2,180)
31,967

(252)
14,478

(373)
13,992

(185)
13,251

226,477

191,977

188,565

183,009

1,928
228,405

39
192,016

188
188,753

22
183,031

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
430
775
430
775

บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด
รวม

*ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในระหว่างปี ในบริ ษทั ซี.พี. รี เทล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
274
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
สาหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดปวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคมน ส�2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันมีดงั นี้

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่ อยทางตรงในประเทศ
บริ ษทั สยามฟูด กิจการนาเข้าและจาหน่ายอาหาร
เซอร์วิส จากัด จากต่างประเทศและในประเทศ
และให้บริ การด้านค่าระวางและ
จัดส่ งสิ นค้า ค่าเช่าและ
ค่าเก็บรักษาสิ นค้า

ประเทศ
ที่ดาเนิน
ธุรกิจ

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชาระแล้ว
2564
2563

2564

ราคาทุน

เงินปั นผลรับ
2564
2563

2563
(ล้ านบาท)

ไทย

99.99

99.99

3,183

3,183

3,408

3,408

-

-

บริ ษทั แม็คโคร กิจการให้บริ การด้านเทคนิคและ
อาร์โอเอช จากัด การให้บริ การสนับสนุนแก่
วิสาหกิจในเครื อ

ไทย

99.99

99.99

4,962

4,532

4,962

4,532

-

-

บริ ษทั โปรมาร์ท กิจการจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
จากัด

ไทย

99.99

99.99

3

3

3

3

-

-
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
สาหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดปวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคมน ส�2564

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่ อยทางตรงในประเทศ (ต่ อ)
บริ ษทั ซี.พี. รี เทล ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกและ
ดีเวลลอปเม้นท์ ให้เช่าพื้นที่ศนู ย์การค้า
จากัด
รวม
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ประเทศ
ที่ดาเนิน
ธุรกิจ

ไทย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)
99.99

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

-
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199,475

2564

-

ราคาทุน

เงินปั นผลรับ
2564
2563

2563
(ล้ านบาท)

224,115

-

-

-

232,488

7,943

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดปวันระกอบงบการเงิ
ที่ 31 ธันวาคมน 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ประเทศ
ที่ดาเนิน
ธุรกิจ

บริษัทย่ อยทางตรงในต่ างประเทศ
Indoguna Vina Food ประกอบธุรกิจทางการค้าและ เวียดนาม
Service Company จัดจาหน่าย รวมทั้งธุรกิจ
Limited
การนาเข้าและส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ

ทุนชาระแล้ว

2564
2563
(ร้ อยละ)

2564
2563
(ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ)

100

100

62

5

ราคาทุน
2564

5

เงินปั นผลรับ
2563
2564
(ล้ านบาท)

2563

161

161

-

-

161
232,649

161
8,104

-

-

มูลประจ�ำและบริ
ปี 2564
บริษัท แบบแสดงรายการข้
สยามแม็คโคร จากัด อ(มหาชน)
ษัท(แบบ
ย่ อย 56-1 One Report)
บริป
ษระกอบงบการเงิ
ัท สยามแม็คโคร
หมายเหตุ
น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

การเพิ่มเงินลงทุนในระหว่ างปี
ในเดือนมีนาคม 2564 บริ ษทั ย่อยในประเทศ (บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด (“MROH”)) มีการเรี ยกชาระค่าหุน้
เพิ่มเติมเป็ นจานวนเงิน 175 ล้านบาท การชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็ จในเดือนมีนาคม 2564
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 และ 26 สิ งหาคม 2564 คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นของ MROH ตามลาดับ ได้อนุมตั ิ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวนเงิน 340 ล้านบาท (เพิ่มจาก 4,707 ล้านบาท เป็ น 5,047 ล้านบาท) และให้เรี ยกชาระ
ค่าหุน้ ในอัตราร้อยละ 35 คิดเป็ นจานวนเงิน 119 ล้านบาท บริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 99.99 ของหุ ้นที่ชาระแล้ว การดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
และชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็ จในเดือนสิ งหาคม 2564
และต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการของ MROH ได้อนุ มตั ิให้เรี ยกชาระค่า
หุ ้นในอัตราร้อยละ 10 และร้ อยละ 30 ตามลาดับ รวมเป็ นจานวนเงิน 136 ล้านบาท บริ ษทั มี สั ดส่ วนการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวคิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ ้นที่ชาระแล้ว การดาเนิ นการชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้ว
เสร็ จในเดื อนตุลาคม และธันวาคม 2564 ตามลาดับ รวมจานวนค่าหุ ้นที่ เรี ยกชาระแล้วเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น
4,962 ล้านบาท
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
278ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดปวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคมน ส�2564
ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่ดาเนินธุรกิจ

บริษัทย่อยทางอ้ อมในประเทศ
บริ ษทั โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จากัด ลงทุนในธุรกิจค้าปลีก
บริ ษทั เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จากัด
ดาเนินธุรกิจค้าปลีก และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
บริ ษทั โลตัสส์ โมบายล์ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัทย่อยทางอ้ อมในต่ างประเทศ
ARO Commercial Company Limited
ARO Company Limited
CP Wholesale India Private Limited
Guangzhou Huadu Makro Food
Supermarket Company Limited
Indoguna (Cambodia) Company Limited
Indoguna (Singapore) Pte Ltd
Indoguna Dubai L.L.C*

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99

-

ดาเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
ให้บริ การด้านการตลาดและที่ปรึ กษา
ดาเนินธุรกิจค้าส่งและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อินเดีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน

99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99

ประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายรวมทั้ง
ธุรกิจนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร
ประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร

กัมพูชา
สิ งคโปร์

99.99
80

99.99
80

80

80

* ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 80 เมื่อรวมกับผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นตัวแทน
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดปวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคม
น ส�2564
ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
ชื่อกิจการ

บริษัทย่อยทางอ้ อมในต่ างประเทศ (ต่ อ)
Indoguna Lordly Company Limited
Just Meat Company Limited
Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
Makro (Cambodia) Company Limited
Makro (Guangzhou) Food Company
Limited
MAXZI THE GOOD FOOD
RESTAURANT & CAFE L.L.C*
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ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่ดาเนินธุรกิจ

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายรวมทั้ง
ธุรกิจนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร
ประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร
ดาเนินธุรกิจค้าปลีก และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
ดาเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
ดาเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

80

80

เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
มาเลเซีย
กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนจีน

80
99.99
70
99.99

80
70
99.99

ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

80

80

* ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 80 เมื่อรวมกับผูถ้ ือหุ้นทีเ่ ป็ นตัวแทน

การเพิ่มเงินลงทุนในระหว่ างปี
ก) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ (CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”)) ได้อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวนเงิน 40 ล้าน
รู ปีอินเดีย (เพิ่มจาก 675 ล้านรู ปีอินเดีย เป็ น 715 ล้านรู ปีอินเดีย) และมีการเรี ยกชาระค่าหุ้นเพิ่มเติม มูลค่าหุ้นละ 70 รู ปีอินเดีย (ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 รู ปีอินเดีย และมีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นหุน้ ละ 60 รู ปีอินเดีย) คิดเป็ นจานวนเงินรวม 150 ล้านรู ปีอินเดีย การดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็ จในเดือนมีนาคม 2564
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีการเรี ยกชาระค่าหุ้นเพิ่มเติม มูลค่าหุ้นละ 70 รู ปีอินเดีย (ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 รู ปีอินเดีย และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นละ 60 รู ปี
อินเดีย) คิดเป็ นจานวนเงินรวม 150 ล้านรู ปีอินเดีย การชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็ จในเดือนพฤษภาคม 2564
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
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ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 2 กัน ยายน 2564 และ 3 กัน ยายน 2564 คณะกรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น ของ CPWI ตามล าดับ
ได้อ นุ มัติ ให้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ นจานวนเงิ น 87 ล้า นรู ปี อิ น เดี ย (เพิ่ ม จาก 715 ล้า นรู ปี อิ น เดี ย เป็ น 802
ล้านรู ปีอินเดี ย) และมีการเรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติ ม มูลค่าหุ ้นละ 70 รู ปีอิ นเดีย (ซึ่ งมี มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10
รู ปี อิ น เดี ย และมี ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ ้ น หุ ้ น ละ 60 รู ปี อิ น เดี ย ) คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น รวม 200 ล้ า นรู ปี อิ น เดี ย
การดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็ จในเดือนกันยายน 2564
และต่ อมาในเดื อนพฤศจิ กายน 2564 บริ ษ ัทย่อยดังกล่าวมี การเรี ยกชาระค่ าหุ ้นเพิ่ มเติ ม มูลค่าหุ ้นละ 70 รู ปี
อินเดีย (ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 รู ปีอินเดีย และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ หุ ้นละ 60 รู ปีอินเดีย) คิดเป็ นจานวนเงิน
รวม 200 ล้านรู ปีอินเดีย การชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2564 รวมจานวนค่าหุ ้นที่
เรี ยกช าระเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 771 ล้านรู ปีอิ นเดี ย โดยมี ส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้ นเป็ นจานวนเงิ น 4,029 ล้านรู ปี
อินเดีย
ข)

เมื่ อ วัน ที่ 16 มี น าคม 2564 คณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้ นของบริ ษ ัท ย่อยในต่ างประเทศ (Makro (Guangzhou)
Food Company Limited (“MGZ”)) ได้อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ นจานวนเงิน 4 ล้านหยวน (เพิ่มจาก 111
ล้านหยวน เป็ น 115 ล้านหยวน) การดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้ว
เสร็ จในเดือนมีนาคม 2564
ต่อมาเมื่ อวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นของ MGZ ได้อนุ มตั ิ ให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น
จานวนเงิน 5 ล้านหยวน (เพิ่มจาก 115 ล้านหยวน เป็ น 120 ล้านหยวน) การดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนและ
การชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็ จในเดือนพฤษภาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
10

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้อ/โอนส่ วนได้เสี ยภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ร่ วม
บวก (หั ก) ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนของ
เงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
หั ก เงินปันผลรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4
4

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นของ MGZ ได้อนุ มตั ิ ให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น
จานวนเงิน 6 ล้านหยวน (เพิ่มจาก 120 ล้านหยวน เป็ น 126 ล้านหยวน) การดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนและ
การชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็ จในเดือนสิ งหาคม 2564
และต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และ 7 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นของ MGZ ได้อนุ มตั ิ ให้
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ นจ านวนเงิ น 7 ล้า นหยวน และ 6 ล้า นหยวนตามล าดับ รวมเป็ นจานวนทั้ง สิ้ น 13
ล้านหยวน (เพิ่มจาก 126 ล้านหยวน เป็ น 139 ล้านหยวน) การดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการชาระค่า
หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็ จในเดือนตุลาคม และธันวาคม 2564 ตามลาดับ
ค)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ (Indoguna Dubai L.L.C (“INDD”)) ได้อนุ มตั ิให้
เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนเป็ นจานวนเงิน 1.5 ล้านดี แรห์มสหรั ฐอาหรับ เอมิ เรตส์ (เพิ่ มจาก 0.3 ล้านดี แรห์มสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เป็ น 1.8 ล้านดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) การดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการชาระ
ค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็ จในเดือนกันยายน 2564
66

67

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
85,552
(85,476)
13,948

85,635
-

-

-

(66)

-

-

-

138
(81)
14,015

(83)
85,552

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้
อมูลประจ�
สาหรับบริ
ปี สิษ้นัท สุสยามแม็
ดวันที่ค31โครธันจ�ำวาคม
2564 และบริษัทย่อย
กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

281

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่เดียวกันมีดงั นี้

ชื่อกิจการ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ซี.พี. รี เทล
โฮลดิง้ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

กิจกรรมลงทุน

บริษัทร่ วมทางอ้ อม
กองทุนรวม
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า
โลตัสส์ รี เทล โกรท
รวม

งบการเงินรวม

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

2564

ราคาทุน

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

เงินปันผลรับ
2564
2563

-

40.00

-

199,480

-

85,635

-

85,552

-

-

25.00

-

23,828

-

6,373

-

9,139

-

81

-

6,373

85,635

9,139

85,552

81

-

68

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
282
สาหรับบริ
ปี สิษ้นัทสุสยามแม็
ดวันที่ 31
ธันจ�วาคม
2564 และบริษัทย่อย
คโคร
ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ลักษณะธุรกิจ

การร่ วมค้าทางอ้ อม
บริ ษทั รี เทล
บริ การให้เช่าพื้นที่
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ศูนย์การค้าและ
บริ การสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั โลตัสส์ มันนี่
เซอร์วิสเซส จากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ให้บริ การบัตรเครดิต

บริ ษทั ซินเนอร์จิสติก พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเมนท์
จากัด
รวม

งบการเงินรวม

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

ราคาทุน
2564

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

เงินปันผลรับ
2564
2563

50.00

-

210

-

248

-

503

-

-

-

50.00

-

2,080

-

1,040

-

4,053

-

-

-

50.00

-

465

-

256

-

319

-

-

-

1,544

-

4,875

-

-

-

69

บริษัท สยามแม็คโคร อจมูากัลดประจ�
(มหาชน)
และบริ
ษัทย่56-1
อย One Report)
แบบแสดงรายการข้
ำปี 2564
(แบบ

283

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นปสุ ดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งมู ลค่ ายุติ ธรรมของเงิ นลงทุ นดังกล่ าวที่ ค านวณจากราคาปิ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี มู ลค่ า
8,823 ล้านบาท
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าไม่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ารายการใดรายการหนึ่งที่มีสาระสาคัญต่อ
กลุ่มบริ ษทั
บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าที่ไม่ มีสาระสาคัญ
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
จากจานวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั

มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยใน
บริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
ที่ไม่ มีสาระสาคัญ
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- (ขาดทุน) กาไรจากการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

บริษัทร่ วมที่ไม่ มีสาระสาคัญ
การร่ วมค้ าที่ไม่ มีสาระสาคัญ
2563
2564
2563
2564
(ล้ านบาท)

9,139

(328)
364
36

85,552

(63)
(19)
(82)

4,875

-

102
102

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
284
บริ
ษัท บ
สยามแม็
และบริษัทย่อย
สาหรั
ปี สิ้นสุคดโคร
วันทีจ�่ ำ31กัดธัน(มหาชน)
วาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

11

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนจัดประเภทใหม่
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
อาคาร
สิ ทธิการใช้

ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

ที่ดิน

รวม

(ล้ านบาท)

4

127

-

-

127

127

127

127
10
16,812
(1,535)
-

56
25,955
(3,937)
(23)
-

8,250
(1)
330

127
66
51,017
(5,472)
(24)
330

127
-

127
-

(14)
15,400

(11)
22,040

(4)
8,575

(29)
46,015

127

127

71

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้
อมูลประจ�
โครธัจ�
กัด (มหาชน)
สาหรับบริปี ษสิัท้นสุสยามแม็
ดวันทีค่ 31
นำวาคม
2564 และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

