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ข้อสงวนสิทธิ (Disclaimer)

เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้ ณ วนัที่ลงในเอกสารเพือ่ความสะดวกและง่ายต่อการอา้งอิงของผูถ้ือหุน้ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“Makro”) เท่านัน้ เอกสารฉบบันีไ้ม่ควรถกูยึดถือโดยผูถ้ือหุน้ของ Makro ว่าเป็นเอกสารเพือ่แทนเอกสาร
ประกอบการประชมุผูถ้ือหุน้ ซึ่งมีขอ้มลูประกอบไปดว้ย โดยไม่จ ากดัเพยีง หนงัสอืเชิญประชมุ สารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอ้มลูทางการเงินเสมือนของ Makro หรือเพือ่การใชด้ลุยพนิิจของ
ผูถ้ือหุน้ของ Makro เกี่ยวกบัการประชมุผูถ้ือหุน้ที่จะถึงนี ้อนึ่ง ผูถ้ือหุน้ของ Makro ควรศึกษาและพจิารณาเอกสารประกอบการประชมุผูถ้ือหุน้ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และเปิดเผยอยู่บนเว็บไซตข์อง Makro แลว้

เอกสารฉบบันีไ้ม่ถือเป็น หรือเป็นสว่นหนึ่งของ และไม่ใหต้ีความว่าเป็น ค าเสนอขายหรือออกหรือจองซือ้ หรือค าเชิญชวนเพือ่การเสนอซือ้หรือไดม้าซึ่งหลกัทรพัยใ์ดในเขตอ านาจใด หรือค าชกัชวนใหเ้ขา้ท ากิจกรรมการลงทนุใด โดยเอกสารฉบบั
นีใ้หไ้วแ้ก่ท่านบนพืน้ฐานว่าท่านไดย้ืนยนัค ารบัรองของท่านว่าท่านไม่ไดอ้ยู่หรือเป็นผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิาตามความหมายของ Regulation S ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1993 (U.S. Securities Act of 
1933) รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิม่เติม (“กฎหมายหลักทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา”) และค ารบัรองของท่านว่าท่านเป็นผูถ้ือหุน้ปัจจบุนัของ Makro

ทั้งนี้ ไม่ไดม้ีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนหลักทรัพยใ์ดภายใตก้ฎหมายหลักทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยข์องรัฐใดในสหรัฐอเมริกา หรือในเขตอ านาจใด และการเสนอขายหรือขาย
หลักทรัพยภ์ายในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถกระท าไดห้ากมิไดม้ีการจดทะเบียนหรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากกฎหมายดงักล่าว การตดัสินใจลงทุนเพื่อซือ้หลักทรัพยใ์นบริบทของค าเสนอใดในอนาคตหากมี ควรกระท าบน
พืน้ฐานของ Offering Memorandum หรือหนังสือชีช้วนทีไ่ดจั้ดท าขึน้ซึ่งจะมีการเปิดเผยค าเสนอดงักล่าวตอ่ไป มิใช่บนพืน้ฐานของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งไม่ถือเป็น หรือเป็นส่วนหน่ึงของค าเสนอ หรือค าเชิญชวนเพื่อการเสนอ
ซือ้หรือจองซือ้หลักทรัพยใ์ดในสหรัฐอเมริกา หรือแห่งอื่นใดที่กระท าโดย Makro หรือบุคคลอื่นใด อน่ึงจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพยแ์ก่ประชาชนโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา

ขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันีไ้ม่มีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ทัง้นี ้ไม่มีการใหค้ ารบัรอง ค ารบัประกนัหรอืค าสญัญา ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยนยั และไม่ควรยึดถือตามเอกสารฉบบันีใ้นสว่นของความเที่ยงธรรม เชื่อถือได ้
แม่นย า ครบถว้นหรือถกูตอ้งของขอ้มลูหรือความเห็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี ้

การพจิารณาขอ้มลูที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบบันีค้วรกระท าในบรบิทของสภาพการณท์ั่วไปอนัปรากฏอยู่ ณ เวลานัน้ และขอ้มลูดงักลา่วไม่ไดม้ีการปรบัปรุงและจะไม่มีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัเพือ่สะทอ้นถึงพฒันาการความเปลีย่นแปลงใดซึ่ง
อาจเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัจดัท าเอกสารฉบบันี ้และไม่ควรถกูยึดถือเพือ่วตัถปุระสงคอ์ื่น อนึ่ง Makro ตลอดจนบริษัทในเครือ กรรมการ เจา้หนา้ที่ พนกังาน ตวัแทน ที่ปรึกษาหรือผูแ้ทนของ Makro ไม่มีความรบัผิดไม่ว่าในประการใด (รวมถึง
จากความประมาทเลนิเลอ่หรือโดยประการอื่นใด) ส าหรบัความเสยีหาย หรือความสญูเสยีไม่ว่าจะเกิดขึน้อย่างไรก็ตามจากการใชเ้อกสารฉบบันี ้หรือเนือ้หาในเอกสารฉบบันีห้รือโดยประการอื่นใดอนัเกิดขึน้โดยเกี่ยวขอ้งกบัเอกสารฉบบันี ้ทัง้นี ้
เอกสารฉบบันีใ้หไ้วเ้พือ่เป็นขอ้มลูของท่านและเพือ่การใชข้องท่านเท่านัน้ และไม่อาจน าไปแบ่งปัน ท าส าเนา ท าซ า้ แจกจ่ายต่อ หรืออา้งขอ้ความ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ไม่ว่าในลกัษณะหรือรูปแบบใด หรือโดยวิธีการอื่นใด แก่บุคคลอื่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบบันีไ้ม่ใหน้  าเขา้ไป หรือสง่ไปยงัสหรฐัอเมริกา หรือแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสหรฐัอเมริกา (รวมถึงในอาณาเขตและพืน้ที่การครอบครองของสหรฐัอเมริกา หรือในรฐัใดของสหรฐัอเมริกาและ District of 
Columbia) 

เอกสารฉบบันีม้ีขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (“Forward-Looking Statements”) ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ความทัง้หมดที่มิใช่ขอ้ความที่เป็นขอ้เท็จจริงในอดีต รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพยีง) ขอ้ความที่มีค าหรือวลนี  าหนา้หรือต่อทา้ย 
อาทิ ค าว่า "ตัง้เป้าหมาย" "เชื่อว่า" "คาดว่า" "มุ่งที่จะ" "ประสงคจ์ะ" "จะ" "อาจจะ" "คาดหมายว่า" "อาจ" "สามารถ" หรือค าหรือวลทีี่คลา้ยคลงึกนัหรือที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธของค าหรือวลขีา้งตน้  ขอ้ความ Forward-Looking Statements 
ดงักลา่วเกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งที่ทราบและไม่ทราบว่ามีอยู่ ความไม่แน่นอน และปัจจยัส าคญัประการอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคมุของ Makro อนัอาจท าใหผ้ลลพัธ ์ผลประกอบการ หรือความส าเร็จที่เกิดขึน้จริงแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจาก
ผลลพัธ ์ผลประกอบการ หรือความส าเร็จที่เกิดขึน้ในอนาคต ซ่ึงขอ้ความ Forward-Looking Statements ไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้หรือโดยนยั โดยท่านไม่ควรยึดถือขอ้ความ Forward-Looking Statements ดงักลา่ว ทัง้นี ้Makro ตลอดจนบริษัทใน
เครือ ตวัแทน พนกังาน ที่ปรึกษาหรือผูแ้ทนของ Makro ไม่ประสงค ์หรือไม่มีหนา้ที่หรือภาระผกูพนัที่จะใหข้อ้มลูประกอบ แกไ้ข ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนั หรือทบทวนขอ้ความ Forward-Looking Statements ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี ้

เอกสารฉบบันีป้ระกอบไปดว้ยขอ้มลูที่ไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูและความเห็นของบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ การที่น  าขอ้มลูดงักลา่วมาแสดงไวใ้นเอกสารฉบบันี ้ไม่ถือว่า Makro ใหค้ ารบัรองใดไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยนยัถึงความแม่นย าของขอ้มลู
ดงักลา่ว การน าความเห็นใดมาแสดงไวใ้นเอกสารฉบบันีไ้ม่ถือว่าเป็นการบ่งชีว้่า Makro ตกลงหรือเห็นพอ้งกบัความเห็นดงักลา่ว