285

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม (ต่ อ)
สิ นทรัพย์
อาคาร
สิ ทธิการใช้

ที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า
สะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
รวม

ที่ดิน

รวม

(ล้ านบาท)

(15)
(15)
(7)
-

(654)
1
18

(88)
1

(15)
(15)
(749)
1
19

(15)
(15)
-

(15)
(15)
-

(1)
(23)

(2)
(637)

(87)

(3)
(747)

(15)

(15)

8,488

112
112
45,268

112
112
112

112
112
112

112
112
15,377

21,403

มูลค่าต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่กลุ่มบริ ษทั สามารถใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน
เงินรวม 1,184 ล้านบาทในงบการเงินรวม

72

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
286
ษัทบสยามแม็
และบริษัทย่อย
สบริาหรั
ปี สิ้นสุ ดควัโคร
นทีจ�่ 31ำกัธัดน(มหาชน)
วาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

12

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอน
โอนจัดประเภทใหม่
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4

อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
และส่วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ที่ดิน

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

12,350
-

18,071
313
479
(27)

16,800
718
226
(356)

2,786
247
108
(130)

65
19
(21)

376
473
(813)
-

50,448
1,770
(534)

-

(3)

(2)

(1)

-

34

28

12,350
84
22,191
1,535
-

18,833
825
40,957
1,435
3,937
(159)

17,386
795
304
(435)

3,010
3,192
13,023
(13)
(1,120)

63
19
185
(1)
(3)

70
3,124
1,587
(1,725)
(4)

51,712
8,039
77,943
5,472
(1,721)

(15)
36,145

(27)
65,801

60
18,110

(1)
18,091

4
267

3
3,055

24
141,469
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้
อมูลประจ�
โครธัน
จ�ำวาคม
กัด (มหาชน)
สาหรับบริปี ษสิัท้นสุสยามแม็
ดวันทีค่ 31
2564 และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

287

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
และส่วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อ (เพิ่มค่าเผือ่ )
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อ (เพิม่ ค่าเผื่อ)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม (ต่ อ)
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

-

(6,269)
(502)
21

(11,017)
(1,405)
338

(2,070)
(351)
129

(34)
(11)
20

-

(19,390)
(2,269)
508

-

(2)

1

1

-

-

-

-

(1)

2

1

1

-

3

-

(6,753)
(758)
107

(12,081)
(1,334)
422

(2,290)
(1,196)
1,053

(24)
(33)
2

-

(21,148)
(3,321)
1,584

-

(89)

(1)

10

-

-

(80)

-

(19)
(7,512)

(31)
(13,025)

(7)
(2,430)

(3)
(58)

-

(60)
(23,025)
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
288
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับบริ
ปี สิษ้นัท สุสยามแม็
ดวันที่ ค31โครธันจ�วาคม
2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ดิน
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
และส่วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวม (ต่ อ)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

12,350

11,802

5,783

716

31

376

31,058

12,350
36,145

12,080
58,289

5,305
5,085

720
15,661

39
209

70
3,055

30,564
118,444
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้
อมูลประจ�
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับบริ
ปี สิษ้ันท สุสยามแม็
ดวันที่ค31โครธันจ�ำวาคม
2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

289

อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
และส่วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

12,350
-

17,339
51
175
(17)

16,174
624
197
(348)

2,598
191
108
(128)

44
18
(18)

84
461
(480)
-

48,589
1,345
(511)

12,350
12,350

17,548
97
388
(60)
17,973

16,647
769
303
(403)
17,316

2,769
304
12
(89)
2,996

44
8
52

65
984
(703)
346

49,423
2,162
(552)
51,033
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
290
กัด (มหาชน)
สาหรับบริ
ปี สิษ้นัท สุสยามแม็
ดวันที่ ค31โครธันจ�ำวาคม
2564 และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
และส่วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อ (เพิม่ ค่าเผื่อ)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
เพิ่มค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

-

(6,179)
(454)
12

(10,893)
(1,305)
333

(1,988)
(303)
127

(27)
(7)
18

-

(19,087)
(2,069)
490

-

(2)

1

1

-

-

-

-

(6,623)
(463)
42
(3)
(7,047)

(11,864)
(1,228)
394
(1)
(12,699)

(2,163)
(300)
88
(2,375)

(16)
(9)
(25)

-

(20,666)
(2,000)
524
(4)
(22,146)
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้
อมูลประจ�
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
โคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับบริ
ปีษสิัท้นสยามแม็
สุ ดวันทีค่ 31
ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

291

อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
และส่วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

12,350

11,160

5,281

610

17

84

29,502

12,350
12,350

10,925
10,926

4,783
4,617

606
621

28
27

65
346

28,757
28,887

มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังสามารถใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีจานวนเงินรวม 28,706 ล้านบาท (2563: 8,226 ล้ านบาท) ในงบการเงินรวม และ 9,098 ล้านบาท (2563: 8,116 ล้ านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุม่ บริ ษทั ซึ่งมีราคาคงเหลือตามบัญชีสุทธิจานวน 14,756 ล้านบาท (2563: 3 ล้ านบาท) ได้ถูกนาไปวางเป็ นหลักประกันสาหรับเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
292
สบริาหรั
ปี สิ้นสุ ดควัโคร
นทีจ�่ 31
วาคม 2564
ษัท บสยามแม็
ำกัดธัน
(มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

13 สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิม่ ขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ตัดจาหน่าย
ห
การเปลี
่ยนแปลงสัญญา
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4

ที่ดิน

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
และอุปกรณ์
(ล้ านบาท)

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

7,887
304
-

2,282
102
(33)

1,425
460
(14)

227
22
(11)

110
100
(9)

11,931
988
(67)

7

(11)

-

-

-

(4)

8,198
703
13,024
(1)
-

2,340
453
12,063
(148)
359

1,871
377
126
(58)
1

238
24
471
(2)
-

201
90
344
(40)
68

12,848
1,647
26,028
(249)
428

66
21,990

89
15,156

1
2,318

1
732

9
672

166
40,868
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สาหรับริบษปี ัทสิ้นสยามแม็
สุ ดวันคทีโคร
่ 31 จ�ธัำนกัวาคม
2564และบริษัทย่อย
ด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

293

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
เพิ่มค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม (ต่ อ)
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
และอุปกรณ์
เครื่ องใช้สานักงาน
(ล้ านบาท)

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

(1,024)
(352)
-

(27)
(323)
8

(505)
(188)
11

(181)
(21)
10

(1)
(62)
9

(1,738)
(946)
38

-

2

-

-

-

2

(1,376)
(610)
1
(36)

(340)
(597)
146
(13)
(44)

(682)
(197)
58
-

(192)
(24)
2
-

(54)
(93)
40
-

(2,644)
(1,521)
247
(13)
(80)

(7)
(2,028)

(12)
(860)

(821)

(214)

(7)
(114)

(26)
(4,037)
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
294 ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
ด (มหาชน)
สาหรับริ
บปีษสิัท้นสยามแม็
สุ ดวันทีค่ โคร
31 ธัจ�นำกัวาคม
2564 และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร

งบการเงินรวม (ต่ อ)
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
และอุปกรณ์
เครื่ องใช้สานักงาน
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

รวม

6,863

2,255

920

46

109

10,193

6,822
19,962

2,000
14,296

1,189
1,497

46
518

147
558

10,204
36,831

81

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้
อมูลประจ�
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับริ
บปีษสิัท้นสยามแม็
สุ ดวันทีคโคร
่ 31 ธัจ�นำกัวาคม
2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

295

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิม่ ขึ้น
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
และอุปกรณ์
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

รวม

7,056
304
-

1,417
59
-

1,407
457
(13)

217
18
(10)

84
97
(7)

10,181
935
(30)

7,360
658
8,018

1,476
348
(121)
1,703

1,851
375
(49)
2,177

225
24
(1)
248

174
37
(20)
191

11,086
1,442
(191)
12,337
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
296
สาหรับริ
บปีษสิัท ้นสยามแม็
สุ ดวันทีคโคร
่ 31 ธัจ�นำกัวาคม
2564
ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่ อ)
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
และอุปกรณ์
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

รวม

(992)
(334)
-

(25)
(239)
-

(499)
(182)
11

(180)
(19)
10

(52)
7

(1,696)
(826)
28

(1,326)
(359)
(1,685)

(264)
(239)
121
(382)

(670)
(181)
49
(802)

(189)
(18)
2
(205)

(45)
(52)
20
(77)

(2,494)
(849)
192
(3,151)

6,064

1,392

908

37

84

8,485

6,034
6,333

1,212
1,321

1,181
1,375

36
43

129
114

8,592
9,186
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บริษัท สยามแม็คโคร จอากั
(มหาชน)
และบริ(แบบ
ษัทย่ อ56-1
ย One Report)
แบบแสดงรายการข้
มูลดประจ�
ำปี 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
14

ค่ าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
หั ก ขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี

การทดสอบการด้ อยค่ าของมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของค่ าความนิ ยมและสิ นทรั พ ย์ ไม่ มีตัวตนอื่นที่ อายุก ารให้ ป ระโยชน์
ไม่ ทราบแน่ นอน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

หมายเหตุ

2,191
232,545
234,736

4

2,191
2,191

-

มูลค่าที่จะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานต่อเนื่องและการใช้สินทรัพย์น้ นั
-

ค่าความนิยมส่ วนใหญ่เกิดจากการที่บริ ษทั รับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั ซี.พี.รี เทล โฮลดิ้ง จากัด (“CPRH”) และ
เกิดจากการที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อหุน้ ในอัตราส่ วนร้อยละ 80 ของบริ ษทั 4 แห่ง ดังต่อไปนี้ Indoguna (Singapore) Pte Ltd,
Indoguna Dubai L.L.C, Just Meat Company Limited และ Indoguna Lordly Company Limited (รวมกันเรี ยกว่า “กลุม่
บริ ษทั Indoguna”)
หน่ วยสิ นทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิ ยมได้ถูกปั นส่ วนให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของ
กลุ่มบริ ษทั ดังต่อไปนี้

232,545
2,023
168
234,736

2,023
168
2,191

-

*บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาการปันส่ วนค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุ รกิจกลุ่มโลตัสส์ เนื่องจากอยูร่ ะหว่างช่วงเวลาที่วดั มูลค่า

84

การก าหนดข้อ สมมติ ม าจากการประเมิ น ของผู ้บ ริ ห ารโดยพิ จ ารณาจากแนวโน้ ม ในอุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้อ ง
ในอนาคตและข้อมู ลในอดี ตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติ หลักที่ ใช้ในการประมาณการมูลค่าที่
จะได้รับคืนมีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราคิดลดคานวณมาจากวิธีตน้ ทุ นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนซึ่ งประกอบด้วยข้อสมมติ ทางการเงินที่ สาคัญ
ได้แก่ ต้นทุนของหนี้สิน และต้นทุนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราการเติบโตสุดท้ าย
อัตราการเติบโตสุ ดท้ายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการเติบโตของดัชนีผบู ้ ริ โภคในประเทศที่ดาเนินธุรกิจ อัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราการเติบโตในอดีตของกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ประมาณการการเติบโตของกาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ค่ าเสื่ อมราคา และค่ าตัดจาหน่ าย
ประมาณการการเติบโตของกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (“EBITDA”) มาจากการ
ประมาณการผลประโยชน์ที่ได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยการเติบโตของรายได้ที่คาดไว้ ซึ่ ง
การเติบโตของรายได้ประมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีต และประมาณการเติบโตของยอดขาย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
บริ ษทั ซี.พี. รี เทล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มโลตัสส์”)*
กลุ่มบริ ษทั Indoguna
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
รวม

297

-

ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาว่ามีเหตุผลที่ทาให้เชื่อได้วา่ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่มีนยั สาคัญ 3 ข้อได้แก่ อัตราคิดลด
อัตราการเติบโตสุ ดท้าย และประมาณการอัตราการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 2564 หากอัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
(2563: ร้ อยละ 3) หรื ออัตราการเติบโตสุ ดท้ายลดลงร้อยละ 3 (2563: ร้ อยละ 6) หรื อประมาณการอัตราการเติบโตของ
ยอดขายลดลงร้อยละ 5 (2563: ร้ อยละ 6) จะส่ งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
เท่ากับมูลค่าตามบัญชี
จากการทดสอบการด้อยค่า การประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนสู งกว่ามู ลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จึงไม่รับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าในงบการเงินรวม
85

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
298
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
15

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่นนอกจากค่ าความนิยม
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
เพิม่ ขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอน
ตัดจาหน่าย
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

2,761
117
119
4
3,001
290
1,571
2,785
(3)
29
7,673

86

เครื่ องหมาย
การค้าและอื่นๆ

462
4
2
468
1
2
471

โปรแกรม
ความสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ระหว่าง
กับลูกค้า
พัฒนาและอื่นๆ
(ล้ านบาท)
59
59
1,078
1,137

90
160
(121)
129
865
2,572
(2,787)
(10)
3
772

รวม

3,372
281
4
3,657
1,156
5,221
(13)
32
10,053

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้
อมูลประจ�ำปี 2564
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น (แบบ 56-1 One Report)
ษัทบสยามแม็
ำกัดธัน
(มหาชน)
และบริษัทย่อย
สบริาหรั
ปี สิ้นสุ ดควัโคร
นทีจ�่ 31
วาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

299

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม (ต่ อ)

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรม
ความสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ระหว่าง
กับลูกค้า
พัฒนาและอื่นๆ
(ล้ านบาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เครื่ องหมาย
การค้าและอื่นๆ

(1,079)
(357)
1
(1,435)
(509)
3
8
(11)
(1,944)

(4)
(2)
(6)
(2)
1
(7)

(12)
(3)
(15)
(26)
(1)
(42)

-

(1,095)
(362)
1
(1,456)
(537)
3
8
(11)
(1,993)

1,682
1,566
5,729

458
462
464

47
44
1,095

90
129
772

2,277
2,201
8,060
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รวม

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
300

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
(ล้ านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

16

หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้

รวม

2,471
66
97
2,634
45
129
(4)
2,804

64
140
(97)
107
317
(129)
(9)
286

2,535
206
2,741
362
(13)
3,090

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1,008)
(306)
(1,314)
(360)
3
8
(1,663)

-

(1,008)
(306)
(1,314)
(360)
3
8
(1,663)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,463
1,320
1,141

64
107
286

1,527
1,427
1,427

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

2564
ส่ วนที่
ไม่มีหลัก
ประกัน

ส่ วนที่
มีหลัก
ประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินจากการทา
ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
กิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภาระ
ดอกเบีย้

2563
ส่ วนที่
ไม่มีหลัก
ประกัน

ส่ วนที่
มีหลัก
ประกัน

รวม

รวม

(ล้ านบาท)

28,283
-

915
-

915
28,283
-

-

526
45
480

526
45
480

-

-

-

-

6

6

18,103
-

89,018
47,974

107,121
47,974

3
-

7,000
8,117

7,003
8,117

46,386

137,907

184,293

3

16,174

16,177

มูลค่าต้นทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยมของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ่งตัดจาหน่ายเต็มจานวนแล้ว
แต่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ัทยังสามารถใช้ประโยชน์ ในสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนเหล่ านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีจานวนเงินรวม 2,936 ล้านบาท (2563: 393 ล้ านบาท) ในงบการเงินรวม และ 410 ล้านบาท (2563: 360 ล้ านบาท)
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
88

งบการเงินรวม

89

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ
ษัท สยามแม็คโคร จอากัมูลดประจ�
(มหาชน)
และบริ(แบบ
ษัทย่ อ56-1
ย One Report)
แบบแสดงรายการข้
ำปี 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ส่ วนที่
มีหลัก
ประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภาระ
ดอกเบีย้

2564
ส่ วนที่
ไม่มีหลัก
ประกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที่
มีหลัก
ประกัน

รวม
(ล้ านบาท)

2563
ส่ วนที่
ไม่มีหลัก
ประกัน

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

-

-

-

300

300

-

7,000
6,700

7,000
6,700

-

7,000
6,310

7,000
6,310

13,700

13,700

-

13,610

13,610

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 33,886 ล้านบาท
(2563: 17,016 ล้ านบาท) ในงบการเงินรวม และ 13,017 ล้านบาท (2563: 16,002 ล้ านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามลาดับ
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หมายเหตุ

รวม

-

-

301

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ลดลง
ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น
ที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

4

1,050
9,711
28,220
(9,867)
52

827
220
-

300
6,750
(7,050)
-

300
-

32
29,198

3
1,050

-

300

6
(6)

14
(9)

-

-

-

1
6

-

-

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น
ที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัทบปีสยามแม็
ำกัด 2564
(มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรั
สิ้นสุ ดวันคทีโคร
่ 31 ธันจ�วาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

302

หมายเหตุ
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
ตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงินภายใต้สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น
ที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ลดลง
ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น
ที่ไม่ใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4

4

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
8,117

641

6,310

641

1,146
38,889
(1,654)
(25)
623
721

7,347
797
(1,007)
(34)
385
-

941
(777)
226
-

5,524
746
(824)
(2)
225
-

157
47,974

(12)
8,117

6,700

6,310

7,003
5,000
100,093
(5,001)
68

7,004
(1)
-

7,000
5,000
(5,000)
-

7,000
-

(42)
107,121

7,003

7,000

7,000
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวหลายฉบับกับสาขาในประเทศของสถาบันการเงิน
ต่างประเทศบางแห่ง และสถาบันการเงินในประเทศบางแห่ง โดยมีรายละเอียดสัญญาสาคัญดังนี้
วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ฉบับที่ 1

1,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งจานวนในเดือน
พฤศจิกายน 2565

ฉบับที่ 2

1,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งจานวนในเดือน
ธันวาคม 2565

ฉบับที่ 3

2,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งจานวนในเดือน
พฤศจิกายน 2567

ฉบับที่ 4

1,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งจานวนในเดือน
มกราคม 2568

ฉบับที่ 5

2,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งจานวนในเดือน
มกราคม 2569

ฉบับที่ 6

2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราดอกเบี้ยผันแปร
ตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งจานวนในเดือน
ตุลาคม 2567

ฉบับที่ 7

2,300 ล้านริ งกิตมาเลเซีย

อัตราดอกเบี้ยผันแปร
ตามที่ระบุในสัญญา

ทยอยจ่ายจนถึงเดือน
ตุลาคม 2569

สัญญาเงินกูย้ ืม

กาหนดการจ่ายชาระคืน

ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวแต่ละฉบับ เช่น บริ ษทั ต้องรักษา
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และการถือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็ นต้น

93

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ษัท
โครธันจ�วาคม
ำกัด2564
(มหาชน) และบริษัทย่อย
สบริ
าหรั
บปีสยามแม็
สิ้นสุ ดวันทีค่ 31
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
17

ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกผันตาม
หมายเหตุ
โครงการผลประโยชน์

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ โดยมีลกั ษณะของโครงการในแต่ละประเภทดังนี้
เงินบาเหน็จพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีผลประโยชน์ในรู ปแบบเงินบาเหน็จให้แก่พนักงานที่เข้างานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2546 และเลือกที่จะ
รั บผลประโยชน์ ดังกล่ าวตามเงื่ อนไขสภาพการจ้างเดิ ม พนักงานที่ มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้ นไป มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บเงิ น
บาเหน็จเมื่อลาออกจากงานหรื อเกษียณอายุเป็ นจานวนเท่ากับอัตราเงินเดือนสุ ดท้ายคูณด้วยจานวนปี ที่ทางาน แต่
สู งสุ ดไม่เกิน 10 เดือน
ค่ าชดเชยจากการเลิกจ้ าง
ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริ ษทั พนักงานที่
ทางานครบ 120 วัน มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยเนื่ องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบี ยบ
ข้อบังคับ เกี่ ยวกับการทางาน หรื อเมื่ อท างานครบอายุเกษี ย ณ 60 ปี ตามอัต ราที่ กฎหมายก าหนดโดยขึ้ น อยู่กับ
ระยะเวลาทางาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบนั กาหนดไว้สูงสุ ดไม่เกิน 400 วัน ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพส่ วนเพิ่มพิเศษ
บริ ษทั ได้ให้ผลประโยชน์แก่พนักงานสาหรับพนักงานที่ เป็ นสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั ไม่น้อย
กว่า 9 ปี โดยเมื่อลาออกหรื อเกษียณอายุจากการจ้างงานของบริ ษทั พนักงานที่ เป็ นสมาชิ กตั้งแต่ 9 ปี ขึ้นไปมีสิทธิ
ได้รับเงินสมทบจากบริ ษทั เป็ นส่ วนเพิ่มพิเศษอี กในอัตราร้อยละ 50 ของเงินสมทบและผลประโยชน์จากกองทุน
สารองเลี้ยงชีพในส่ วนของบริ ษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม

303

งบการเงินรวม
2564
2563
1,032

รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

4

854

80
15
95

86
12
98

74
14
88

(60)
(22)
(82)

26
28
54

65
65

34
29
63

(61)
1,487

(15)
-

(41)
-

(11)
-

49
2,570

1,032

1,116

994

ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
บริ ษทั ย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบ
กาหนดระยะเวลา
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือน และความเสี่ ยงจากอัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน
94

994

125
4
16
145

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่
การรเงิน างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ล้ านบาท)
898

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

95
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ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ได้แก่
งบการเงินรวม
2564
2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

1.3 - 2.2
3.0 - 8.0
0.0 - 50.0

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(ร้ อยละ)
1.3 - 1.7
1.3
4.0 - 5.0
4.0
0.0 - 50.0
0.0 - 50.0

1.3
4.0
0.0 - 50.0

18

(37)

40

(36)

38

31

(30)

30

(28)

(31)

17

(29)

16

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 7 ถึง 15 ปี
(2563: 8 ถึง 15 ปี )
หมายเหตุ

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุ ส มผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมี ผลกระทบต่อภาระผูก พัน ของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุ รกิจ
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใช้ไป
กลับรายการประมาณการ
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4

ประมาณการ
หนี้สินสาหรับ
การรื้ อถอน

2564
ประมาณการ
หนี้สินสาหรับ
คดีความ
ฟ้องร้อง

2,101
141
-

76
16
35
(36)

(3)
2,239

91

(ล้ านบาท)
(83)

89

(39)

41

63

(58)

17

(15)

(81)

66

(31)

18

96

(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

97

งบการเงินรวม

อื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม

2563
ประมาณการ
หนี้สินสาหรับ
คดีความ
ฟ้องร้อง

49
16
-

76
2,166
192
(36)

29
47
-

65

(3)
2,395

76

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัทบปีสยามแม็
ำกัด2564
(มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรั
สิ้นสุ ดวันทีค่ โคร
31 ธันจ�วาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
คดีความฟ้องร้อง
2564
2563
(ล้ านบาท)
76
29
25
47
(36)
65
76

ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินใช้ไป
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
19

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
2564
2563
ต่อหุน้
จานวนหุน้
จานวนเงิน จานวนหุน้
จานวนเงิน
(บาท)
(ล้ านหุ้ น/ล้ านบาท)
11,172
5,586
4,800
2,400

0.50
0.50

4,800
5,780

2,400
2,890

4,800
-

2,400
-

0.50

10,580

5,290

4,800

2,400

98
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ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษัทอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั เพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษัท จานวน 3,186,161,750 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 2,400,000,000 บาท เป็ นทุ น จด
ทะเบียนจานวน 5,586,161,750 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 6,372,323,500 หุน้ มูลค่าหุ ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็ น (ก) จานวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการ
เสนอขายให้แก่ CPRH ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อชาระ
เป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และ (ข) จานวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) การดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์และชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 2,890,161,750 บาทได้แล้วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2564 รวมจานวนค่าหุ ้นที่
เรี ยกชาระแล้วเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 5,290,161,750 บาท
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
20 สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แ ห่ งพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษัท จะต้องจัด สรรทุ น ส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี สุ ทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารอง
ตามกฎหมายนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองตามกฎหมายนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลไม่ได้
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บริ
ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
21

ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
รายได้
การดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มาจากรายได้การขายสิ นค้าจากธุ รกิจค้าส่ งแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง ธุรกิจ
ค้าปลีก ธุ รกิจให้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้า ธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร และรายได้จากการให้บริ การที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ธุ รกิ จ
ดังกล่าว
ส่ วนงานดาเนินงาน
ส่ วนงานดาเนิ นงานได้ถูกจัดทาจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั และถูกสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงานคือ คณะกรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่มธุ รกิ จค้าส่ งแม็คโคร ซึ่ งเป็ นผูม้ ี อานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ส่ วนงานที่
ส่ วนงานที่
ส่ วนงานที่
ส่ วนงานที่

1:
2:
3:
4:

ธุรกิจค้าส่ งแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
ธุรกิจบริ การด้านอาหาร

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้กบั ลูกค้าบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายได้รวม
ทั้งนี้ ผู ้มี อ านาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้านการด าเนิ น งานได้ใช้ก าไรก่ อ นค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ น ได้ในการพิ จารณาผลการ
ดาเนินงานแต่ละเดือน

100

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับหมายเหตุ
ปี สิ้นสุ ดปวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคมน 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
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การจาแนกรายได้ จังหวะเวลาในการรับรู ้รายได้และผลการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมสาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทของรายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการ
ให้บริ การศูนย์การค้า
รายได้จากภายนอก
รายได้รวม
จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวม

ธุรกิจค้าส่ง
แบบชาระเงินสด
และบริ การตนเอง
2564
2563

งบการเงินรวม

2564

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
2564
2563
(ล้านบาท)

2563

2564

ธุรกิจบริ การ
ด้านอาหาร

2563

2564

รวม

2563

216,175
3,926

209,926
3,756

37,503
140

-

110

-

5,169
1

4,214
1

258,847
4,177

214,140
3,757

220,101
220,653

213,682
214,123

37,643
37,913

-

2,521
2,631
2,631

361
361
361

5,170
5,238

4,215
4,276

2,521
265,545
266,435

361
218,258
218,760

216,175
3,926
220,101

209,926
3,756
213,682

37,503
140
37,643

-

2,631
2,631

361
361

5,169
1
5,170

4,214
1
4,215

258,847
6,698
265,545

214,140
4,118
218,258

51
(6,128)
(1,557)

38
(3,577)
(619)

(226)
15,425
(2,127)
13,298

(63)
8,274
(1,813)
6,461

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
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บริ308
ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
บริษัท ป
สยามแม็
คโคร นจ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นสุปดวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคม 2564
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทของรายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการ
ให้บริ การศูนย์การค้า
รายได้จากภายนอก

ธุรกิจค้าส่ ง
แบบชาระเงินสด
และบริ การตนเอง
2564
2563

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
2564
2563
(ล้านบาท)

รวม
2564

2563

209,938
3,896

203,635
3,779

-

-

209,938
3,896

203,635
3,779

213,834

207,414

323
323

345
345

323
214,157

345
207,759

รายได้รวม

214,396

207,839

323

345

214,719

208,184

จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวม

209,938
3,896
213,834

203,635
3,779
207,414

323
323

345
345

209,938
4,219
214,157

203,635
4,124
207,759

24
(3,209)
(389)
9,216
(1,836)
7,380

23
(3,201)
(448)
9,151
(1,806)
7,345

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรัหมายเหตุ
บปี สิ้นสุ ดปวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคมน ส�2564
ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

309

รายละเอียดสิ นทรัพย์จาแนกตามส่ วนงานในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์ ส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ธุรกิจค้าส่ ง
แบบชาระเงินสด
และบริ การตนเอง
2564
2563

ธุรกิจค้าปลีก
2564
2563

30,308
76,641
106,949

87,880
232,545
90,321
410,746

30,307
123,700
154,007

-
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ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
2564
2563
(ล้ านบาท)
45,801
45,801

ธุรกิจบริ การ
ด้านอาหาร
2564
2563
-

256
2,191
3,547
5,994

257
2,191
3,132
5,580

รวม
2564

2563

118,444
234,736
216,310
569,490

30,564
2,191
126,832
159,587

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
310

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นปสุ ดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ในการนาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามเขตภูมิศาสตร์ น้ นั รายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ภูมิศาสตร์ ของลูกค้า
และสิ นทรัพย์ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ตามภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์น้ นั
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม และสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
รายได้
2564
ไทย
มาเลเซีย
ประเทศอื่นๆ
รวม
22

2563

(ล้ านบาท)
209,719
9,041
218,760

250,032
6,818
9,585
266,435

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(ไม่รวมค่าความนิยม)
2564
2563
184,368
36,188
4,198
224,754

124,982
4,163
129,145

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
รายได้ค่าเช่าช่วง
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ค่าเช่าจ่ายที่ผนั แปรตามยอดขาย

งบการเงินรวม
2564
2563

หมายเหตุ

13
16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

906
1,521
623
216

7
946
385
201

7
849
226
118

7
826
225
113

130
15

120
-

112
-

120
-

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจานวน 2,015 ล้านบาท และ 1,007
ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 1,328 ล้ านบาท และ1,057 ล้ านบาท ตามลาดับ)
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคารหลายแห่ ง ซึ่ งจัดประเภทเป็ นสัญญาให้เช่าดาเนินงาน สัญญาให้เช่า
เหล่านี้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ถึง 30 ปี โดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดแตกต่างกันจนถึงเดือนพฤษภาคม 2591

สั ญญาเช่ า
ในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าทรัพย์สินหลายประเภท โดยสัญญาเช่าส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร สัญญาเช่า
เหล่านี้ มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ถึง 99 ปี โดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดแตกต่างกันจนถึงเดือนสิ งหาคม 2620 และมีสิทธิ ต่อ
อายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ากาหนดชาระตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
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ค่ าเช่ าที่จะได้ รับจากสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
หลังจากปี ที่ 5
รวม