บริษัท ซี.พ.ีรีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“CPRD” หรือ “Lotus’s”) ใหค้วามหมายของค าว่า EBITDA ส าหรบัปีใด ว่าเป็นก าไรส าหรบัปีบวกดว้ยค่าเสือ่มและค่าตดัจ าหน่าย ตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ทัง้นี ้CPRD ใชค้่า EBITDA 
เป็นขอ้มลูเพิม่เติมเกี่ยวกบัผลประกอบการของ CPRD  อนึ่ง EBITDA มิใช่ตวัวดัมลูค่าของผลประกอบการทางการเงินภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ทัง้นี ้CPRD เชื่อว่าตวัวดัมลูค่านีเ้ป็นประโยชนส์  าหรบัผูล้งทนุบางราย
ในการก าหนดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานและความสามารถในอดีตในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในดา้นความสามารถในการช าระหนีแ้ละรายจ่ายฝ่ายทนุ โดย CPRD เชื่อว่าโดยปกติกลุม่ผูล้งทนุใชต้วัวดัค่าทางการเงินดงักล่าวในการ
ประเมินผลประกอบการของบรษิัทต่าง ๆ  ในภาคธุรกิจของตน ท่านไม่ควรพจิารณาความหมายของ EBITDA ดงักลา่วโดยไม่อาศยัขอ้มลูอื่น หรือไม่ควรตีความ EBITDA ว่าสามารถใชแ้ทนก าไรส าหรบัปี หรือเป็นตวับ่งชีถ้ึงผลประกอบการหรือ
มาตรฐานดา้นการวดัมลูค่าใดตาม TFRS  อนึ่งความหมายของ EBITDA ตามที่ก าหนดโดย CRPD อาจไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัตวัวดัมลูค่าอื่นที่มีชื่อคลา้ยคลงึกนัของบริษัทอื่น รวมถึงที่ใชใ้นอตุสาหกรรมเดียวกนั



สารบัญ

หนา้

1 บทน า 1

2 จดุเด่นในการลงทนุ 7

3 ภาพรวมลกัษณะการประกอบธุรกิจ 30

4 ภาพรวมขอ้มลูทางการเงิน 47

5 เอกสารแนบ 59



ส่งเสริม SMEs และผู้ผลิตสินค้าทอ้งถิ่น

สร้างมูลค่าจากการเสริมศักยภาพซึง่กันและกัน (synergy)

ยกระดับแพลตฟอรม์จากการเป็นผู้น าในประเทศไทยสู่ระดับภูมภิาค

ขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยีดจิทิัล (Digitalization) และการผสมผสานช่องทาง
ออฟไลนแ์ละออนไลน ์(offline and online หรือ O2O) มาต่อยอดธุรกจิ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
ทีแ่ข็งแกร่งและย่ังยืน

สร้างแพลตฟอรม์ทีต่อบโจทยก์ารใหบ้ริการแก่ลูกค้า

Makro และ Lotus’s สู่การเป็นแพลตฟอรม์ O2O ช้ันน าในธุรกิจอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แพลตฟอรม์ omni-channel ชัน้น าในธุรกิจอาหารสด
และสินค้าอุปโภคบริโภค

1

ผู้ค้าส่ง B2B ช้ันน าในภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ผู้ค้าปลีก B2C ช้ันน า
ในประเทศไทยและมาเลเซยี 



ฐานลูกค้าที่กว้างขวาง

~20 ล้านราย>3.6 ล้านราย

~3 ล้านราย >226 ล้านคร้ัง

สมาชิกคลบัการ์ด 
Lotus’s Thailand3

ลูกคา้สมาชิก
ของ Makro1

สมาชิกคลบัการ์ด 
Lotus’s Malaysia3

จ านวนธุรกรรมของ
สมาชิกคลบัการ์ด 
Lotus’s Thailand ตอ่ปี

ธุรกรรมเพือ่การปรับโฉมทางธุรกิจ

การเป็นผู้น าในแพลตฟอรม์ต่างๆแพลตฟอรม์ที่หลากหลาย 

ผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค B2C ช้ันน า
ในประเทศไทย
⚫ อันดับ 1 ส าหรบั hypermarket
⚫ อันดับ 2 ส าหรบั supermarket
⚫ อันดับ 2 ส าหรบั รา้นคา้ปลกีขนาดเลก็7

ผู้ค้าส่ง B2B อันดับ 1 ในประเทศไทย

ผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค B2C ช้ันน า
ในประเทศมาเลเซีย
⚫ อันดับ 1 ส าหรบั hypermarket
⚫ อันดับ 3 ส าหรบั supermarket

265
จ านวน Hypermarkets3

>1 ล้าน
พืน้ทีใ่หเ้ช่าสทุธิ (NLA) 
ของ Mall (ตร.ม.)5

1,679
จ านวน Mini-supermarkets3

35 พันล้านบาท
EBITDA รวม4

212
จ านวน Supermarkets3

427 พันล้านบาท

รายไดร้วม4

145
จ านวน Cash & Carry1

92

จ านวนประเทศ

แพลตฟอรม์ช้ันน าในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง B2B และ B2C ซึง่มุ่งเน้นอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค 
ทีม่ฐีานลูกค้าขนาดใหญ่ทีเ่กือ้กูลซึง่กันและกัน

ผู้ค้าส่ง B2B อันดับ 2 ในเอเชีย6

2

ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร์
หมายเหตุ: 1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564; 2 ธุรกิจ Cash & Carry ของ Makro มีการประกอบธุรกิจในประเทศไทย อินเดีย (LOTS Wholesale Solution) เมียนมาร ์กมัพชูา และจีน; ธุรกิจฟูดเซอรว์สิ (Food Service) มีการประกอบธุรกิจในประเทศกมัพชูา สงิคโปร ์
ฮ่องกง ไทย UAE และเวียดนาม; Lotus’s มีการประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซียและไทย; 3 ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564; 4 ขอ้มูลทางการเงินเสมือนของ Lotus’s และ Makro ปี 2563; รายไดไ้ม่รวมรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีก ของ Lotus’s 
(ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัสง่สนิคา้ และสว่นลดส าหรบัพนกังานจากธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s); 5 ไม่รวมถึงศูนยก์ารคา้ท่ีมีการลงทนุโดยกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าโลตสัส ์รีเทล โกรท (LPF) ซึง่มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร 
(permanent NLA) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.; 6 พจิารณาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ ตามยูโรมอนเิตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563; 7 รา้นสะดวกซือ้ mini-supermarkets รา้นคา้ปลีกลดราคา และรา้นคา้ปลีกในสถานีเติมน า้มนั 

Makro Lotus’s



ภาพรวมกลุ่มบริษัทในอนาคต1

ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจศูนยก์ารค้า

◼ ผูค้า้สง่ B2B อนัดบั 2 ในเอเชีย2 โดยด าเนินธรุกิจ 
“cash & carry” ภายใตแ้บรนด ์“Makro” ใน 4 
ประเทศ และแบรนด ์“LOTS Wholesale Solutions” 
ในอินเดีย

◼ ธรุกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ชัน้น าในประเทศ
ไทยและมาเลเซีย ซึ่งมีรา้นคา้หลกัเป็น 
hypermarkets ของ Lotus’s

Makro จะมธุีรกิจแบบครบวงจรในสามกลุ่มธุรกิจหลัก

1 3ธุรกิจค้าปลีก

◼ ผูค้า้ปลีกอาหารสดและสนิคา้อปุโภคบรโิภค B2C 
ชัน้น าในประเทศไทยและมาเลเซีย ในรูปแบบรา้น
hypermarkets, supermarkets, และ mini-
supermarkets ภายใตแ้บรนด ์“Lotus’s”

2

คา้สง่
51%คา้ปลกี

46%

ศูนยก์ารค้า
3%

รายไดร้วม3 : 427 พันล้านบาท

3

หมายเหตุ: ตวัเลขทางการเงินท่ีปรากฏขา้งตน้มาจากปีบญัชีล่าสดุส  าหรบัแต่ละกลุม่ธุรกิจ; ส าหรบัธุรกิจคา้สง่ สิน้ปีบญัชีคือวนัท่ี 31 ธนัวาคม และขอ้มูลท่ีปรากฎเป็นขอ้มูลของปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563; งบการเงินท่ีน  ามาใชข้อง Lotus’s Thailand และ 
Lotus’s Malaysia คือปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์และขอ้มูลท่ีปรากฎเป็นขอ้มูลของปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564; 1 ภายหลงั EBT เสรจ็สิน้; 2 พจิารณาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ ตามยูโรมอนเิตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563; 3 รายไดจ้ากธุรกิจคา้
สง่ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร และรายไดอ่ื้นของ Makro; รายไดจ้ากธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสนิคา้ และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร โดยไม่รวม
รายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s (ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัสง่สนิคา้ และสว่นลดส าหรบัพนกังานจากธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s)