1,901
2,840
1,180
241
67
1,090
7,319

105

(ล้ านบาท)
71
35
11
5
122

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
63
30
13
106

58
34
10
5
107

บริษัท สยามแม็คโคร อจมูากัลดประจ�
(มหาชน)
และบริ(แบบ
ษัทย่ อ56-1
ย One Report)
แบบแสดงรายการข้
ำปี 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นปสุ ดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

23

24

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้อวัตถุดิบ สิ นค้าสาเร็ จรู ป
และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
นอกจากค่าความนิยม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ค่าสิ ทธิในเครื่ องหมายการค้า
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขายสิ นค้ า ต้ นทุนการเช่ า
และการให้ บริการ ต้ นทุนในการ
จัดจาหน่ าย และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2564
2563
17,489

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
(297)
741
(66)

210,916

192,313

188,012

183,097

11
12
13

749
3,321
1,521

2,269
946

2,000
849

2,069
826

15

537
10,249
3,572
1,208
968
687
361
184
4,179

362
7,131
2,597
761
332
573
321
176
2,320

360
6,577
2,361
688
329
589
230
176
2,202

306
6,183
2,453
710
315
499
233
171
1,789

22

255,941
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ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

งบกาไรขาดทุนนี้ได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ สาหรับค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญมีดงั นี้

หมายเหตุ

209,804

205,114

311

198,585

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

2,140
(48)
2,092

1,859
(43)
1,816

1,905
(4)
1,901

1,846
(42)
1,804

36
36
2,128

(3)
(3)
1,813

(65)
(65)
1,836

2
2
1,806

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผล (กาไร) ขาดทุนจากการ
วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
สารองการป้องกันความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าใช้จ่าย
ก่อน
(รายได้) สุ ทธิจาก
ก่อน
รายได้
สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(ล้ านบาท)

(82)

20

(62)

54

(11)

43

66
(16)

(13)
7

53
(9)

54

(11)

43
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
312

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท สยามแม็
คโคร จ�นำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นปสุ ดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
รวม

2564
2563
ก่อน
รายได้
สุ ทธิจาก
ก่อน
รายได้
สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(ล้ านบาท)

65
65

(13)
(13)

52
52

63
63

(13)
(13)

50
50

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
20% นเฉพาะกิจ20%
งบการเงิ
การ
2564
2563
(ล้ านบาท)
9,216
9,151
1,843
1,830

อัตราภาษีที่ใช้ (ร้ อยละ)
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
สุ ทธิ

(3)
(4)
1,836

18
(42)
1,806

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

อัตราภาษีที่ใช้ (ร้ อยละ)

งบการเงินรวม
20%
อื่นๆ
(ล้ านบาท)

รวม

34
-

15,854
2,410

(463)
51

15,425
2,461

-

(393)
(4)
2,013

108
(44)
115

(285)
(48)
2,128

(27)
-

9,106
1,837

(742)
-

8,337
1,837

-

21
(42)
1,816

(2)
(1)
(3)

19
(43)
1,813

0%

2564
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
สุ ทธิ
2563
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จา่ ย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
สุ ทธิ

108

สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

530
(4,447)

109

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
453
505
427
(80)
-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้
อมูลประจ�ำปี 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น (แบบ 56-1 One Report)
บริสษาหรั
ัท สยามแม็
ด (มหาชน)
บปี สิ้นคสุโคร
ดวันจ�ทีำกั่ 31
ธันวาคมและบริ
2564ษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2564
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
นอกจากค่าความนิยม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม

ได้มาจาก
กาไรขาดทุน
การรวมธุรกิจ
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 4)
(ล้ านบาท)

กาไรหรื อ
ขาดทุน

ผลต่างอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

98
21
(1,196)

456
(791)
(1,072)

-

17
(1,311)
(5,516)
2,401

(3)
47
-

568
(1,311)
(6,239)
133

(62)
1,262

1
78

-

-

-

(61)
1,340

204

490

(20)

(138)

-

536

46
373

621
181
(36)

13
(7)

(179)
436
(4,290)

(1)
43

442
675
(3,917)
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ
ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
314
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
นอกจากค่าความนิยม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

95
18
(104)

3
3
(1,092)

-

98
21
(1,196)

(63)
121

1
1,141

-

(62)
1,262

176
116
359

17
(70)
3

11
11

204
46
373

ณ วันที่
1 มกราคม
2564
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

95
39
(1,196)
1,262

(7)
1
(15)
78

-

88
40
(1,211)
1,340

199
28
427

11
(3)
65

13
13

223
25
505

111

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม
25

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

92
36
(104)
121

3
3
(1,092)
1,141

-

95
39
(1,196)
1,262

171
100
416

15
(72)
(2)

13
13

199
28
427

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้ ว
จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากออกหุน้ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรวมธุรกิจ
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจาหน่าย
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่ วงน้าหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
112

13,687

6,563

7,380

7,345

4,800

4,800

4,800

4,800

934

-

934

-

21

-

21

-

5,755
2.38

4,800
1.37

5,755
1.28

4,800
1.53

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

26

เงินปันผล
เงินปันผลที่บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี้
วันที่อนุมตั ิ

กาหนดจ่าย
เงินปั นผล

ปี 2564
เงินปั นผลประจาปี
เงินปั นผลระหว่างกาล
รวม

21 เมษายน 2564
10 สิ งหาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564
8 กันยายน 2564

0.60
0.40

2,880
1,920
4,800

ปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาล
เงินปั นผลระหว่างกาล
รวม

3 เมษายน 2563
10 สิ งหาคม 2563

22 เมษายน 2563
8 กันยายน 2563

0.56
0.40

2,688
1,920
4,608

113

อัตราเงินปันผล
(บาท/หุ้น)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม
หมายเหตุ
ส�ำหรับ2564
ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
316

27

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

เครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึงลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
เครื่ องมือที่ใช้
ในการป้องกัน
ความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรั พย์ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
เงินลงทุนในบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน

เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
(ล้านบาท)

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

607

-

-

607

-

607

-

607

-

-

295

-

295

-

-

295

295
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี หมายเหตุ
สิ้นสุ ดวันปทีระกอบงบการเงิ
่ 31 ธันวาคม น2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

317

งบการเงินรวม (ต่ อ)
มูลค่าตามบัญชี
เครื่ องมือที่ใช้
ในการป้องกัน
ความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่ อ)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
(ล้านบาท)

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

-

-

107,121

107,121

-

108,405

-

108,405

876

-

-

-

876

-

876

-

876
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
318

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

มูลค่ าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั เครื่ องมือทาง
มูลค่าด้วย การเงินที่วดั
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าด้วย
ผ่านกาไร
ราคาทุน
หรื อขาดทุน ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

รวม
ระดับ 1
(ล้ านบาท)

ระดับ 2 ระดับ 3

มูลค่ าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั เครื่ องมือทาง
มูลค่าด้วย การเงินที่วดั
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าด้วย
ผ่านกาไร
ราคาทุน
หรื อขาดทุน ตัดจาหน่าย

รวม

-

7,003

7,003

-

7,094

-

7,094

5

-

5

-

5

-

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั เครื่ องมือทาง
มูลค่าด้วย การเงินที่วดั
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าด้วย
ผ่านกาไร
ราคาทุน
หรื อขาดทุน ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

มูลค่ ายุติธรรม

2

-

-

7,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

2

7,000

-

-

ระดับ 2 ระดับ 3

2

6,895

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ ายุติธรรม

รวม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

-

7,000

7,000

-

7,091

-

7,091

5

-

5

-

5

-

5

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงเทคนิ คการประเมินมูลค่ าของเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ ายุติธรรม

ประเภท
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
ระดับ 1
(ล้ านบาท)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

รวม

2

6,895

ประเภท
เงินลงทุนใน
บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
การกาหนดราคาสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้ อขายสัญญา
ซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ รายงาน และมูลค่าปั จจุบนั คานวณ
โดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อคุณภาพดีในสกุล
เงินที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการประเมิน
มูลค่ า
วิธีคิดลดกระแสเงินสด

ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสั งเกตได้
ที่มีนัยสาคัญ
อัตราคิดลด (ร้อยละ
10.5 -11.0 สาหรับปี 2564)
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ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสั งเกตได้ ที่มี
นัยสาคัญและการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
เพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) หากอัต ราคิ ด ลด
ต่าลง (สู งขึ้น)

บริ
ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงเทคนิ คการประเมิ นมูลค่าของเครื่ องมื อทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุน ตัดจาหน่ ายใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ประเภท

เทคนิคการประเมินมูลค่ า

หนี้สินทางการเงินอื่น *

วิธีคิดลดกระแสเงินสด

* หนี้สินทางการเงินอื่นรวมถึงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
หากปั จ จัย ที่ มี นั ย ส าคัญ และไม่ ส ามารถสั งเกตได้ปั จ จัย หนึ่ งมี ค วามเป็ นไปได้อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ณ วันที่รายงาน ในขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่ มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3 จะมีผลกระทบดังนี้
งบการเงินรวม
ข้อสมมติเพิ่มขึ้น ข้อสมมติลดลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
(ล้ านบาท)

ผลกระทบต่ อกาไรหรือขาดทุน
31 ธันวาคม 2564
ตราสารทุน
อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ ยง
(ข)

(35)

28

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีความรั บผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มี การบริ หารความเสี่ ยงของ
กลุ่มบริ ษทั โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งรับผิดชอบในการเสนอกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission)
โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมีการกาหนดให้มี
การประเมินและติดตามการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งครอบคลุมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ทางด้านการเงิ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะรายงานการด าเนิ น การดังกล่ า วต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารทุกปี
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นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่ มบริ ษ ัทจัดท าขึ้ นเพื่ อระบุ และวิเคราะห์ค วามเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษัท
เพื่ อ ให้ มี การก าหนดระดับ ความเสี่ ยงที่ เป็ นมาตรฐาน รวมถึ งควบคุ ม และติ ด ตามมาตรการการบริ ห าร
ความเสี่ ยงเพื่อให้ความเสี่ ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ นโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงได้รับ
การทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดาเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ นระเบียบและมีประสิ ทธิ ผล
โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึง
บทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมี การติ ดตามการปฏิ บตั ิตามวิธีปฏิ บตั ิและ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบ
ภายใน ซึ่ งจะตรวจสอบว่าได้มีการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั ตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีการ
กาหนดไว้ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะมี การรายงานการบริ ห ารความเสี่ ยงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในทุกปี
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมื อทางการเงินไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผู กพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากลูกหนี้ ที่เป็ น
ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั
(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิ ทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่า งไร
ก็ ต าม ผูบ้ ริ ห ารต้องพิ จ ารณาถึ งปั จจัย อื่ น ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อ ความเสี่ ย งด้านเครดิ ต ของลู กค้า ซึ่ งรวมถึ ง
ความเสี่ ยงของการผิดนัดชาระซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนินธุรกิจอยู่
กลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านการขายแบบให้สินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายด้านเครดิตใน
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิ น ของลู กค้า เพื่ อก าหนดวงเงิ น สิ น เชื่ อส าหรั บ ลู กค้าแต่ ล ะรายและจะทบทวน
เป็ นรายปี
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั จากัดความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาการจ่ายชาระสู งสุ ดที่ 90
วันและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นคานวณโดยพิจารณา
จากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับลูกหนี้ แต่ละราย/กลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยง
ด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกันและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที่ผา่ นมา สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเปิ ดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 7
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
การด้อยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนด้า นเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเสี่ ยง
ด้านเครดิตต่าโดยอ้างอิงจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก
(ข.1.3) การค้ าประกัน
บริ ษทั มี นโยบายให้การค้ าประกันทางการเงินแก่ หนี้ สินของบริ ษทั ย่อยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ออกหนังสื อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารสาหรับบริ ษทั ย่อย 1 แห่ง (หมายเหตุขอ้ 5)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินมัดจาค่าเช่าจากผูเ้ ช่า

หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่ใช้ในการป้องกัน
ความเสี่ยง
- กระแสเงินสดออก

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

29,198
54,845
5,390
12,430

29,345
54,845
5,390
12,430

-

-

-

29,345
54,845
5,390
12,430

1,010

1,010

-

-

-

1,010

107,121
47,974
2,475
260,443

4,271
4,837
112,128

87,433
4,605
11
92,049

23,271
11,931
6
35,208

50,319
2,458
52,777

114,975
71,692
2,475
292,162

-

(6,787)
(6,787)

-

(57,594)
(57,594)

876
876

(50,807)
(50,807)

(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบ
จากความผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้ แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดง
จานวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา
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งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
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รวม

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ
ษัท สยามแม็คโคร จอากั
ดประจ�
(มหาชน)
และบริ(แบบ
ษัทย่ อ56-1
ย One Report)
แบบแสดงรายการข้
มูล
ำปี 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
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A

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ อนุพันธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินมัดจาค่าเช่าจากผูเ้ ช่า
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้ากิจการอืน่
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินมัดจาค่าเช่าจากผูเ้ ช่า

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,050
25,804
2,170
1,449

1,052
25,804
2,170
1,449

-

-

-

1,052
25,804
2,170
1,449

304
6

304
6

-

-

-

304
6

7,003
8,117
32
45,935

5,161
852
36,798

2,061
784
5
2,850

1
2,030
6
2,037

11,656
21
11,677

7,223
15,322
32
53,362

5
5

5
5

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)

5
5

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

26,662
2,557
1,596

26,662
2,557
1,596

-

-

-

26,662
2,557
1,596

404

404

-

-

-

404

7,000
6,700
35
44,954

2,159
765
34,143

98
690
11
799

5,169
1,562
6
6,737

5,764
18
5,782

7,426
8,781
35
47,461
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รวม

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ อนุพันธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินมัดจาค่าเช่าจากผูเ้ ช่า

หนีส้ ินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

300
24,886
2,215
1,370

300
24,886
2,215
1,370

-

-

-

300
24,886
2,215
1,370

291

291

-

-

-

291

7,000
6,310
29
42,401

5,159
682
34,903

2,060
612
5
2,677

1,553
6
1,559

5,422
18
5,440

7,219
8,269
29
44,579

5
5

5
5

-

-

-

5
5

รวม

กระแสเงินสดเข้า/กระแสเงินสดออกซึ่ งเปิ ดเผยไว้ในตารางด้านบนเป็ นกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่มีการคิดลดซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับหนี้ สินทางการเงินที่ เป็ นอนุ พนั ธ์ที่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสี่ ย ง ซึ่ งโดยปกติจะไม่มี
การปิ ดสัญญาดังกล่าวก่อนการครบกาหนดของสัญญา การเปิ ดเผยแสดงให้เห็นจานวนเงิ นของกระแสเงินสดสุ ทธิ
สาหรับอนุพนั ธ์ที่ชาระด้วยเงินสดสุ ทธิ และจานวนเงินของกระแสเงินสดเข้าและออกขั้นต้นของอนุพนั ธ์ ซึ่งชาระเป็ น
เงินสดด้วยจานวนขั้นต้นพร้อมกัน
(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงที่ มูลค่ ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมื อทางการเงิ นจะมีความ
ผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
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บริ
ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
322
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
(ข.3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่ เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หนึ่ งปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่กลุ่มบริ ษทั ได้ทาไว้ ณ วันที่ในรายงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้ อ
สิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม
ส�ำหรับปี2564
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

เยน

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ยูโร

ดอลลาร์
สหรัฐ

(186)
-

1
(85)
-

1
(50)
-

162
(18,927)
(945)
(56,344)

(186)
(186)

(84)
(84)

(49)
(49)

(76,054)
76,013
(41)
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งบการเงินรวม
หยวนเหริ น
ปอนด์
เหมินปี้
สเตอร์ลิง
(ล้านบาท)
(28)
(21)
(28)
(28)

(21)
(21)

ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

ไทยบาท

เรี ยล
กัมพูชา

รวม

(9)
-

(7)
-

109
-

272
1
(18,927)
(1,331)
(56,344)

(9)
(9)

(7)
4
(3)

109
109

(76,329)
76,017
(312)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี ปสิระกอบงบการเงิ
้นสุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม
หมายเหตุ
ส�ำหรับปี2564
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดอลลาร์
สหรัฐ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

ยูโร

17
9
(588)
(562)
248
(314)

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ปอนด์
สเตอร์ลิง

8
(83)
(75)
(75)

(34)
(34)
(34)

2
(93)
(91)
(91)

เยน
(ล้ านบาท)
(5)
(5)
(5)

ดอลลาร์
สิ งคโปร์

หยวนเหริ น
เหมินปี้

เรี ยล
กัมพูชา

(2)
(2)
(2)

(1)
(1)
(1)

19
19
19

รวม
36
19
(806)
(751)
248
(503)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

ดอลลาร์
สหรัฐ
26
81
(915)
(808)
272
(536)

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
(83)
(83)
(83)

ยูโร
(30)
(30)
(30)

หยวนเหริ น
เหมินปี้

เยน

(29)
(29)
(29)

(1)
(1)
(1)
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รวม
26
81
(1,058)
(951)
272
(679)

ดอลลาร์
สหรัฐ
(ล้านบาท)
40
34
(514)
(440)
248
(192)

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
(41)
(41)
(41)

2563
หยวนเหริ น
เหมินปี้
ยูโร
(16)
(16)
(16)

(1)
(1)
(1)

ดอลลาร์
สิงคโปร์
(1)
(1)
(1)

รวม
40
34
(573)
(499)
248
(251)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท สยามแม็
คโคร จ�นำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ค) การป้ องกันความเสี่ยง

(ข.3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากเงินกูย้ ืม (หมายเหตุขอ้ 16)
บางส่ วนมีอตั ราดอกเบี้ยผันแปรทาให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
หนี้สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563

จานวนเงิน ณ วันที่รายงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่กาหนดให้เป็ นรายการที่ตอ้ งการป้องกันความเสี่ ยง
งบการเงินรวม

(ล้ านบาท)
72,799
72,799
72,799

-

-

-

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(ล้ านบาท)
(137)

137

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยตั้งอยู่บนข้อสมมติ
ที่วา่ ตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่

2564
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร

(ค.1) การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่มีอัตราดอกเบีย้ ผันแปร

ผลกระทบต่ อกาไรหรือขาดทุน

325

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าที่ใช้ในการ
คานวณการป้องกัน
ความเสี่ยงส่ วนที่ไม่มี
ประสิทธิผล

สารองสาหรับ
การป้องกันความ
เสี่ยงในกระแส
เงินสด

-

(10)

(111)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ถือเครื่ องมือทางการเงิน เหล่านี้ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

ต้นทุนในการ
ได้มาซึ่งการ
ป้องกัน
ความเสี่ ยง
(ล้านบาท)

จานวนเงินที่ยงั คงเหลือในสารอง
สาหรับการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดจากความสัมพันธ์
ในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งไม่ได้
นาการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมา
ถือปฏิบตั ิอีกต่อไป

ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ความเสี่ ยงสุ ทธิ (ล้ านบาท)
อัตราสัญญาแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า
โดยเฉลี่ยของเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อเงินบาท

งบการเงินรวม
การครบกาหนด
6-12 เดือน
(ล้ านบาท)

1-6 เดือน

มากกว่า 1 ปี

-

50,807

6,787

-

33.8

33.9

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ
ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
326
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

28

จานวนเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - จานวนเงินตามสัญญา
มูลค่าตามบัญชีที่รวมอยูใ่ น
- หนี้สินอนุพนั ธ์

876

29
58
(111)

รั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
- จานวนเงินที่จด
ั ประเภทรายการใหม่จากสารองสาหรับการป้องกันความเสี่ ยงที่รวมอยูใ่ น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(68)

ตารางด้านล่างแสดงการกระทบยอดส่ วนประกอบของผูถ้ ือหุ ้นตามประเภทความเสี่ ยงและวิเคราะห์รายการกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิจากภาษีจากการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด

การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
- เงินกูย้ มื
จานวนเงินที่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
- เงินกูย้ มื
- การเปลี่ยนแปลงของภาษีในสารองระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
129

งบการเงินรวม
สารองการป้องกัน
สารองต้นทุนการ
ความเสี่ ยง
ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้ านบาท)
73

(139)

(68)
(15)
(10)

28
(111)

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการส่ วนทุนของกลุ่มบริ ษทั คือ เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ผูบ้ ริ หารได้มีการ
กาหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการ
และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น รวมทั้งการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและการบริ หารเงิ นทุนเพื่อ
การดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม

56,814

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รั บรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยง
- ต้นทุนในการได้มาซึ่ งการป้ องกันความเสี่ ยง

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพันสาหรับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

1,992
889
283
3,164

401
74
475

1,781
262
2,043

384
52
436

หนังสือค้าประกัน
หนังสื อค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
) (ส่ วนใหญ่เป็ นการค้ าประกันการใช้
และการค
ไฟฟ้
า ้าประกันสัญญาเช่าและ
นค้า)
ให้และการขายสิ
บริ การ
รวม

1,709
1,709

303
303

474
474

281
281

4
4

9
9

4
4

6
6

ภาระผูกพันอื่นๆ
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้สาหรับ
ซื้อสิ นค้าและวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
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บริ
ษัท สยามแม็คโคร จอากั
ดประจ�
(มหาชน)
และบริ(แบบ
ษัทย่ อ56-1
ย One Report)
แบบแสดงรายการข้
มูล
ำปี 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
น ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

30

31

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ก) ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ มติให้
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิให้บริ ษทั

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับการนาเสนองบการเงินปี 2564 ดังนี้

1) จัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจานวน 318,616,175 บาท รวมเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
558,616,175 บาท
2) ประกาศจ่ายเงินปั นผลจากกาไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สาหรับปี 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.32 บาท
สาหรับหุ ้นสามัญจานวน 10,580,323,500 หุ ้น เป็ นจานวนเงินรวม 3,386 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยการประกาศ
จ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข) บริ ษทั ย่อยในประเทศและต่างประเทศมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระค่าหุน้ เพิ่มเติม ดังนี้
1) ในเดื อ นมกราคม 2565 บริ ษ ัท ย่ อ ยในต่ า งประเทศแห่ งหนึ่ ง (CP Wholesale India Private Limited
(“CPWI”)) มี การเรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติม มูลค่าหุ ้นละ 70 รู ปีอิ นเดีย (ซึ่ งมี มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 รู ปี
อิ นเดี ย และมี ส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้ นหุ ้น ละ 60 รู ปีอิ นเดี ย ) คิ ดเป็ นจานวนเงิ นรวม 200 ล้านรู ปี อิ นเดี ย รวม
จานวนค่าหุ ้นที่เรี ยกชาระเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 800 ล้านรู ปีอินเดีย โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจานวนเงิน
4,200 ล้านรู ปีอินเดีย การชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็ จในเดือนมกราคม 2565
2) ในเดือนมกราคม 2565 บริ ษทั ย่อยในประเทศ (บริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด (“MROH”)) มีการเรี ยก
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติมเป็ นจานวนเงิน 85 ล้านบาท และ รวมจานวนค่าหุ ้นที่เรี ยกชาระเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
5,047 ล้านบาท การชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็ จในเดือนมกราคม 2565
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นของ MROH ตามลาดับ ได้
อนุ มัติให้เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนเป็ นจานวนเงิน 1,000 ล้านบาท (เพิ่ มจาก 5,047 ล้านบาท เป็ น 6,047 ล้าน
บาท) และให้เรี ยกช าระค่ าหุ ้ นในอัตราร้ อยละ 25 คิด เป็ นจานวนเงิ น 250 ล้านบาท การด าเนิ น การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์และชาระค่าหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวคาดว่าจะแล้ว
เสร็ จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
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2563
ก่อนการจัด
ประเภท
ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาค่าเช่าจากผูเ้ ช่า
ประมาณการหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
รายได้ค่าเช่าและรายได้จาก
การให้บริ การศูนย์การค้า
รายได้อื่น
ต้นทุนการเช่าและ
การให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

งบการเงินรวม
การจัด
ประเภท
ใหม่

หลังการจัด
ก่อนการจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
(ล้ านบาท)

การจัด
ประเภทใหม่

หลังการจัด
ประเภทใหม่

286
-

5
(84)
32

5
202
32

278
-

5
(81)
29

5
197
29

29

76
(29)
-

76
-

29

76
(29)
-

76
-

863

361
(361)

361
502

770

345
(345)

345
425

12,758

57
(57)
-

57
12,701

11,832

57
(57)
-

57
11,775

3) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ (Makro (Guangzhou)
Food Company Limited (“MGZ”)) ได้อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวนเงิน 6 ล้านหยวน (เพิ่มจาก
139 ล้านหยวน เป็ น 145 ล้า นหยวน) การด าเนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น และการช าระค่ าหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
131

งบการเฉพาะกิจการ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่ อความยั่งยืน
ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน

ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนผ่านรายงานประจ�ำปี รายงานความยัง่ ยืน และเว็บไซต์ www.siammakro.co.th ในหัวข้อความยัง่ ยืน เป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2564 บริษทั ฯ ปรับรูปแบบการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยรวมแบบ 56-1 รายงานประจ�ำปีและรายงานความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งข้อมูลผล
การด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน ซึง่ ครอบคลุมข้อมูลผลการด�ำเนินงานทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการก�ำกับดูแล (Governance) ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 3 การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน รวมถึงยังคงเปิดเผย ข้อมูลฯ ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังเช่นทุกปี
ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลที่น�ำเสนอในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2564 ของ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย อันประกอบด้วย บริษัท แม็คโครอาร์โอเอช จ�ำกัด บริษัท สยามฟูดเซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด โดยข้อมูลในส่วนนี้ได้ประยุกต์และอ้างอิงแนวทาง
การรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและสากล ประกอบด้วยแนวทางการรายงาน ดังนี้
หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
56-1 One Report

GRI

UN Global Compact

SDGs

การรายงานด้านความยั่งยืน
ตามแนวทางคู่มือจัดท�ำแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/
รายงานประจ�ำปีแบบ 56-1
One Report ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
ก.ล.ต. Global Reporting
Initiative (GRI)

การรายงานด้านความยัง่ ยืนตาม
แนวทาง Global Reporting
Initiative Sustainability
Reporting Standard (GRI
Standard) โดยมีความสมบูรณ์
ของเนื้อหาที่สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ “In Accordance”
ระดับความครบถ้วนตามตัวชีว้ ดั
หลั ก (Core) UN Global
Compact

การรายงานความก้าวหน้า
ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้อง
กับหลักสากล 10 ประการ
ของข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United
Nations Global Compact:
UN Global Compact)
Sustainable Development
Goals (SDGs)

การรายงานความก้าวหน้าที่มี
ส่วนในการขับเคลื่อนเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals:
SDGs)

ส�ำนักงานใหญ่:
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 0-2067-8999
Call Center: 02-335-5300
อีเมล: sustainability@siammakro.co.th
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สรุปผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ข้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2561-2564
GRI
Standard

102-8

ข้อมูล

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

หน่วย

คน

จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

		 - ประจ�ำ

2561
ชาย

2562
หญิง

14,560
6,592
7,968

ชาย

2563
หญิง

15,267
6,813
8,454

ชาย

2564
หญิง

16,108
7,242
8,866

ชาย

หญิง

16,920
7,579
9,341

14,484
15,200
15,726
16,387
6,547
7,937
6,770
8,430
7,027
8,699
7,291
9,096
		 - ชั่วคราว
76
67
382
533
คน
45
31
43
24
215
167
288
245
405-1 ความหลากหลายของพนักงาน											
		 จ�ำแนกตามระดับ											
		
27
24
28
62
คน
- ผู้บริหารระดับสูง
14
13
10
14
10
18
26
36
ร้อยละ
0.10
0.09
0.07
0.09
0.06
0.11
0.15
0.21
				
202
203
210
198
คน
- ผู้บริหารระดับกลาง
85
117
87
116
93
117
90
108
ร้อยละ
0.58
0.80
0.57
0.76
0.58
0.73
0.53
0.64
				
1,112
527
1,352
1,450
คน
- ผู้บริหาร
478
634
221
306
571
781
597
853
ร้อยละ
3.28
4.35
1.45
2.00
3.54
4.85
3.53
5.04
				
13,155
14,446
14,136
14,677
คน
- เจ้าหน้าที่
5,973
7,170
6,455
7,991
6,353
7,783
6,578
8,099
ร้อยละ
41.02
49.24
42.28
52.34
39.44
48.32
38.88
47.87
คน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

จ�ำแนกตามอายุ											
				
5,481
5,668
5,582
คน
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
2,671
2,810
2,734
2,934
2,670
2,912
ร้อยละ
18.34
19.30
17.91
19.22
16.58
18.08
				
8,637
9,075
9,636
คน
- อายุ 30-50 ปี
3,724
4,913
3,892
5,183
4,152
5,484
ร้อยละ
25.58
33.74
25.49
33.95
25.78
34.05
				
366
457
508
คน
- อายุมากกว่า 50 ปี
155
211
187
270
205
303
ร้อยละ
1.06
1.45
1.22
1.77
1.27
1.88
		 จ�ำแนกตามเชื้อชาติ 											
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ไทย
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
				
คน
n/a
n/a
n/a
- อื่นๆ
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
		 จ�ำแนกตามลักษณะทางกายภาพ											
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ในต่างประเทศที่เป็นคนพื้นถิ่น
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
				
คน
n/a
n/a
22.0
- พนักงานทุพพลภาพ
ร้อยละ
n/a
n/a
0.14
		 - พนักงานและผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท
คน
n/a
n/a
n/a
		 ที่เป็นกลุ่มชนพื้นเมือง ผู้อพยพ และกลุ่มเปราะบาง
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
401-1 การจ้างงานใหม่											
		 จ�ำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
6,131
5,581
3,270
คน
2,944
3,187
2,586
2,995
1,652
1,618
		 อัตราการจ้างใหม่
42.33
36.72
20.79
ร้อยละ
20.33
22.00
17.01
19.70
10.50
10.29