คา้สง่
51%

ค้าปลีก
46%

ศนูยก์ารคา้
3%

รายไดร้วม3 : 427 พันล้านบาท

ค้าส่ง
51%

คา้ปลกี
46%

ศนูยก์ารคา้
3%

รายไดร้วม3 : 427 พันล้านบาท



ภาพรวมธุรกรรม

หมายเหตุ: บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด (“CPRH”) ประกอบธุรกิจลงทนุ (Investment Holding Company) โดยมีทรพัยสิ์นหลกัคือหุน้ในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (“CPRD”) ในสดัสว่น 99.99% ของทนุจดทะเบียนของ CPRD และ CPRD ถือหุน้เป็น (ก) สดัสว่น 99.99% ใน บริษัท 
โลตัสส์ สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่ถือหุน้ในสดัสว่น 99.99% ในบริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) สดัสว่น 100% ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึง่ประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ Lotus’s ในประเทศ
มาเลเซีย CPRH มีผูถื้อหุน้จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“CPALL”) บริษัท เจริญโภคภัณฑ ์โฮลดิง้ จ ากัด (“CPH”) และ บริษัท ซี.พี.เมอรแ์ชนไดซ่ิง จ ากัด (“CPM”) ทัง้นี ้บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จ ากัด (“CPG”) ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผา่น CPH (ซึง่ CPG ถือหุน้อยู ่
99.99%) และบริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผา่น CPM (ซึง่ CPF ถือหุน้อยู ่99.99%) 
1 สดัสว่นการถือหุน้ขา้งตน้เป็นตัวเลขท่ีปัดเศษแลว้; 2 จ านวนหุน้สามัญท่ีออกใหม่ทัง้หมด 5,010,323,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทต่อหุน้ โดยมีราคาเสนอขายท่ีหุน้ละ 43.50 บาท; 3 CPH จะรบัซือ้หุน้สามัญในบริษัทฯ ในสดัสว่น 2/3 ของจ านวนหุน้ท่ีมีผูต้อบรบัค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอ
ซือ้และ CPM จะรบัซือ้หุน้สามัญในบริษัทฯ เป็นสดัสว่น 1/3 ท่ีเหลือ

CPRH เลิกบริษัทภายหลัง EBT และส่งมอบหุ้น Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน (CPALL, CPM, CPH) ตามสัดส่วน

CPM และ CPH ร่วมกันท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์(MTO) ใน Makro ภายหลัง EBT3

Makro เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (PO) 

Makro ได้มาซึ่ง Lotus’s ด้วยการท า EBT จาก CPRH และออกหุ้นใหม่ให้แก่ CPRH ด้วยวิธีจัดสรรหุ้นเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(private placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทน EBT2

1.1

1.2

2

3

โครงสรา้งการท าธุรกรรมโดยสรุป

โครงสร้างการถอืหุน้ในปัจจุบัน1 โครงสร้างการถอืหุน้ภายหลังธุรกรรม1

(ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)

ผูถื้อหุน้รายย่อย

Makro CPRH Makro CPRH

6.9% 93.1% 40.0% 20.0% 40.0%

c.100%

3.4% 66.0% 10.2% 20.4%

c.100%

2 CPM และ CPH รว่มกนั
ท าค าเสนอซือ้
หลักทรัพย์ (MTO)

1.1

การโอนกิจการ
ทั้งหมด (“EBT”)

3

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
(PO) ของ Makro

1.2 CPRH เลกิบรษัิท
Lotus’s

(CPRD)

Lotus’s

(CPRD)

4

ผูถื้อหุน้รายย่อย



ข้ันตอนการท าธุรกรรม
สว่นที่ 1: EBT (การรบัโอนกิจการทัง้หมด)

กร
ะบ

วน
กา

รข
ออ

นุมั
ติ

5

ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามญั
ผู้ถือหุ้น (EGM)

EBT

31 สิงหาคม 2564 : ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทของ Makro, CPALL และ CPF

15 กันยายน 2564 : Record date ส าหรบั EGM

12 ตุลาคม 2564 : ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ (EGM) ของ Makro และ CPALL

ประมาณปลายตุลาคม 2564 : ธุรกรรม EBT เสร็จสิน้เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสมบูรณ์

กา
รอ

นุม
ัติท

ี่ ส า
คัญ

▪ อนุมัตกิารรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH (ดว้ยวิธี EBT)

▪ อนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน

▪ อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหส์นธิ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

▪ อนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (PP) เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด

▪ อนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (PO)

▪ อนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเตมิ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

1

2

3

4

5

▪ อนุมัตกิารรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH โดย Makro

▪ อนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยเ์ก่ียวกับ EBT ของ CPRH ให้แก่ 
Makro

▪ อนุมัตกิารเสนอขายหุ้นใน Makro ที่ CPALL ถืออยู่ตอ่ประชาชน
ทั่วไป (PO)

1

2

3

6

หมายเหตุ: J.P. Morgan (S.E.A.) Limited and JPMorgan Securities (Thailand) Limited (collectively, “J.P. Morgan”) และ UBS AG Hong Kong Branch (“UBS”) ไดร้บัการแต่งตัง้โดย CPALL ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการเงินต่างประเทศ (International 
Financial Advisors) เก่ียวกบัธุรกรรม EBT และบรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ("BLS") และธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“SCB”) ไดร้บัการแต่งตัง้โดย CPALL ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการเงินไทย (Thai Financial Advisors) เก่ียวกบัธุรกรรม EBT

✓

✓



ขั้นตอนการท าธุรกรรม (ต่อ)
ส่วนที่ 2: MTO (การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด) และ PO (การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไป)

6

PO (ภายหลัง EBT เสร็จสมบูรณ ์และได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
ก.ล.ต.) 

⚫ การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสอืชีช้วน (Official filing) จะ
เกิดขึน้ภายหลงั EBT เสรจ็สิน้แลว้ (ทัง้นี ้เม่ือเงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดเสรจ็
สมบูรณ)์

⚫ โครงสรา้งการเสนอขายหุน้ (Offering structure) จะถกูก าหนดเม่ือแบบแสดง
รายการขอ้มลูและรา่งหนงัสอืชีช้วนมีผลใชบ้งัคบั (filing effective)

⚫ ราคาเสนอขายหุน้จะถกูก าหนดเม่ือ filing effective

⚫ วตัถปุระสงคข์อง PO และแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้

▪ ส าหรบัการลงทนุในธุรกิจและ/หรอืโครงการส าหรบัธุรกิจหลกั และธุรกิจ
และ/หรอืโครงการทีม่ีศกัยภาพ

▪ ส าหรบัช าระหนีท้ีม่ีอยู่ในปัจจุบนั

▪ ส าหรบัใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป
(Public offering (“PO”))

ช่วงการท า MTO (ภายหลัง EBT เสร็จสมบูรณ)์ 

⚫ ราคาท าค าเสนอซือ้อยูท่ี่ 43.50 บาท ตอ่หุน้ (ซึ่งเทา่กบัราคาหุน้ท่ีออก
ใหม่เพื่อช าระคา่ตอบแทน EBT)

⚫ คาดวา่จะเริ่มท า MTO ทนัทีภายหลงั EBT เสรจ็สมบูรณ์

⚫ CPH และ CPM จะท า MTO ส าหรบัหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยของ 
Makro โดยจะรบัซือ้เป็นสดัสว่น 2/3 และ 1/3 ตามล าดบั

⚫ CPALL ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งท า MTO และจะไม่จ าหนา่ยหุน้ในการท า MTO 
ของ CPH และ CPM

⚫ ระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้เทา่กบั 25 วนัท าการ

การท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ัง้หมด
(Mandatory tender offer (“MTO”))



สารบัญ
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จุดเด่นใน
การลงทุน

7

แพลตฟอรม์ omni-channel ชัน้น าในธุรกิจคา้ปลกีอาหารสดและสนิคา้อุปโภค
บรโิภคในภมิูภาคท่ีมีศกัยภาพสงู ซึ่งมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ที่เกือ้กูลซึ่งกัน
และกัน

Portfolio ของรูปแบบร้านค้าและศูนยก์ารค้าที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งมุ่งเนน้
การสง่มอบความคุม้คา่ ความสะดวกสบายและประสบการณท์ี่ดีใหแ้ก่ลกูคา้

ผูร้เิริ่มระบบนิเวศออนไลน ์(online ecosystems) ของสนิคา้อาหารสดและ
สนิคา้อุปโภคบรโิภค เพี่อเพิ่มมลูคา่ใหก้บัลกูคา้และคูค่า้ทางธุรกิจของเรา

ความสามารถที่เป็นเลิศในการจัดหาผลิตภณัฑ ์ระบบหว่งโซอุ่ปทาน (supply 
chain) และการสรา้งแบรนดแ์ละความช านาญในสนิคา้อาหารสด

มีผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง โดยการสร้างมูลค่าจากการเสริมศักยภาพซึ่งกัน
และกัน (synergy) จากโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละเครือข่ายที่มีประสทิธิภาพ

เป็นแพลตฟอรม์ในการสร้างโอกาสใหก้บัผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นโดยมุ่งเนน้
ท่ีสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และหลกัธรรมาภิบาล (ESG) เป็นส  าคญั



แพลตฟอรม์ omni-channel ช้ันน าในธุรกิจอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค เพือ่ลูกค้า B2B และ B2C1

▪ ผู้ค้าปลีกอาหารสดและสินค้าอุปโภค
บริโภค B2C ช้ันน าในประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย 