ชาย

หญิง

5,609
2,734
2,857
16.16
16.99
10,185
4,331
5,854
25.60
34.60
593
226
367
1.34
2.17
16,366
7,272
9,094
42.96
53.75
21
19
2
0.11
0.01
0
n/a
13
0.08
n/a
n/a

0
26
n/a

0
n/a
13
0.08
n/a
n/a

4,535
2,171
2,364
27.67
13.25
14.43
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GRI
Standard

ข้อมูล

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

จ�ำแนกตามอายุ											
				
3,963
3,585
2,060
คน
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
1,969
1,994
1,726
1,859
1,070
990
ร้อยละ
13.59
13.77
11.36
12.23
6.80
6.30
				
2,160
1,982
1,203
คน
- อายุ 30-50 ปี
971
1,189
851
1,131
579
624
ร้อยละ
6.70
8.21
5.60
7.44
3.68
3.97
				
8
14
7
คน
- อายุมากกว่า 50 ปี
4
4
9
5
3
4
ร้อยละ
0.03
0.03
0.06
0.03
0.02
0.03
		 จ�ำแนกตามระดับ											
				
คน
7
5
5
- ผู้บริหารระดับสูง
ร้อยละ
0.05
0.03
0.03
				
คน
13
9
10
- ผู้บริหารระดับกลาง
ร้อยละ
0.09
0.06
0.06
				
คน
317
273
215
- ผู้บริหาร
ร้อยละ
2.19
1.80
1.37
				
คน
5,794
5,294
3,040
- เจ้าหน้าที่
ร้อยละ
40.00
34.83
19.33
		 จ�ำแนกตามเชื้อชาติ 											
				
คน		
6,125
5,578
3,268
- ไทย
ร้อยละ
42.29
36.70
20.78
				
		
คน
6
3
2
- อื่นๆ
ร้อยละ
0.04
0.02
0.01

ชาย

หญิง

3,015
1,522
1,493
9.29
9.11
1,508
641
867
3.91
5.29
12
8
4
0.05
0.02
8
0.05
12
0.07
66
0.40

10
20
154

2
0.01
8
0.05
88
0.54

4,351
2,085
2,266
12.72
13.83
4,524
2,160
2,364
13.18
14.43
11
11
0
0.07
0.00
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

		 จ�ำแนกตามลักษณะทางกายภาพ											

				
- พนักงานทุพพลภาพ

คน		
n/a

ชาย

หญิง

22
26
11
11
13
13
ร้อยละ
n/a
n/a
0.07
0.07
0.08
0.08
		 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการสรรหาพนักงานใหม่ 											
		 - ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายการจ้างงาน
บาทต่อจ�ำนวนพนักงาน
1,531
1,677
1,680
2,681
เทียบเท่า
401-1 การสรรหาบุคลากรภายในองค์กร											
			
2,488
คน
1,418
1,369
993
จ�ำนวนต�ำแหน่งงานทั้งหมดที่ได้รับผู้สมัครภายในเข้าท�ำงาน
1,095
1,393
ร้อยละ
55.00
57.00
58.00
15.31
19.47
จ�ำนวนต�ำแหน่งงานทีเ่ ปิดทัง้ หมด (ส�ำหรับทัง้ ผูส้ มัครภายนอกและภายใน)
ต�ำแหน่ง
n/a
n/a
n/a
7,153
		 จ�ำแนกตามอายุ											
				
1,070
คน
n/a
n/a
n/a
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
480
590
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
6.71
8.25
				
1,373
คน
n/a
n/a
n/a
- อายุ 30-50 ปี
599
774
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
8.37
10.82
				
45
คน
n/a
n/a
n/a
- อายุมากกว่า 50 ปี
16
26
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
0.22
0.41
		 จ�ำแนกตามระดับ											
				
7
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับสูง
4
3
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
0.06
0.04
				
28
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับกลาง
11
17
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
0.15
0.24
				
196
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหาร
83
113
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
1.16
1.58
n/a
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GRI
Standard

				
- เจ้าหน้าที่

ข้อมูล

หน่วย

คน

2561
ชาย

2562
หญิง

n/a

ชาย

2563
หญิง

n/a

ชาย

2564
หญิง

n/a

ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
		 จ�ำแนกตามเชื้อชาติ 											
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ไทย
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
				
คน
n/a
n/a
n/a
- อื่น ๆ
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
การลาออกของพนักงาน											
จ�ำนวนการออกทั้งหมด
5,110
4,617
2,631
คน
(เช่
น
การลาออกด้
ว
ยความสมั
ค
รใจ
ตาย
เกษี
ย
ณ
รวมถึ
ง
ถู
ก
ไล่
อ
อก)
		
2,457
2,653
2,246
2,371
1,334
1,297
		 - อัตราการออก
35.28
30.38
16.73
ร้อยละ
16.96
18.32
14.78
15.60
8.48
8.25
		 จ�ำแนกตามอายุ											
				
2,918
2,609
1,416
คน
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
1,407
1,511
1,334
1,275
745
671
ร้อยละ
9.71
10.43
8.78
8.39
4.74
4.27
				
2,158
1,961
1,178
คน
- อายุ 30-50 ปี
1,034
1,124
881
1,080
569
609
ร้อยละ
7.14
7.76
5.80
7.11
3.62
3.87
				
34
47
37
คน
- อายุมากกว่า 50 ปี
16
18
31
16
20
17
ร้อยละ
0.11
0.12
0.20
0.11
0.13
0.11
		 จ�ำแนกตามระดับ											
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับสูง
ร้อยละ
7.55
15.69
7.84
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับกลาง
ร้อยละ
9.09
6.25
5.88

ชาย

หญิง

2,257

997
13.94

1,260
17.61

2,397
1,067
1,330
14.92
18.59
0
0
0
0.00
0.00
2,672
1,315
1,357
16.31
8.02
8.28
739
4.51
555
3.39
21
0.13
1
0.01
11
0.07

1,454
1,181
37

3
18

715
4.36
626
3.82
16
0.10
2
0.01
7
0.04
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GRI
Standard

ข้อมูล

		 		

- ผู้บริหาร

				
- เจ้าหน้าที่

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

คน

n/a

n/a

n/a

ร้อยละ

30.31

22.58

12.65

คน

n/a

n/a

n/a

ชาย

63
0.38

หญิง

115

52
0.32

2,536
1,240
1,296
7.57
7.91

ร้อยละ
33.92
29.07
17.30
		 จ�ำแนกตามเชื้อชาติ											
				
2,671
คน
n/a
n/a
n/a
- ไทย
1,314
1,357
ร้อยละ
26.94
23.65
14.96
8.02
8.28
				
1
คน
n/a
n/a
n/a
- อื่นๆ
1
0
ร้อยละ
16.67
30.77
9.09
0.01
0.00
		 จ�ำแนกตามลักษณะทางกายภาพ											
- พนักงานทุพพลภาพ
คน
n/a
n/a
n/a
2
การได้งานใหม่หลังลาออกจากบริษัท 											
			
2,497
คน
n/a
n/a
n/a
- พนักงานที่ได้งานใหม่ภายใน 1 ปี หลังออกจาก Makro
1,214
1,283
ในปีที่รายงานข้อมูล
			
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
7.41
7.83
		 การลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน											
				
2,497
คน
n/a
n/a
n/a
- จ�ำนวนพนักงานลาออกจากงานโดยความสมัครใจสะสม
1,214
1,283
ร้อยละ
26.93
23.66
14.96
7.41
7.83
		 จ�ำแนกตามอายุ											
			
1,376
คน
n/a
n/a
n/a
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
694
682
ร้อยละ
37.76
34.50
22.72
4.24
4.16
			
1,106
คน
n/a
n/a
n/a
- อายุ 30-50 ปี
511
595
ร้อยละ
20.84
17.60
11.05
3.12
3.63
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ข้อมูล

		
- อายุมากกว่า 50 ปี

หน่วย

คน

2561
ชาย

2562
หญิง

n/a

ชาย

2563
หญิง

n/a

ชาย

2564
หญิง

n/a

ชาย

9
0.05

หญิง

15

6
0.04

ร้อยละ
8.47
8.22
3.74
		 จ�ำแนกตามระดับ											
				
2
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับสูง
0
2
ร้อยละ
5.66
13.73
3.92
0.00
0.01
				
15
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับกลาง
9
6
ร้อยละ
8.52
5.68
5.88
0.05
0.04
				
107
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหาร
57
50
ร้อยละ
27.43
21.27
12.06
0.35
0.31
				
2,373
คน
n/a
n/a
n/a
- เจ้าหน้าที่
1,148
1,225
ร้อยละ
27.22
24.14
15.39
7.01
7.48
		 จ�ำแนกตามเชื้อชาติ											
				
2,496
คน
n/a
n/a
n/a
- ไทย
1,213
1,283
ร้อยละ
26.94
23.65
14.96
7.40
7.83
				
1
คน
n/a
n/a
n/a
- อื่น ๆ
1
0
ร้อยละ
16.67
30.77
9.09
0.01
0.00
		 จ�ำแนกตามลักษณะทางกายภาพ											
- พนักงานทุพพลภาพ
คน
n/a
n/a
n/a
2
		 การได้งานใหม่หลังลาออกจากบริษัท 											
2,497
- พนักงานที่ได้งานใหม่ภายใน 1 ปี หลังออกจาก Makro
คน
n/a
n/a
n/a
		
1,214
1,283
ในปีที่รายงานข้อมูล
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
7.41
7.83
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

ชาย

		 การลาคลอดบุตรของพนักงาน		

				
พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร/ ดูแลบุตรในปีที่รายงานข้อมูล

				
พนักงานทีก่ ลับมาท�ำงานหลังใช้สทิ ธิลาคลอดบุตรในปีทรี่ ายงานข้อมูล
		
พนักงงานที่กลับมาท�ำงานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร/ ดูแลบุตร
		 และยังคงท�ำงานอยู่กับบริษัทต่อไปจนครบ 12 เดือนหรือมากกว่า

คน

n/a

n/a

n/a

ร้อยละ

n/a

n/a

n/a

คน

n/a

n/a

n/a

ร้อยละ

n/a

n/a

n/a

คน

n/a

n/a

n/a

ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
404-1 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน											
		
8.96
10.69
14.32
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
8.78
9.13
10.79
10.58
14.03
14.60
		 จ�ำแนกตามความจ�ำเป็น											
		
n/a
n/a
n/a
- คอร์สอบรมตามข้อบังคับ
				
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
		
n/a
n/a
n/a
- คอร์สอบรมพิเศษ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		 จ�ำแนกตามอายุ											
		
n/a
n/a
n/a
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		
n/a
n/a
n/a
- อายุ 30-50 ปี
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		
n/a
n/a
n/a
- อายุมากกว่า 50 ปี
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		 จ�ำแนกตามระดับ											
		
n/a
68.82
87.40
- ผู้บริหารระดับสูง
				
n/a
n/a
66.77
70.86
60.59
114.21
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
		
n/a
48.81
51.19
- ผู้บริหารระดับกลาง
n/a
n/a
49.01
48.61
45.41
56.97

0
0.00
0
0.00
0
0.00
13.16
4.59
8.56
10.88
14.22
21.93

หญิง

373
351
334

14.75
8.85
20.65
13.01
15.43
21.75

373
4.10
351
94.10
334
89.54
16.34
4.26
12.09
15.14
16.64
21.57

133.15
98.52
167.79
28.62
37.55
19.69
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ข้อมูล

หน่วย

		

- ผู้บริหาร
				
		
- เจ้าหน้าที่

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

2561
ชาย

n/a

2562
หญิง

n/a
n/a

n/a

ชาย

37.34

2563
หญิง

41.94
8.90

46.54

ชาย

31.77

2564
หญิง

33.62
13.11

35.47

ชาย

30.85

หญิง

32.90
10.76

34.95

n/a
n/a
9.28
8.51
13
13.21
9.37
12.15
		 จ�ำแนกตามเชื้อชาติ											
		
n/a
n/a
n/a
14.71
- ไทย
				
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
13.09
16.34
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
		
n/a
n/a
n/a
45.06
- อื่นๆ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
36.12
54.00
		 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน											
		
บาทต่อจ�ำนวน
3,813.22
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อจ�ำนวนพนักงานเทียบเท่า
2,553.40
2,527.60
2,366.41
พนักงานเทียบเท่า
3,086.11 4,540.33
		 จ�ำแนกตามความจ�ำเป็น 											
		
n/a
n/a
n/a
143.67
- คอร์สอบรมตามข้อบังคับ
บาทต่อจ�ำนวน
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
149.22 138.12
		
พนักงานเทียบเท่า
n/a
n/a
n/a
3,669.55
- คอร์สอบรมพิเศษ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2,936.89 4,402.20
		 จ�ำแนกตามอายุ											
		
n/a
n/a
n/a
7,925.93
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
5,530.01 10,321.85
		
บาทต่อจ�ำนวน
n/a
n/a
n/a
1,429.10
- อายุ 30-50 ปี
พนักงานเทียบเท่า
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1,355.30 1,502.91
n/a
n/a
n/a
5,133.51
- อายุมากกว่า 50 ปี
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
4,727.36 5,539.66
		 จ�ำแนกตามระดับ											
		
n/a
n/a
n/a
134,750.57
- ผู้บริหารระดับสูง
บาทต่อจ�ำนวน
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 121,908.87 147,592.27
		
พนักงานเทียบเท่า
n/a
n/a
n/a
71,032.22
- ผู้บริหารระดับกลาง
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 69,744.52 72,319.92
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ข้อมูล

- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่

หน่วย

บาทต่อจ�ำนวน
พนักงานเทียบเท่า

2561
ชาย

n/a

2562
หญิง

n/a
n/a

n/a

ชาย

n/a

2563
หญิง

n/a
n/a

n/a

ชาย

n/a

2564
หญิง

n/a
n/a

n/a

ชาย

หญิง

15,662.93
12,622.69 18,703.17
936.54
799.28 1,073.79

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		 จ�ำแนกตามเชื้อชาติ											
n/a
n/a
n/a
3,750.05
- ไทย
บาทต่อจ�ำนวน
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2,981.19 4,518.91
พนักงานเทียบเท่า
n/a
n/a
n/a
73,057.67
- อื่นๆ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 40,985.95 105,129.40
		 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานด้านความยั่งยืน 											
				
n/a
n/a
n/a
1,868
คน
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านความยั่งยืน
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
674
1,194
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
3.98
7.06
				
n/a
n/a
n/a
2,930
คน
พนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมด้านความยั่งยืน
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
17.32
				
n/a
n/a
n/a
717
คน
พนักงานที่ผ่านหลักสูตรหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้น�ำ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
557
877
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
3.40
5.35
จ�ำนวนชั่วโมงรวมที่ใช้ในการท�ำกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
ชั่วโมง
n/a
n/a
n/a
4,358.00
		 คะแนนความผูกพันของพนักงาน											
84.06
ผลคะแนนความผูกพันของพนักงาน
ร้อยละ
n/a
n/a
82.70
85.00
84.00
เป้าหมายการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
ร้อยละ
n/a
n/a
80.00
80.00
				
		
16,387
คน
n/a
n/a
15,726
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมประเมินความผูกพันของพนักงาน
7,291
9,096
ร้อยละ
n/a
n/a
100.00
43.09
53.76
				
		
26
คน
n/a
n/a
n/a
จ�ำนวนพนักงานพิการที่เข้าร่วมประเมินความผูกพันของพนักงาน
13
13
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
0.08
0.08
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ข้อมูล

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

ชาย

		 จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมประเมินจ�ำแนกตามอายุ 										

				
- อายุน้อยกว่า 30 ปี

			
- อายุ 30-50 ปี
				
- อายุมากกว่า 50 ปี

คน

n/a

n/a

n/a

ร้อยละ

n/a

n/a

n/a

คน

n/a

n/a

n/a

ร้อยละ

n/a

n/a

n/a

คน

n/a

n/a

n/a

ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
		 จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมประเมินจ�ำแนกตามระดับ											
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับสูง
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหารระดับกลาง
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ผู้บริหาร
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
				
คน
n/a
n/a
n/a
- เจ้าหน้าที่
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
		 จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมประเมินจ�ำแนกตามเชื้อชาติ											
				
คน
n/a
n/a
n/a
- ไทย
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a
				
คน
n/a
n/a
n/a
- อื่น ๆ
ร้อยละ
n/a
n/a
n/a

หญิง

5,609

2,734
2,875
16.16
16.99
10,185
4,331
5,854
25.60
34.60
593
226
367
1.34
2.17
26
0.15
90
0.53
597
3.53

62
198
1,450

36
0.21
108
0.64
853
5.04

14,677
6,578
8,099
38.88
47.87
16,366
7,272
9,094
42.98
53.75
21
19
2
0.11
0.01
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

		 พนักงานที่เข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ											

		

พนักงานที่เข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ

คน
ร้อยละ

n/a
n/a

n/a
n/a

หมายเหตุ: • n/a = ไม่มีข้อมูล
• จ�ำนวนพนักงานครอบคลุม พนักงานประจ�ำ พนักงานสัญญาจ้างแบบมีก�ำหนดระยะเวลา และพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวของบริษัทสยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ประเทศไทยเท่านั้น
• ส�ำหรับ GRI 401-1, 404-1, และ 405-1 ครอบคลุมเฉพาะพนักงานประจ�ำเท่านั้น

700
4.35

ชาย

หญิง

926
5.47
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างปี 2561-2564
GRI
Standard

ข้อมูล

403-9 (a) จ�ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
(2018) พนักงาน
				
		 ผู้รับเหมา

หน่วย

ราย

2561
ชาย

0

2562
หญิง

0
0

0

ชาย

0

2563
หญิง

0
0

0

ชาย

0

2564
หญิง

0
0

0

0
0
0
0
0
0
		 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน 											
		 พนักงาน
0
0
0
รายต่อ 1,000,000
0
0
0
0
0
0
		 ผู้รับเหมา
ชั่วโมงการท�ำงาน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
		 จ�ำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรง (ไม่รวมเสียชีวิต)
		 พนักงาน
n/a
n/a
n/a
				
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ราย
		 ผู้รับเหมา
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		 อัตราการผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรง (ไม่รวมเสียชีวิต)
						
		 พนักงาน
n/a
n/a
n/a
รายต่อ 1,000,000
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		 ผู้รับเหมา
ชั่วโมงการท�ำงาน
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		 จ�ำนวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด (Total Recordable Case)											
		 พนักงาน
n/a
n/a
n/a
				
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ราย
		
n/a
n/a
n/a
ผู้รับเหมา
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ชาย

0
2
0.00
0.08
0
0
0.00
0.00
82
73

หญิง

0
2
0.00
0.04
0
0
0.00
0.00
125
102

0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
43
29
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GRI
Standard

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

ชาย

		 อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด (Total Recordable Injury Rate)											

		 พนักงาน

		 ผู้รับเหมา

รายต่อ 1,000,000
ชั่วโมงการท�ำงาน

6.03

4.05
2.3

2.44

5.68

3.86

2.64

2.37

4.56

3.09

1.93

1.9

2.64
2.07
4.03
1.5
2.34
1.45
		 จ�ำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการท�ำงาน											
		 พนักงาน
n/a
n/a
n/a
				
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ราย
		 ผู้รับเหมา
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		 อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ
										
		 พนักงาน
3
2.92
2.62
รายต่อ 1,000,000
4.41
1.86
4.16
1.91
3.80
1.66
		 ผู้รับเหมา
ชั่วโมงการท�ำงาน
1.6
6.68
1.32
1.94
1.30
7.91
5.68
1.47
1.14
403-10 (a) จ�ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากโรคที่เกิดจากการท�ำงาน							
(2018) พนักงาน
0
0
0
				
0
0
0
0
0
0
ราย
		 ผู้รับเหมา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
		 จ�ำนวนรายที่เจ็บป่วยจากการท�ำงาน											
		 พนักงาน
n/a
n/a
n/a
				
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ราย
		 ผู้รับเหมา
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
		 อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน											
		 พนักงาน
0
0
0
รายต่อ 1,000,000
0
0
0
0
0
0
		 ผู้รับเหมา
ชั่วโมงการท�ำงาน
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.98
2.79
67
31
4.07
1.22
0
0
0
0
0.00
0.00

หญิง

3.40
2.25
97
53
2.64
1.19
0
0
0
0
0.00
0.00

2.12
1.53
30
22
1.48
1.16
0
0
0
0
0.00
0.00
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GRI
Standard

ข้อมูล

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

ชาย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อระยะทางขับขี่											
พนักงาน
รายต่อ 1,000,000
n/a
n/a
n/a
0.00
ผู้รับเหมา
กิโลเมตร
n/a
n/a
n/a
0.32
		 จ�ำนวนรายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางยานพาหนะ (ในงาน)
0
พนักงาน
n/a
n/a
n/a
ราย
2
ผู้รับเหมา
n/a
n/a
n/a
ร้อยละพนักงานที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		
พนักงานที่อยู่ภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
n/a
n/a
n/a			100
และอาชีวอนามัย
		
พนักงานที่อยู่ภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
100
n/a
n/a
n/a
และอาชีวอนามัย ที่ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายใน
ร้อยละ
พนักงานที่อยู่ภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
n/a
และอาชีวอนามัย ที่ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายใน
n/a
n/a
n/a
หรือหน่วยงานภายนอก
		 ร้อยละผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้รับเหมาที่อยู่ภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
n/a
n/a
n/a
n/a
และอาชีวอนามัย
		
ผู้รับเหมาที่อยู่ภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
n/a
n/a
n/a
n/a
		
และอาชีวอนามัยที่ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายใน
ร้อยละ
		
ผู้รับเหมาที่อยู่ภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
		
		n/a
และอาชีวอนามัยที่ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายใน
n/a
n/a
n/a
หรือหน่วยงานภายนอก
ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุรวมถึงความเสียหายของทรัพย์สิน
		n/a
ค่าใช้จ่ายทางตรง
n/a
n/a
n/a
บาท
		n/a
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
n/a
n/a
n/a
-

หมายเหตุ: n/a = ไม่มีข้อมูล
• ผู้รับเหมา ครอบคลุม ผู้รับเหมาประจ�ำ ผู้รับเหมาที่เข้ามาในพื้นที่สาขา บริษัทขนส่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน
• อัตราการหยุดงานเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ = จ�ำานวนวันที่สูญเสีย (หยุดงาน) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการท�ำางาน X 1,000,000 (ชั่วโมงการท�ำงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำางานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
• อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำางานทั้งหมด = จ�ำนวนราย (กรณีที่เจ็บป่วยจากการท�ำางาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 1,000,000 (ชั่วโมงการท�ำงาน)/ จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำางานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

หญิง
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน
GRI
Standard

ข้อมูล

302-1(E) พลังงานที่ใช้ทั้งหมด
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
- น�้ำมันดีเซล
- น�้ำมันเบนซิน 91
302-1(A) - น�้ำมันเบนซิน 95
- E20
- E85
- เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว
พลังงานหมุนเวียน
302-1(B) - พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
302-1(C) ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
302-3 ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้

หน่วย

2561

2562

2563

2564

กิกะจูล

1,331,506.27
36,365.39
24,519.85

1,405,725.92
37,251.58
23,948.62

1,420,985.62
34,634.86
23,332.52

11,845.54

12,510.95

10,869.17

-   
-   
-   
54.36
54.36
-   
1,295,086.52
6.90

-   
-   
792.00
10,094.12
10,094.12
-   
1,358,380.22
6.67

-   
-   
433.17
63,859.30
63,574.70
284.60
1,322,491.46
6.50

   1,508,488.75
43,914.24
31,909.05
2,124.16
5,343.96
1,862.50
116.02
2,558.56
128,094.88
127,810.28
284.60
1,336,479.62
5.66

กิกะจูล

กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูลต่อตันล้านบาท

หมายเหตุ: • n/a คือ ไม่มีข้อมูล
• ปริมาณพลังงาน (จูล) ค�ำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่าการแปลงหน่วย (Conversion Factor) ตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ อ้างอิงตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด คือ ผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ปริมาณพลังงานหมุนเวียน และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
2. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า
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ทรัพยากรน�้ำ
GRI
Standard

ข้อมูล

303-3 A น�้ำใช้สุทธิ
(2018) น�้ำใช้ทั้งหมด
- น�้ำผิวดิน
- น�้ำใต้ดิน
- น�้ำจากผู้ประกอบการภายนอก (น�้ำประปา)
303-3 B น�้ำใช้จากพื้นที่เสี่ยง
(2018) - น�้ำผิวดิน
- น�้ำใต้ดิน
- น�้ำจากผู้ประกอบการภายนอก (น�้ำประปา)
303-3 C นำ�้ ทีม่ ปี ริมาณ Total Dissolved Solids ในน�ำ้ น้อยกว่า 1,000 mg/L
(2018) ค่าความเข้มข้นของน�ำ้ ต่อหน่วยรายได้

หน่วย

2561

2562

2563

2564

1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)

1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)

446.29
2,231.47
n/a
73.20
2,158.27
n/a
n/a
n/a
n/a
2,231.47
11.57

473.56
2,367.79
84.64
2,283.15
1,204.01
66.79
1,204.01
2,367.79
11.24

483.43
2,417.17
76.53
2,340.64
1,087.09
1,087.09
2,417.17
11.05

939.22
2,679.47
-   
94.59
2,584.88
939.30
-   
-   
939.30
2,679.47
10.06

หน่วย

2561

2562

2563

2564

1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)

1,785.18
1,785.18
-

1,894.23
1,894.23
-

1,933.73
1,933.73
-

1,740.25
1,740.25
-  

1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)

หมายเหตุ: • n/a คือ ไม่มีข้อมูล
1. น�้ำใช้สุทธิ คือ ผลต่างของน�้ำใช้ทั้งหมดและน�้ำทิ้ง
2. ข้อมูลอ้างอิงจาก Aqueduct Water Risk Atlas ตามมาตรฐาน GRI
3. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า

น�้ำทิ้ง
GRI
Standard

ข้อมูล

303-4 A น�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
(2018) - ปล่อยสู่ผิวดิน
- ปล่อยสู่ใต้ดิน
หมายเหตุ: 1. น�้ำทิ้งค�ำนวณจากร้อยละ 80 ของปริมาตรน�้ำใช้ทั้งหมด
2. ไม่มีปริมาณน�้ำทิ้งที่ต้องรายงานว่า TDS เกิน 1000 mg/l
3. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า

1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร)
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

สารท�ำความเย็น
GRI
Standard

-

ข้อมูล

R141B
R22
R290
R32
R134A
R404A
R407C
R407F
R410A
R717 (ammonia)
CO2
R507

หมายเหตุ: • n/a คือ ไม่มีข้อมูล
1. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า

หน่วย

กิโลกรัม

2561

2562

2563

2564

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

87.45
10,862.91
821.89
511.63
2,691.66
7,620.27
955.24
4,105.85
339.00
2,100
1,038.20
0.00
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GRI
Standard

ข้อมูล

305(A) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวม
(ขอบเขตที่ 1 และ 2)
305-1(A) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ขอบเขตที่ 1)
305-2(A) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 2)
305-3(A) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ
(ขอบเขตที่ 3)
305-4(A) ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยรายได้
หมายเหตุ: •
•
•
•
•
•

หน่วย

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อล้านบาท

2561

2562

2563

2564

259,623.22

262,875.49

233,476.01

251,517.38

50,214.93

43,232.95

49,833.38

65,932.33

209,408.29

219,642.54

183,642.63

185,585.05

n/a

n/a

57,540.03

58,943.72

1.35

1.25

1.07

0.94

n/a คือ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตที่ 1 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขอบเขตที่ 2 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
ขอบเขตที่ 3 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านอื่นๆ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ของบริษัทฯ ครอบคลุม การขนส่งและกระจายสินค้า (ต้นน�้ำ) และการเดินทางเพื่อธุรกิจ
การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ซีเอฟซี (CFCs), ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) โดยการค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่ก�ำหนดโดย IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)
อ้างอิงข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของเสียระหว่างปี 2561 - 2564
GRI
Standard

ข้อมูล

ของเสีย
GRI 306 ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
(2020) ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
- การน�ำกลับไปใช้ซ�้ำ
- การน�ำกลับไปใช้ใหม่
- การแปรรูปเป็นพลังงาน
- การเผาท�ำลาย
- การฝังกลบ
- การก�ำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ
		 ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ้น
- การน�ำกลับไปใช้ซ�้ำ
- การน�ำกลับไปใช้ใหม่
- การท�ำปุ๋ย
- การแปรรูปเป็นพลังงาน
- การเผาท�ำลาย
- การน�ำไปเป็นวัสดุผสมอาหาร
- การฝังกลบ
- การก�ำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ
ของเสียที่ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์
สัดส่วนของเสียที่น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อปริมาณของเสียทั้งหมด
หมายเหตุ: • n/a คือ ไม่มีข้อมูล
1. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลของเสียจากศูนย์กระจายสินค้า
2. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลของเสียอันตราย
3. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ตัน
ตัน

62,327.58
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
62,327.58
n/a
42,033.21
86.59
n/a
n/a
n/a
20,207.78
n/a
42,119.80
67.58

91,391.23
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
91,391.23
n/a
70,175.21
118.20
n/a
n/a
n/a
21,097.82
n/a
70,293.41
76.91

61,628.42
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
61,628.42
n/a
40,258.00
53.39
n/a
n/a
n/a
21,317.03
n/a
40,311.39
65.41