▪ ผู้ค้าส่ง B2B ชัน้น าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ที่มีธุรกิจในประเทศไทย กัมพูชา จีน อินเดยี และ
เมียนมาร์

▪ ผู้ค้าส่ง B2B ซ่ึงใหญ่เป็นอันดบั 2 ในเอเชีย1

▪ ธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายอาหารแช่แข็งและแช่
เย็น พร้อมบริการจัดส่ง (“Food Service”) ในไทย 
สิงคโปร ์ฮ่องกง กัมพูชา เวียดนาม และ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

145 สาขา – เครือขา่ยรา้น cash & 
carry ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

ผู้ริเร่ิมระบบนิเวศ omni-channel 
ส าหรบัลกูคา้ B2B

มากกว่า 2,000 สาขาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย

ระบบนิเวศธุรกิจอาหารสดและสินคา้
อุปโภคบริโภคออนไลนท์ีเ่ตบิโต
อย่างรวดเร็ว

ระบบนิเวศช้ันน าส าหรบั B2B และ B2C 
ในด้านสินค้าอาหารสดและสินค้า

อุปโภคบริโภค

น าเสนอประสบการณไ์ร้รอยต่อใหแ้ก่
ลกูคา้ผูบ้รโิภค ลกูคา้ผูป้ระกอบการ และ

ลกูคา้ SME 

ที่มา: ยโูรมอนิเตอร ์
หมายเหต:ุ ขอ้มลูผลการด าเนินงานของ Makro ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564; ขอ้มลูผลการด าเนินงานของ Lotus’s ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564
1 พิจารณาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25638

“H-stores” 

hypermarkets

“Go Fresh” supermarkets 

& mini-supermarkets

ผู้ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคช้ันน าในภูมภิาค



ฐานลูกค้าขนาดใหญ่และเกือ้กูลซ่ึงกันและกัน

9

B2CB2B

ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร 

และจัดเลีย้ง 
(โฮเรก้า (HoReCa)) 

ผู้ค้าปลีกรายย่อย รวมถึง
ร้านขายของช า ร้านโชห่วย 

และ minimarts

ลูกค้าของธุรกิจบริการ รวมถึง
หน่วยงานราชการและ

ผู้ประกอบการในธุรกิจที่
หลากหลาย

ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

ครอบคลุมทุกฐานรายได้

ครอบคลุมทุกขนาดครัวเรือน

1

หมายเหต:ุ ขอ้มลูผลการด าเนินงานของ Makro ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564; ขอ้มลูผลการด าเนินงานของ Lotus’s ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564;

จ านวนธุรกรรมของสมาชกิ
คลับการด์ Lotus’s Thailand 
ต่อปี

>226 ล้านครัง้ลูกค้าสมาชิก
ของ Makro

>3.6 ล้านราย สมาชิกคลับการด์ของ 
Lotus’s Thailand

~20 ล้านราย สมาชิกคลับการด์ของ 
Lotus’s Malaysia

~3 ล้านราย



แพลตฟอรม์ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั...เพือ่ก้าวสู่การเป็นอันดับ 1 ของผู้ค้าปลีกค้าส่งอาหารสดและ
สินค้าอุปโภคบริโภคในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ชัน้น าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1

12.9

9.1

6.7

6.2

5.9

5.3

3.6

2.9

2.7

2.5

CPALL (เฉพาะรา้นสะดวกซือ้)3

Makro + Lotus’s2

Makro

Lotus's

Indoritel Makmur

Alfamart

SM Retail

Berli Jucker (Big C)

Central Retail Corp

ยอดขายจากการคา้ปลกีปี 2563 (หน่วยพนัลา้นดอลลาร์สหรฐั)
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Puregold Price Club

ที่มา: ยโูรมอนิเตอร ์
หมายเหต:ุ 1 พิจารณาจากยอดขายจากการคา้ปลกี (retail selling price (“RSP”)) โดยไม่รวมภาษีการขายส าหรบัปี 2563; 2ภายหลงั EBT เสรจ็สิน้; 3 RSP รวมเสมือนของ CPALL ซึง่รวมถึงMakro และ Lotus's มีมลูค่าประมาณ 22 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

1



การเตบิโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ: 
ตลาดของบริษัทฯ มีศกัยภาพในการเตบิโตของสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่

กมัพชูา

จีน

อินเดีย

อินโดนีเซีย

ญ่ีปุ่ น

ลาว

มาเลเซีย

เมียนมาร์

ฟิลปิปินส์

สงิคโปร์

เกาหลใีต้

ศรีลงักา

ประเทศไทย

เวียดนาม
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โอกาสในการเตบิโตในต่างประเทศ โดยใช้
ประโยชน์จาก:

 รูปแบบรา้นคา้ทีห่ลากหลาย

 องค์ความรู ้(know-how) เกี่ยวกบัผูบ้ริโภคในระดบั
ภูมิภาค

 ระบบงานหว่งโซ่อปุทานอาหารสด

 การขยายธุรกิจจากภายนอกเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม (opportunistic inorganic expansion)กา

รเ
ข้า

ถึง
ขอ

งส
ินค้

าอุ
ปโ
ภค

บริ
โภ
คส

มัย
ให

ม่
ส า

หรั
บปี

 2
56

3
(%

)

Log10 ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศตอ่หัวที่เป็นตวัเงิน (ดอลลารส์หรัฐ) (ปี 2563)

ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร์
หมายเหตุ: 1 อา้งอิงจากยอดขายจากการคา้ปลีก (RSP) ซึง่ไม่รวมภาษีการขาย 2 รา้นสะดวกซือ้ mini-supermarkets รา้นคา้ปลีกลดราคา และรา้นคา้ปลีกในสถานีเติมน า้มนั; 3 อา้งอิงจากขนาดธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่สนิคา้อุปโภคบรโิภคท่ีรวมกนัส  าหรบัปี 2563 ของ
ประเทศกมัพชูา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว (เฉพาะ B2C เทา่นัน้) มาเลเซีย เมียนมาร ์(เฉพาะ B2C เทา่นัน้) ไทย และเวียดนาม; 4 ไม่รวมธุรกิจฟูดเซอรว์สิ (food service) ของ Makro

สถานะของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ภูมภิาคทีม่ศัีกยภาพในการเตบิโตสูง

 #1 ในธุรกิจ Hypermarket

 #3 ในธุรกิจ Supermarket

ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย

สัดส่วนในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค (ปี 2563) 1

 #1 ในธุรกิจ cash & carry

 #1 ในธุรกิจ Hypermarket

 #2 ในธุรกิจ Supermarket

 #2 ในธุรกิจรา้นคา้ปลกีรายย่อย2

1

ตลาดทีก่ลุ่ม CP มีการด าเนนิธุรกิจ
ตลาดที่ Makro หรือ Lotus’s มีการด าเนนิธุรกิจ4

ตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ขนาดของวงกลมแสดงถึงขนาดตลาดคา้ปลีกสนิคา้อปุโภคบริโภค ตามยอดขาย
จากการคา้ปลีก (RSP) (ปี 2563)

11

มุ่งเน้นตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะสัน้ถึงระยะกลาง

ขนาดธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่
สนิคา้อปุโภคบริโภค3

3.5
ล้านล้าน

ดอลลารส์หรัฐ
8%

9%

B2C

B2B

6%



ร้านค้ารูปแบบต่างๆ ทีส่ามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทัง้แบบ Standalone และ Hybrid

หมายเหต:ุ ขอ้มลูผลการด าเนินงานของMakro ตามที่ปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มลูณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และขอ้มลูผลการด าเนินงานของLotus’s ตามที่ปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564
1 นอกจากจ านวนรา้นคา้ B2B ที่ระบใุนหนา้นีแ้ลว้ Makro ยงัมีศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ในตลาดต่างประเทศอีก 7 แห่ง

Hypermarkets Supermarkets Mini-supermarketsClassic Eco Plus Foodservice ร้านค้าขนาดเล็กFood Shop

▪ ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้
รูปแบบ cash & carry 
มีผูค้า้ปลกีรายย่อย
เป็นกลุม่ลกูคา้หลกั

▪ มีความหลากหลาย
ครบถว้นของสนิคา้ ทัง้
สนิคา้ประเภทอาหาร
สด อาหารแหง้ และ
สนิคา้ที่ไม่ใช่อาหาร ใน
ราคาที่เหมาะสม

▪ รา้นจ าหนา่ยสนิคา้
รูปแบบใหม่ 
Fresh@Makro ใหบ้รกิาร
สนิคา้อาหารสดแก่ลกูคา้
โฮเรกา้ขนาดกลางและ
ขนาดเลก็

▪ รา้นจ าหนา่ยสนิคา้
รูปแบบ Siam Frozen 
เป็นรา้นขนาดเลก็
จ าหนา่ยอาหารแช่แข็ง
และอาหารแหง้
โดยเฉพาะ ส  าหรบัลกูคา้
ผูป้ระกอบการ
รา้นอาหารขนาดเลก็