67,900.85
9.02
0
0
0
7.1
1.92
0
67,891.83
0.19
39,239.06
508.76
0
0
0
28,143.82
0
39,748.01
58.54

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน
ร้อยละ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อมูลขยะอาหารระหว่างปี 2561 - 2564
GRI
Standard

ข้อมูล

  ขยะอาหาร
GRI 306 ปริมาณขยะอาหารรวม
(2020) ปริมาณขยะอาหารแยกตามวิธีก�ำจัด
			
น�ำกลับไปใช้ใหม่
- น�ำไปเป็นอาหารสัตว์
- น�ำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นทางชีวภาพ
		 ท�ำปุ๋ย
- ท�ำปุ๋ย
น�ำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
- น�ำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
- น�ำไปเป็นเชื้อเพลิงแบบ
		 หลุมฝังกลบ
- น�ำไปฝังกลบ
- อื่นๆ
		 ปริมาณขยะอาหารแยกตามประเภท
- ผักและผลไม้
- เนื้อวัว
- เนื้อหมู
- เนื้อไก่และสัตว์ปีกอื่น ๆ
- ปลา
- อาหารทะเลอื่น ๆ
- เบเกอรี่
- อาหารแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์จากนม
หมายเหตุ: • n/a คือ ไม่มีข้อมูล
1. ปี 2564 เริ่มเก็บข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ตัน

n/a

n/a

n/a

26,825.66

ตัน

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

294.14
294.14
0.00
508.76
508.76
0.00
0.00
0.00
26,022.76
26,022.76
0.00

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

19,899.06
1,007.75
674.65
240.67
527.25
1,315.95
844.94
2,315.32

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

ตัน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ระหว่างปี 2561 - 2564
GRI
Standard

ข้อมูล

   การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic packaging usage)
GRI 301-1 บรรจุภัณฑ์ผลาสติกที่ใช้ทั้งหมด
- PET: Polyethylene Terephthalate Ethylene
- HDPE: High Density Polyethylene
- PVC: Vinyl or Polyvinyl Chloride
- LDPE: Low Density Polyethylene
- PP: Polypropylene
- PS: Polystyrene
- PE: Polyethylene
- PC: Polycarbonate
- อื่น ๆ (สายรัดปากถุง)
หมายเหตุ: • n/a คือ ไม่มีข้อมูล

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ตัน

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

4,231.54
71.77
2,456.34
1,399.82
4.02
15.12
0.00
230.30
0.00
54.17

ตัน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด GRI และ UNGC Principles
GRI Content Index
Core Standards
GRI
Standard

One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

Description

GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
Name of the Organization
102-1
Activities, brands, products, and services
102-2
Location of Headquarters
102-3
Location of operations
102-4
Ownership and legal form
102-5
Markets served
102-6
Scale of the organization
102-7
Information on employees and other workers
102-8
Supply Chain
102-9
Significant changes to the organization and its supply chain
102-10
Precautionary Principles or approach
102-11
External initiatives
102-12
Membership of associations
102-13
Strategy
Statement from senior decision-maker
102-14
Ethics and Integrity
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-16

External
Assurance

29, 328
30-56
29, 328
76-81
74-84
32-56
30-32, 329
329-330
95
Makro completed the acquisition of Lotus’s on Oct 25, 2021. After
the Lotus’s acquisition, the company’s full spectrum of businesses
now comprises three segments: wholesale, retail and mall.
85-91
93, 99
99

-

14

-

2, 92-93

-

-

352
GRI
Standard

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

Description

Governance
102-18
Governance Structure
102-19
Delegating authority
102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental, and
social topics
102-22
Composition of the highest governance body and its committees
102-24
Nominating and selecting the highest governance body
102-30
Effectiveness of risk management processes
102-32
Highest Governance Body’s Role in Sustainability Reporting
102-35
GRI 102-35 Remuneration policies
102-38
GRI 102-38 Annual total compensation ratio
Stakeholder Engagement
102-40
List of stakeholder groups
102-41
Collective bargaining agreements
102-42
Identifying and selecting stakeholders
102-43
Approach to stakeholder engagement
102-44
Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45
Entities included in the consolidated financial statements
102-46
Defining report content and topic boundaries
102-47
List of material topics
102-48
Restatements of information
102-49
Changes in reporting
102-50
Reporting period
102-51
Date of most recent report
102-52
Reporting cycle
102-53
Contact point for questions regarding the report

External
Assurance

99, 212
99
99

-

212-215, Appendix Report page 2-16
198-200
85
94, 99
202
-

-

95, 132-134
102, 104
95, 131
132-134
132-134

-

30-32
92
94
There is not any restatements of information given in previous reports.
328
328
328
328
328

-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
GRI
Standard

102-54
102-55
102-56

One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

Description

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content Index
External Assurance

External
Assurance

-

328
329-358
360

Material Topics
GRI
Standard

One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

Description

GRI 201: Economic Performance
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Direct Economic value generated and distributed
201-1
GRI 203: Indirect Economic Impacts
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Significant indirect economic impacts
203-2
GRI 204: Procurement Practices
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Proportion of spending on local suppliers
204-1
GRI 205: Anti-Corruption
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
205-2
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken

External
Assurance

125-127
125-127
125-127
127

-

107-111
107-111
107-111
108

-

149-152
149-152
149-152
150

-

98-100
98-100
98-100
100
100

-

354
GRI
Standard

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

Description

GRI 301: Materials
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Materials used by weight or volume
301-1
GRI 302: Energy
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Energy consumption within the organization
302-1
Energy intensity
302-3
Reduction of energy consumption
302-4
GRI 303: Water and Effluents (2018 Edition)
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Interactions with water as a shared resource
303-1
Water withdrawal
303-3
Water discharge
303-4
Water consumption
303-5
GRI 304: Biodiversity
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity
304-2
GRI 305: Emissions
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3

External
Assurance

139-143
139-143
139-143
139, 350

-

136-138
136-138
136-138
344
137, 344
138

Yes
Yes
-

144-146
144-146
144-146
144-146
345
345
345

Yes
Yes
Yes

147-148
147-148
147-148
148

-

136-138
136-138
136-138
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GRI
Standard

One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

Description

Direct (Scope 1) GHG emissions
305-1
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-2
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-3
GHG Emissions intensity
305-4
Reduction of GHG emissions
305-5
GRI 306: Waste (2020 Edition)
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Waste generation and significant waste-related impacts
306-1
Management of significant waste-related impacts
306-2
Waste generated
306-3
Waste diverted from disposal
306-4
Waste directed to disposal
306-5
GRI 308: Supplier Environmental
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
New suppliers that were screened using environmental criteria
308-1
GRI 401: Employment
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
New employee hires and employee turnover
401-1
Benefits provided to full-time employees that are not provided to
401-2
temporary or part-time employees

External
Assurance

136, 347
347
347
137, 347
138

Yes
Yes
Yes
Yes
-

139-143
139-143
139-143
139-143
139-143
348-349
139, 348
139, 348

Yes
Yes
Yes

149-152
149-152
149-152
150

-

101-106
101-106
101-106
330-336
336

-

356
GRI
Standard

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

Description

GRI 403: Occupational Health and Safety
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Occupational health and safety management systems
403-1
Hazard identification, risk assessments, and incident investigation
403-2

One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

101-106
101-106
101-106
105
105
Omission: 403-2: A description of the policies and processes for
workers to remove themselves from work situations that they
believe could cause injury or ill health, and an explanation of how
workers are protected against reprisals.
106
Occupational health services
403-3
Worker participation, consultation, and communication on occupational 105-106
403-4
health and safety
106
Worker training on occupational health and safety
403-5
Promotion of worker health
403-6
106
Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts
403-7
directly linked by business relationships
341-343
Work-related injuries
403-9
342
Work-related ill health
403-10
GRI 404: Training and Education
112-115
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
112-115
The management approach and its components
103-2
112-115
Evaluation of the management approach
103-3
112, 336-338
Average hours of training per year per employee
404-1
113, 115
Programs for upgrading employee skills and transition assistance
404-2
programs
112, 115
Percentage of employees receiving regular performance and career
404-3
development reviews

External
Assurance

-

Yes
Yes
-
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GRI
Standard

One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

Description

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-1
103-2 The management approach and its components
103-2
103-3 Evaluation of the management approach
103-3
GRI 405-1 Diversity of Governance bodies and employees
405-1
GRI 412: Human Rights Assessment
103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-1
103-2 The management approach and its components
103-2
103-3 Evaluation of the management approach
103-3
412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or
412-1
impact assessments
GRI 413: Local Communities
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Operations with local community engagement, impact assessments,
413-1
and development programs
GRI 414: Supplier Social Assessment
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
New suppliers that were screened using social criteria
414-1
GRI 417: Marketing and Labeling
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Requirements for product and service information and labeling
417-1

External
Assurance

101-106
101-106
101-106
329-330

-

101-106
101-106
101-106
101

-

125-127
125-127
125-127
125-127

-

149-152
149-152
149-152
150

-

121-124
121-124
121-124
124

-

358
GRI
Standard

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
One Report (Page/URL) and Remarks
(Omission/Comment)

Description

GRI 418: Customer Privacy
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
The management approach and its components
103-2
Evaluation of the management approach
103-3
Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy
418-1
and losses of customer data
Food Security
GRI 103 103-1 Explanation of the material topic and its boundary
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach
Makro’s own Number of communities get an access to safe and nutritious food
indicator
Innovation
GRI 103 103-1 Explanation of the material topic and its boundary
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach
Makro’s own Number of patents for innovations or inventions
indicator
Stakeholder Engagement
GRI 103 103-1 Explanation of the material topic and its boundary
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach
Makro’s own Employee engagement score
indicator

External
Assurance

116-119
116-119
116-119
119

-

128-129
128-129
128-129

-

128
130
130
130
130
131-134
56, 131-134
131-134
131, 338-339

-
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The Ten Principles of the United Nations Global Compact
Principles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Description

Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights
Businesses should make sure that they are not complicit in human rights abuses
Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to
collective bargaining
Businesses should uphold the elimination of all forms of forced and compulsory labour
Businesses should uphold the effective abolition of child labour
Businesses should uphold the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges
Businesses should undertake initiatives to promote greater environmental responsibility
Businesses should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies
Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.
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LRQA Independent Assurance Statement

Relating to SIAM MAKRO Public Company Limited’s Sustainability
Report for the calendar year 2021

This Assurance Statement has been prepared for SIAM MAKRO Public Company Limited (SIAM MAKRO) in accordance with our
contract but is intended for the readers of this Report.

Terms of Engagement

LRQA (Thailand) Limited (LRQA) was commissioned by SIAM MAKRO Public Company Limited (SIAM MAKRO) to provide
independent assurance on its Sustainability Report 2021 “the report” against the assurance criteria below to a moderate level
of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier, using AccountAbility’s AA1000AS v3, where
the scope was a Type 2 engagement.
Our assurance engagement covered SIAM MAKRO’s subsidiaries in Thailand only, and specifically the following requirements:
¥ Evaluating SIAM MAKRO’s adherence to AA1000 AccountAbility Principles (2018) of Inclusivity, Materiality, Responsiveness
and Impact.
¥ Confirming that the report is in accordance with GRI Standards1 (2016) : core option
¥ Evaluating the reliability of data and information for only the selected indicators listed below:
- Environmental:
GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 to 5 Water withdrawal,
discharge and consumption, GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG2 emissions, GRI 305-2 Energy indirect (scope 2) GHG
emissions, GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions (Upstream transport and distribution and business travel
only), GRI 305-4 GHG emissions intensity, (GRI 306- 3 to 5) Waste generated/diverted form disposal and direct to
disposal and food waste disposal.
- Social:
GRI 403-9 to 10 Work-related injuries and ill health.
Our assurance engagement excluded the data and information of SIAM MAKRO’s subsidiaries within Thailand where it has no
operational control, all operations and activities outside of Thailand and suppliers and any third-parties mentioned in the
report.
LRQA’s responsibility is only to SIAM MAKRO. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end
footnote. SIAM MAKRO’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information
within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately,
the report has been approved by, and remains the responsibility of SIAM MAKRO.

LRQA’s Opinion

Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that SIAM MAKRO has not, in all
material respects:
¥ Met the requirements above
¥ Disclosed reliable performance data and information for the selected indicators as no errors or omissions were detected
¥ Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report.
The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the professional
judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a high level of assurance engagement.
Moderate assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of
assurance obtained in a moderate assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a high
assurance engagement been performed.

LRQA’s approach

LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with AA1000AS v3. The following tasks though were undertaken
as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
¥ Assessing SIAM MAKRO’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were
captured correctly. We did this by interviewing SIAM MAKRO’s management who engage directly with stakeholder groups
as well as reviewing documents and associated records.
¥ Reviewing SIAM MAKRO’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were
included in their report. We did this by benchmarking reports written by SIAM MAKRO and its peers to ensure that sector
1 https://www.globaLRQAeporting.org
2 GHG quantification is subject to inherent uncertainty

¥

¥

specific issues were included for comparability. We also tested the filters used in determining material issues to evaluate
whether SIAM MAKRO makes informed business decisions that may create opportunities which contribute towards
sustainable development.
Auditing SIAM MAKRO’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or misstatements in the report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, including those
for internal verification. We also spoke with key people in various departments responsible for compiling the data and
drafting the report.
Visiting SIAM MAKRO’s operations as business representative (Siam Makro – Charansanitwong, Town in Town and Wangnoi
Distribution centre) to sample performance data and information for only the selected indicators to confirm its reliability.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
¥ Stakeholder inclusivity:
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from SIAM MAKRO’s stakeholder engagement
process. Stakeholders have the opportunity to express their concerns about how SIAM MAKRO’s operations may impact
on them.
¥ Materiality:
We are not aware of any material issues concerning SIAM MAKRO’s sustainability performance that have been excluded
from the report. SIAM MAKRO has processes for identifying and determining material issues based on a set of unbiased
criteria and qualitative impact valuation.
¥ Responsiveness:
SIAM MAKRO has addressed the concerns of stakeholders in relation to GHG emissions and food waste as well as
established target over these performance.
¥ Impact:
SIAM MAKRO has processes and KPI’s to monitor and measure climate change and food waste impacts. However, SIAM
MAKRO should address the quantitative impact for all material issues in the future reports.
¥ Reliability:
Data management systems are considered to be well defined, but the implementation of these systems varies across SIAM
MAKRO’s operational facilities. SIAM MAKRO should consider interim verification to further improve the reliability and
timeliness of its disclosed data and information.

LRQA’s standards, competence and independence
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the
approach applied is rigorous and transparent.
This verification is the only works undertaken by LRQA for SIAM MAKRO and as such does not compromise our independence
or impartiality.

Opart Charuratana
LRQA Lead Verifier

Dated: 7 March 2022

On behalf of LRQA (Thailand) Limited
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LRQAQA reference: BGK00000697
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including LRQA (Thailand) Limited, and their respective officers, employees or agents are, individually and
collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by
reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the
provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA Group Limited assumes no responsibility for versions translated into other
languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © LRQA Group Limited, 2022.
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