▪ ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้
รูปแบบ Foodservice 
ถกูออกแบบเพื่อใหเ้ป็น
แหลง่จ าหน่ายสนิคา้
แบบครบวงจรเพือ่
ลกูคา้โฮเรกา้ มีการเนน้
ไปที่สนิคา้ประเภท
อาหารสดและ
อาหารแหง้

▪ ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้
รูปแบบ Eco Plus 
พฒันาต่อยอดจาก
ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้
รูปแบบ Classic แต่มี
สดัสว่นการขายอาหาร
สดและการขายใหแ้ก่
ลกูคา้โฮเรกา้มากขึน้

79 15 31 1 7

▪ รา้นคา้ปลกีขนาดกลาง
ตัง้อยู่ในย่านการคา้
หรอืพืน้ที่ชานเมือง

▪ วางต าแหน่งเป็นรา้น
ส าหรบัชมุชนในละแวก
ใกลเ้คียง

▪ รา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ 
ตัง้อยู่ในพืน้ทีต่่าง ๆ  ทัง้
ในย่านที่อยู่อาศยัและ
ย่านการคา้ ไปจนถึงใน
สถานีบรกิารน า้มนั
เชือ้เพลงิ

ไทย: 196; มาเลเซีย: 16 ไทย: 1,679

▪ รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่
พรอ้มศนูยก์ารคา้เพื่อ
การจบัจ่ายครบครนัใน
ที่เดียว (one-stop 
shopping complex) 
โดยเนน้อาหารสดและ
สนิคา้อปุโภคบรโิภค

▪ ใหบ้รกิารตอบสนอง
ความตอ้งการต่าง ๆ  
ของลกูคา้

ไทย: 219; มาเลเซีย: 46

▪ รา้นจ าหน่ายสนิคา้
รูปแบบ Food Shop 
ถกูออกแบบและ
พฒันาต่อยอดจาก
ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้
รูปแบบ Foodservice

▪ โดยทั่วไปจะตัง้อยู่ใน
ท าเลที่ใกลก้บัลกูคา้โฮ
เรกา้ขนาดกลางและ
ขนาดเลก็

5

B2CB2B1

2

12

Food Shop



ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทีมุ่่งเน้นการส่งมอบประสบการณบ์รรยากาศการจบัจา่ยใช้สอยทีท่นัสมัยและ
สะดวกสบาย 2

– ศูนยก์ารค้าชุมชน - รามอินทรา
Hypermarket ซึ่งมีพืน้ท่ี 5,541 ตร.ม. ผสานรวมกบั

พืน้ท่ีศนูยก์ารคา้จ านวน 6,460 ตร.ม. ประกอบดว้ย

รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ และอ่ืนๆ

Hypermarket ซึ่งมีพืน้ท่ี 2,540 ตร.ม. ผสานรวมกบั

พืน้ท่ีศนูยก์ารคา้จ านวน 1,271 ตร.ม.ประกอบดว้ย

รา้นคา้และบรกิารมากมาย

ศูนยก์ารค้า Service Malls - ลาดกระบัง

ศูนยก์ารค้าส าหรับครอบครัว - บางใหญ่
Hypermarket ซึ่งมีพืน้ท่ี 5,764 ตร.ม. ผสานรวมกบั

พืน้ท่ีศนูยก์ารคา้จ านวน 20,839 ตร.ม. ประกอบดว้ย

โรงภาพยนตร ์สวนน า้ส  าหรบัครอบครวั

ท าเลทีต้ั่งทีห่ลากหลาย

ทั่วทัง้พืน้ที่ในเมืองหลกั เมืองรอง
พืน้ที่แหล่งอตุสาหกรรมและการท่องเที่ยว

>1ล้าน ตร.ม. พืน้ทีใ่ห้เช่าสุทธิ
จากศนูยก์ารคา้จ านวน 253 แห่ง ใน
ประเทศไทยและมาเลเซีย1

>60%
รายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวร โดยมีรายไดจ้ากธุรกิจ
บรหิารพืน้ที่เช่าในศนูยก์ารคา้ที่มั่นคง2

>90%
อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ีย

23% ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม
9% ธุรกิจบริการและเทคโนโลยี3

การผสมผสานผูเ้ช่าที่หลากหลาย การปรบั
วตัถปุระสงคข์องศนูยก์ารคา้ใหเ้หมาะกบัวิถชีีวิต
ของลกูคา้

ตัวอย่างของร้าน Hypermarket แบบ Hybrid ทีผ่สานเข้ากับศูนยก์ารค้า

หมายเหตุ: ขอ้มูลผลการด าเนินงานของ Lotus’s ตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2564 และตัวเลขทางการเงินของ Lotus’s ท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มูลส าหรบัปีการเงินสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
1NLA = พืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิ (net lettable area) ซึง่ไม่รวมศูนยก์ารคา้ท่ีมีการลงทนุโดยกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่โลตัสส์ รีเทล โกรท (“LPF”) จ านวน 23 แหง่ ในประเทศไทย; 2ผูเ้ชา่ซึง่มีระยะเวลาเชา่นานกว่า 1 ปี; 3อา้งอิงตามพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวรท่ีไดมี้การปลอ่ยเชา่ 
(occupied permanent net lettable area) และเฉพาะผูเ้ชา่ของศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยเทา่นัน้
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การเติบโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ:
การขยายเครือข่ายร้านค้า และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและการวิเคราะหข้์อมูลของบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณท์ีด่ีของ
ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ

▪ การเพิม่จ  านวนรา้นคา้ท่ีมีขนาดเล็กลงเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคให้ดยีิง่ขึน้และให้สอดคล้อง
กับพฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนแปลงของผู้บริโภคทีต้่องการความสะดวกสบาย

▪ B2C: บรษัิทฯ มุง่จะเพิม่
̶ Mini-supermarket (รูปแบบ Lotus’s Go Fresh) ประมาณ 250 แห่ง ตอ่ปี ใน

ประเทศไทย
̶ Hypermarket (รูปแบบ Lotus’s)  4 – 6 แห่งใหม่ และ Supermarket (รูปแบบ 

Go Fresh) ประมาณ 10 แห่ง ตอ่ปี ในประเทศไทย
̶ Supermarket ประมาณ 10 แห่ง ตอ่ปี ในประเทศมาเลเซีย

▪ B2B: บรษัิทฯ มุง่จะเพิม่
̶ ศูนยจ์ าหน่ายสินค้าขนาดกลาง  (รูปแบบ Foodservice และ Eco Plus) 

ประมาณ 8 - 10 แห่ง ตอ่ปี ในประเทศไทย
̶ ร้านค้าขนาดเล็กลง (smaller format store) ประมาณ 75 แห่ง ในระยะกลาง และ

150  - 225 แห่ง ในระยะยาว ในประเทศไทย
̶ ศูนยจ์ าหน่ายสินค้าประมาณ 4 - 6 แห่ง ตอ่ปี ในตลาดตา่งประเทศ

▪ การลงทนุในเทคโนโลยแีละการให้บริการลูกค้า เพ่ือสรา้งความ
สะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคและลกูคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพ

▪ สง่มอบประสบการณไ์ร้รอยต่อดว้ยจดุช าระสนิคา้ดว้ยตนเอง (self-
checkout) และแอปพลเิคชนักระเป๋าเงิน (E-Wallet) แบบดจิิทลั

▪ แอปพลิเคชันใหม่ของ Lotus’s และความสามารถด้านการ
วเิคราะหข้์อมูล ท าใหเ้กิดการปฏสัิมพันธ์ สทิธิประโยชน ์และ
ขอ้เสนอเฉพาะบุคคลท่ีมากขึน้ โดยมีประสบการณก์ารจับจ่ายไร้
รอยต่อทุกที ่ทุกเวลา 

▪ ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลและการวเิคราะหข้์อมูลเพ่ือปรบัปรุง
ประสบการณจ์บัจ่ายของลกูคา้และระบบงานห่วงโซ่อปุทาน (supply 
chain)

การขยายเครือข่ายร้านค้าของบริษัทฯ การมอบประสบการณท์ีเ่หนือช้ันแก่ลูกค้า 
ด้วยการใช้ระบบดจิิทลัและระบบการวเิคราะหข้์อมูล

2

หมายเหตุ: ความมุ่งหมายท่ีจะเปิดรา้นคา้ท่ีปรากฏขา้งตน้มีเปา้หมายในระยะกลาง (ประมาณ 3 ปี) ยกเวน้จะระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน14



การเตบิโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ:
การใช้ประโยชนจ์ากพืน้ทีศู่นยก์ารค้าและอสังหาริมทรัพย์

ปรับวัตถุประสงคก์ารใช้พืน้ที่ของร้าน Hypermarket + ศูนยก์ารค้า การใช้ประโยชนจ์ากที่ดินของบริษัทฯ

▪ ปรบัวตัถปุระสงคก์ารใชพื้น้ท่ีคา้ปลีก (ลดขนาดพืน้ท่ีขายใน Hypermarket) 
เพ่ือเพิม่พืน้ทีใ่ห้เช่า

▪ ใช้ประโยชนจ์ากสัดส่วนของผู้เช่าทีเ่หมาะสม (tenant mix) เพ่ือรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคได้ดยีิง่ขึน้ โดยขึน้อยู่กบัตลาดและกลุม่
ประชากรเฉพาะภมูภิาค และแนะน าแนวคิดใหม่ 

▪ น าเสนอบรกิารครัวกลาง (cloud kitchen) ส าหรบัลกูคา้โฮเรกา้ขนาดเลก็ใน
การเริม่ตน้ธรุกิจ

▪ แปลงพืน้ท่ีสว่นเกินใหเ้ป็น ร้านค้าทีไ่ม่มีหน้าร้าน ส าหรับการขายสินค้า
ออนไลน ์(dark store) เพือ่รองรับธุรกิจอีคอมเมิรซ์ทีก่ าลังเตบิโต

▪ รา้น Hypermarket และศนูยก์ารคา้บางแห่งของบรษัิทฯ ตัง้อยู่ในท าเลทีมี่
ศักยภาพทีบ่ริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ

▪ โอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบทีห่ลากหลายและน่าสนใจ
และท าใหบ้รษัิทฯ สามารถปรับโฉมเครือข่าย Hypermarket และศูนยก์ารค้า

▪ บรษัิทฯ เช่ือวา่การพัฒนาขึน้ใหม่เหล่านี้สามารถด าเนินการได้โดยไม่
กระทบต่อธุรกิจค้าปลีกหลักของบริษัทฯ

2

แปลงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่พร้อมด้วยศูนย์การค้า (one-stop shopping complex) ให้เป็น Smart Community Hubs
15



การเตบิโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ:
ร้านค้าและศูนยก์ารค้าของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในท าเลทีม่ีศักยภาพ ซึ่งรวมถงึทีด่นิทีบ่ริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์2

ท าเลทีต้ั่ง

กรรมสิทธ์ิ และ
สิทธิการเช่าระยะยาว1

27
แห่ง

13
แห่ง

5
แห่ง

61
แห่ง

กทม. นอก กทม. Klang Valley2 นอก Klang Valley

ประเทศไทย

กทม.

โครงข่ายรถไฟฟ้าที่มอียู่ โครงข่ายรถไฟฟ้าที่อยู่ระหวา่งการพฒันาCBD

ทีต่ั้งทางยุทธศาสตรแ์หง่หน่ึงได้แก่
“Ampang” ซึง่อยูใ่กลก้บัย่าน
ศูนยก์ลางธุรกิจ (central business
district) โดยอยูใ่กลก้บัส่ิงอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ (เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล) และมีการ
เข้าถึงระบบขนส่งทางถนนทีด่ี

รา้นคา้หลายแห่งตัง้อยูท่ี่แจ้งวัฒนะและ
มีนบุรีซึง่ใกลศู้นยร์าชการและ
สนามบินท่ีมีการเขา้ถึงระบบขนสง่ทาง
ถนนท่ีดี

พืน้ท่ีจะมีการเช่ือมต่ออย่างเต็มทีโ่ดย
โครงข่ายรถไฟฟ้า (สายสีชมพ)ู ภายใน
2 ปีข้างหน้า

Highlightsจุดเด่น

Kuala Lumpur และพืน้ทีข้่างเคียง

ประเทศมาเลเซยี

หมายเหตุ: 1 ประกอบดว้ยรา้นคา้ท่ีมีกรรมสทิธิ์ทัง้หมด (ของ Lotus’s เทา่นัน้) ในประเทศไทยและมาเลเซีย และสทิธิการเช่าระยะยาว (99 ปี หรือมากกวา่) ในประเทศมาเลเซีย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์ 2564; 2 Kuala Lumpur และพืน้ท่ีขา้งเคียง

66
แห่ง

40
แห่ง

16

~2 km ~1 km

Ampang



การเป็นผู้บุกเบกิระบบนิเวศ omni-channel ส าหรับสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค

B2B B2C

ทีมงานขายหลกัและทีมงานพฒันา
ลกูคา้จ านวน 1,100 คน เพ่ือ
สนบัสนนุการเริม่ตน้ของธรุกิจ SME 
(ลกูคา้โฮเรกา้และรา้นคา้ปลีกราย
ย่อย)

ธรุกิจอีคอมเมริซ์ B2B ท่ีมุง่เนน้ดา้น
สนิคา้อาหารสดและสนิคา้อปุโภค
บรโิภค โดยมุง่เปา้ไปท่ีลกูคา้โฮเรกา้
และรา้นคา้ปลีกรายย่อยเป็นหลกั

การเข้าถึงลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
และรองรับโดยศูนยจ์ าหน่ายสินค้า cash & carry 100 แห่ง

ซึ่งมีแผนที่จะขยายต่ออีกในอนาคต

รองรับโดยร้าน hypermarket ประมาณ 90 แห่ง 
ซึ่งมีเป้าหมายจะเพิ่มขึน้เป็นร้านค้าทุกรูปแบบ > 2,000 แห่ง

ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 25651

การสั่งซือ้ผา่นช่องทางจดัจ าหน่ายหลายรูปแบบ 
ผา่นการเป็นพนัธมติรธรุกิจกบัแพลตฟอรม์ B2C ท่ี
มีบรกิารจดัสง่แบบเรง่ดว่น (on-demand) เช่น 
Grab FoodPanda และแพลตฟอรม์อีคอมเมริซ์ 
เช่น Shopee Lazada

การสั่งซือ้ผา่นช่องทางโซเชียล ซึ่งมี
บรกิารการมารบัสนิคา้ท่ีหนา้รา้น 
(curbside pickup) หรือการจดัสง่
สนิคา้ท่ีสะดวกสบาย

การน าเสนอระบบสั่งซือ้และรบัดว้ยตนเอง (click-
and-collect) ระบบสแกนสนิคา้ดว้ยตนเอง (scan-
and-shop) การสั่งซือ้ผา่นช่องทางโซเชียลท่ี
สะดวกสบาย (เช่น ผา่นส่ือสงัคมออนไลนข์อง 
Lotus’s – Line และ Facebook)

ธรุกิจคา้ปลีกออนไลนส์นิคา้อปุโภคบรโิภคชัน้
น าในประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งมี
แพลตฟอรม์ของตนเอง

3

หมายเหตุ: 1 ส าหรบัประเทศไทยเทา่นัน้17



การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหธุ้รกิจออนไลนเ์ติบโตอย่าง
โดดเด่น

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างรวดเร็ว
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19…

…ก่อใหเ้กิดการเตบิโตอย่างโดนเด่นในธุรกิจออนไลนส์ินค้า
อุปโภคบริโภคในช่วงเวลานี้

▪ การเปิด ”ร้านค้าทีไ่ม่มีหน้าร้าน 
ส าหรับการขายสินค้าออนไลน ์(dark 
store)” เพ่ือจบัธรุกิจอีคอมเมริซ์ท่ีก าลงั
เตบิโตอย่างรวดเรว็

▪ ความสามารถด้านการจัดส่งทีเ่พิม่ขึน้
จากการแนะน าบรกิารจดัสง่แบบเรง่ดว่น 
(on-demand) และการมารบัสนิคา้ท่ี
หนา้รา้น (curbside pickup)

▪ การส่ังซือ้และรับด้วยตนเอง 
(click-and-collect) หนา้รา้น

▪ สาขาท่ีมีระบบ O2O ขยายตวัจาก
ประมาณ 20 สาขา เป็น
ประมาณ 90 สาขา ภายในหน่ึง
เดอืน

ประมาณ 11%1 ประมาณ 2% 2
สัดส่วนของธุรกิจ
ออนไลน ์คร่ึงปีแรก
ของปี 2564

หมายเหต:ุ ปีการเงิน 2563 ตวัเลขทางการเงินตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มลูส าหรบัรอบปีการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส าหรบัทัง้ Makro และ Lotus’s แมว้่ารอบปีบญัชีของ Lotus’s จะสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม แต่งบการเงินของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้ มีรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 28 กมุภาพันธ ์และขอ้มลูท่ี
น าเสนอในนีส้  าหรบั Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia เป็นไปตามรอบปีทางการเงิน ท่ีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพันธ ์2563 และ 28 กมุภาพันธ ์2564
1 ค านวณจากยอดขายจากช่องทางออนไลนใ์นธรุกิจ cash & carry (ซ่ึงรวมถึงยอดขายจากเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัของ Makro และเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัอีคอมเมิรซ์ของพันธมิตร) หารดว้ยยอดขายรวมจากธรุกิจ cash & carry ส าหรบัรอบหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564; 2 ค านวณจากรายไดจ้ากการขายสินคา้จากธรุกิจคา้
ปลีกออนไลนข์อง Lotus’s (ซ่ึงรวมถึงยอดขายจากเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัของ Lotus’s และเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัอีคอมเมิรซ์ของพันธมิตร) หารดว้ยยอดขายรวมจากธรุกิจคา้ปลีก (ซ่ึงรวมถึงรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และส่วนลดส าหรบัพนกังาน) ส าหรบัรอบหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564)

3

การเตบิโตของธุรกิจ
ออนไลน ์ปีต่อปี

(พนัลา้นบาท)

1.7
2.5

1.1
2.0

2019 2020 1H20 1H21

+49% +91%

2562      2563      1H63      1H64

มุ่งหวังทีจ่ะได้มาซ่ึงประมาณ 15 – 20% ของยอดขายรวมจากธุรกิจออนไลน์ของบริษัทฯ

9.4

17.9

7.2

11.9

2019 2020 1H201H212562 2563 1H63      1H64

+64%+90%
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การเติบโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ:
ความมุ่งม่ันสู่ธุรกิจแพลตฟอรม์ตลาดซือ้ขายและ omni-channel

ส าหรับ

จุดเด่น

ตลาดสินค้า
B2B

ระบบนิเวศแบบ 
B2B2C

ตลาดสินค้า
B2C

▪ แพลตฟอรม์อันดับ 1 ใน
ประเทศไทย ส าหรบั
ผูข้ายชัน้น าและ
ผูป้ระกอบการ SME ท่ีมี
สนิคา้และบรกิารท่ี
เหมาะสมทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคต

▪ การน าเสนอสนิคา้และ
บรกิารท่ีไมเ่หมือนใครและ
มีจ าหน่ายเฉพาะบน
แพลตฟอรม์ดจิิทลัเท่านัน้

▪ ลกูคา้โฮเรกา้ ลกูคา้รา้นคา้
ปลีกรายย่อย ลกูคา้ท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการ SME และ
ลกูคา้ธรุกิจบรกิาร

▪ การเป็นพันธมิตรธุรกิจเพื่อ
ช่วยใหร้า้นคา้มีความทนัสมยั
และสามารถด าเนินงานดว้ย
ระบบดิจิทลั และเพ่ิมมูลค่า
การซือ้ขายและ
ความสามารถในการท าก าไร

▪ ตวัเลือกที่มากขึน้ส าหรับ
ผู้บริโภค และการสรา้ง
ประสบการณก์ารจบัจ่ายไร ้
รอยต่อ

▪ การเชื่อมต่อเจา้ของธุรกิจเขา้
กบัความสามารถดา้นการ
จัดส่งถึงลูกค้าปลายทาง 
(last-mile logistics)

▪ รา้นโชห่วย ผูเ้ช่าของ
ศนูยก์ารคา้ รา้นอาหาร
และเจา้ของธรุกิจขนาดเลก็
อ่ืนๆ

▪ การใชป้ระโยชนจ์ากร้านค้า
กว่า 2,000+ สาขา ส าหรบั
สินคา้อาหารสดและสินคา้
อปุโภคบรโิภค ส าหรบัการจดัส่ง
สินคา้แบบด่วน (on-demand)

▪ เพิ่มจ  านวนรา้น hypermarket 
จากประมาณ 90 สาขา เป็น
มากกว่า 2,000 สาขา โดยมี
บรกิารครบวงจรส าหรบัการ
จัดส่งสินค้าดว่น (on-
demand) การจัดส่งในวัน
ถัดไป (next-day) ทั่วประเทศ
และการส่ังซือ้และรับดว้ย
ตนเอง (click-and-collect) 
ภายในไตรมาส 1 ของปี 
25651

▪ ผูบ้รโิภค
การเข้าถึงของสินค้าอาหารสดและ
สินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านช่องทาง

ออนไลน ์B2C ปี 2563

2.0%

3.4%

23.9%

ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร์

ตลาดที่บริษัทฯ ประกอบการอยู่

มีศักยภาพส าหรับช่องทางออนไลน์

(อา้งอิง)

3

หมายเหตุ: 1 ส าหรบัประเทศไทยเทา่นัน้
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การเติบโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ:
การพฒันาธุรกิจหลักสู่รูปแบบดิจทิลัและสร้างระบบนิเวศแบบ B2B และ B2B2C ช้ันน าของ Makro

การตลาดและการตดิต่อส่ือสารในวงกว้างเป็นหลกั
การตลาดและการตดิต่อส่ือสารแบบปรับเฉพาะ
ส าหรับลูกค้า ขับเคล่ือนด้วยปัญญาประดษิฐแ์ละการ
วเิคราะหข้์อมูลเชงิลึก

การตลาดทีขั่บเคล่ือนโดยบุคลากร การขายสนิคา้ การ
จดัท าระบบการคาดการณแ์ละการจดัเตมิสนิคา้ 
(forecasting & replenishment (“F&R”))

การตลาดแบบปรบัเฉพาะส าหรบัลกูคา้ แผนการน าเสนอ 
รูปแบบการคาดการณพ์ฤตกิรรม การจดัเตมิสนิคา้ จดัท าโดย
ปัญญาประดษิฐแ์ละการวเิคราะหข้์อมูลเชงิลึก

บริการช่องทางออนไลน ์Makroclick ทั่วประเทศผา่น 
100 รา้นคา้

ระบบนิเวศ O2O แบบไร้รอยต่อ รวมถึง B2B 
Marketplace และแพลตฟอรม์ออนไลน ์B2B2C

การด าเนินงานระบบงานห่วงโซ่อุปทานทีแ่ยกเป็น
ส่วนๆ

การบรูณาการขอ้มลูผา่นระบบงานห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมี
ข้อมูลตามเวลาจริง

ระบบแบบกึ่งอัตโนมัต ิท่ีมีการผสมผสานระหวา่งการ
ท างานดว้ยบคุคล (manual) และระบบอตัโนมตัิ
(automated)

รูปแบบการท างานอตัโนมตัเิป็นหลกัผา่นระบบดจิิทลัครบ
วงจร ขับเคล่ือนด้วยปัญญาประดษิฐแ์ละการวเิคราะห์
ข้อมูลเชงิลึก

การสร้างความผูกพันกับลูกค้าแบบ
เฉพาะบุคคลโดยใช้ระบบดจิทิัล

การน าเสนอสินค้าอย่างชาญฉลาด
และการปรับเปล่ียนฝ่ายการขายสู่
รูปแบบดจิทิัล

ประสบการณรู์ปแบบ O2O ซึ่ง
รวมถึงการจัดส่งถึงลูกค้าปลายทาง
(last-mile)

ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply 
chain) ทีขั่บเคล่ือนด้วยข้อมูลและ
ระบบดจิทิัล

การปรับเปล่ียนระบบหน่วยงาน
สนับสนุน (back-office) สู่รูปแบบ
ดจิทิัล

ปัจจุบนั ปี 2566

3
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การเตบิโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ:
การใช้ประโยชนจ์ากระบบนิเวศเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพแพลตฟอรม์ดจิทัิลของ Lotus’s – ความมุ่งม่ันสู่ธุรกิจ
แพลตฟอรม์ตลาดซือ้ขายและ omni-channel

อีคอมเมิรซ์ ปัจจุบัน ปี 2565

การจัดจ าหน่ายแบบ O2O

การปฏสัิมพันธกั์บลูกค้าใน
รูปแบบดจิิทลั (Customer 
Digital Touchpoint)

สินค้าทีค่รอบคลุม

89
Hypermarkets

2,000+ (ภายในไตรมาสที ่1 ของปี 2565)

Hypermarkets + รา้น Go Fresh

แอปพลิเคชันทีเ่ฉพาะทางส าหรบัธุรกิจ
อีคอมเมิรซ์และรายการสมาชิกรา้นคา้
(loyalty programme)

รวมเป็นแอปพลิเคชันเดียวส าหรบัธุรกิจอีคอมเมิรซ์และ 
รายการสมาชิกรา้นคา้ (loyalty programme)

✓ คปูองสว่นลดและขอ้เสนอเฉพาะสมาชิก

✓ สิทธิประโยชนเ์ฉพาะสมาชิก

✓ รายการสินคา้แนะน า 

✓ การน าเอาคอนเซ็ปของเกมมาประยกุตใ์ช ้(gamification) 
ส าหรบัแตล่ะบุคคล

✓ ครอบคลมุการปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้ผา่นช่องทางท่ี
หลากหลาย (omni-channel touchpoint)

ครอบคลมุสนิคา้ของผูเ้ช่าในศนูยก์ารคา้สนิคา้ท่ีจ  าหน่ายใน Lotus’s เท่านัน้

3
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ความเป็นเลิศด้านการจดัหาสินค้า ระบบงานหว่งโซ่อุปทาน (supply chain) และการสร้างแบรนด ์
พร้อมด้วยความเช่ียวชาญด้านอาหารสด

การเช่ือมต่อผู้ผลิตและจัด
จ าหน่ายสินค้า... 

… เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านอาหาร
สดของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME

▪ เกษตรกรและผูป้ระกอบการ SME ในทอ้งถ่ินมี
ความส าคญัในการจดัหาสินคา้อาหารสดใหบ้ริษัทฯ

▪ ส าหรบัปีการเงิน 2563 กวา่ 13% และ 14% ของสินคา้
อาหารสดทัง้หมดในประเทศไทยของ Makro และของ 
Lotus’s ตามล าดบั เป็นการสั่งซือ้มาจากเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการ SME ในทอ้งถ่ิน 

▪ เพื่อพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการจดัจ าหนา่ย 
ความสามารถในการท างานรว่มกนักบัเกษตรกร

▪ การจดัตัง้คลงัสินคา้ยอ่ยส าหรบัอาหารสด (fresh food 
hub) ในตา่งจงัหวดัเพื่อสนบัสนนุเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการ SME ทอ้งถ่ิน

▪ ความตอ้งการอาหารสดผา่นผูป้ระกอบการใน
ธรุกิจคา้ปลีกสินคา้อปุโภคบรโิภคสมยัใหม่คาดวา่
จะโตขึน้ 8.2% ตอ่ปี ตัง้แตปี่ 2564 ถึงปี 25682

▪ บรษัิทฯ มุ่งขยายความเป็นผูน้  าในสินคา้อาหารสด
ดว้ยการขายสินคา้แบบผสมผสาน (cross-selling) 
ระหว่าง Makro และ Lotus’s

▪ เป็นแหล่งสินคา้ที่ถกูเลือกส าหรบัการซือ้สินคา้
อาหารสด (go-to destination) ของผูบ้รโิภคและ
ลกูคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพ

ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร์
หมายเหตุ: ตวัเลขตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มูลส  าหรบัรอบปีการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แมว้า่รอบปีบญัชีของ Lotus’s จะสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม แต่งบการเงินของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้มีรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์
และขอ้มูลท่ีน  าเสนอในนีส้  าหรบั Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia เป็นไปตามรอบปีทางการเงิน ท่ีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564
หมายเหตุ: 1ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 Makro ไดร้ว่มงานกบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ SME ในทอ้งถิ่น 687 ราย และ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 Lotus’s ไดร้ว่มงานกบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ SME ในทอ้งถิ่น 533 ราย; 2ยูโรมอนเิตอร์

4
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… มีระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply 
chain) ที่แข็งแกร่ง …

▪ ศนูยก์ระจายสินคา้อาหารสด (“DCs”) ขนาดใหญ่
ส าหรบัการกระจายและเติมสินคา้อาหารสดใหแ้ก่
ธรุกิจของบรษัิทฯ

▪ ศนูยก์ระจายสินคา้แหง่ใหมข่นาด 88,000 ตร.ม. 
ในอ าเภอวงันอ้ย ที่อยูใ่นภาคกลางของประเทศ
ไทย จะเปิดด าเนินงานในปี 2566 ซึง่จะเนน้สินคา้
อาหารสด อาหารแหง้ และเป็นศนูยก์ระจายสินคา้
ออนไลน ์(fulfilment center)

▪ ส่งมอบคณุภาพความสดใหมถ่ึงมือลกูคา้และ
ผูบ้รโิภคดว้ยมาตรฐานความปลอดภยั

1,220
เกษตรกร และผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ในทอ้งถิ่น1



การเตบิโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ: 
การลงทุนในระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และระบบการกระจายสินค้าเพือ่ความคุ้มค่าทางต้นทุน 
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▪ ปัจจบุนับรษัิทฯ มีศนูยก์ระจายสนิคา้ในประเทศไทยทัง้สิน้ 13 แห่ง โดยมีพืน้ที่รวมประมาณ 366,000 ตร.ม. 

▪ ในประเทศมาเลเซยี บรษัิทฯ มีศนูยก์ระจายสนิคา้ทัง้สิน้ 3 แห่งโดยมีพืน้ทีร่วมประมาณ 108,000 ตร.ม.

▪ ขยายศนูยก์ระจายสนิคา้ปัจจบุนั ที่อ  าเภอวงันอ้ยใหเ้ป็นศนูยก์ระจายสนิคา้แบบรวม (Composite Distribution 
Centre, “CDC”) แห่งใหม่โดยมีเทคโนโลยีที่มีความทนัสมยัสงูสดุ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในระบบจดัการสนิคา้
อาหารสดทั่วประเทศ และระบบการด าเนนิการตามค าสั่งซือ้ส  าหรบั O2O

▪ เพิ่มประสทิธิภาพของรา้นคา้ ในสว่นระบบห่วงโซอ่ปุทาน ส าหรบัการจดัสง่สนิคา้จาก CDC สูร่า้นคา้ (mid-mile) 
และการจดัสง่สนิคา้จากรา้นคา้และ CDC ถึงลกูคา้ปลายทาง (last-mile)สร้
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▪ มีการเตรยีมพืน้ที่ส  าหรบัการจดัเตรยีมสินคา้
และกระจายสินคา้ส าหรบัธรุกิจออนไลน ์เพื่อ
จดัส่งสินคา้ถงึลกูคา้ปลายทางและลกูคา้
ผูป้ระกอบการ (last-mile)

การกระจายสินค้าส าหรับธุรกิจออนไลน์
(Fulfilment)

▪ เพิ่มขีดความสามารถในการจดัการ
จ านวนสินคา้ 40%-120% และเพิ่ม
ความคุม้ค่าทางตน้ทนุ

เพ่ิมขีดความสามารถของระบบการ
ด าเนินการ

Makro: ศูนย์กระจายสนิค้าแบบรวมแห่งใหม่ 
ที่อ าเภอวังน้อย อยุธยา

▪ จดัการสินคา้ขนาดเล็ก

▪ ความแม่นย าสงู

▪ เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบหยบิและวางสินค้าตามสัญญาณไฟ

▪ เพิ่มขีดความสามารถดา้นการคดัแยกสินคา้
▪ สะดวกต่อรา้นคา้ในการรบัสินคา้

ระบบคัดแยกสินค้าความเร็วสูงแบบคู่

▪ ลดจ านวนอปุกรณ์MHE

▪ เพิ่มความแม่นย าอย่างมาก

▪ เพิ่มความเรว็และประสิทธิภาพ

ระบบช่ังน ้าหนักและตดิฉลากอัตโนมัติ

▪ ลดค่าใชจ้่ายในการจดัเก็บสินคา้
▪ ความแม่นย ามากกว่า 99.99%
▪ ลดจ านวนอปุกรณ์MHE

ระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัต ิ (ASRS)
ส าหรับสินค้าแช่เข็ง/แช่เย็น/ปรับอากาศ/
อุณหภูมิห้อง

เท
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หมายเหตุ: ASRS = Automated Storage and Retrieval System; KAM = Key Account Management; MHE = Material Handling Equipment

Lotus’s: ศูนย์กระจายสินค้าที่ขอนแก่น



การเตบิโตจากจุดเด่นของบริษัทฯ:
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในแบรนดส์ินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (private label) ซึ่งได้รับความ
นิยม... สนับสนุนโดยศักยภาพในการจัดหาสินค้าของบริษัทฯ

▪ บรษัิทฯ จะสามารถตอบสนองต่อทุก
ความต้องการของทั้งลูกค้า
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคดว้ยแบรนด์
สนิคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของ
บรษัิทฯ (private label) ท่ีหลากหลาย ซึ่ง
เป็นสนิคา้ทางเลือกส าหรบัลกูคา้ของ
บรษัิทฯ

▪ การมอบสินค้าทีไ่ด้รับความไว้วางใจ
และทีแ่ข่งขันได้ทั้งระดับมาตรฐาน
และความคุ้มค่า ดว้ยแบรนดส์นิคา้
อย่างเช่น Aro Savepak Q-Biz และ
Lotus’s

▪ ผลกัดนัยอดขายของสินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 
(private label) ใหเ้ตบิโตอย่างตอ่เน่ือง

▪ ความสามารถในการจัดหาสินค้าระหว่างประเทศโดยรวมของบริษัทฯ คาดว่าจะเพิม่ขึน้ 

▪ มุง่เนน้การพฒันาผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายสนิคา้ SME โดยการท าหน้าทีเ่ป็นแพลตฟอรม์แก่ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า SME ดังกล่าว ส าหรับ
การขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคไปพร้อมกับบริษัทฯ

แบรนดส์ินค้า
ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัทฯ
(private label)

ความสามารถในการ
จัดหาสินค้า

4

สัดส่วนของรายได้114% สัดส่วนของรายได้2>20%
>25%

หมายเหตุ: 1 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดขายของสนิคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิัทฯ (private label) ดงักลา่วคิดเป็น 14% ของรายไดร้วมจากธุรกิจ cash & carry ของ Makro; 2 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 สนิคา้ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ของบรษิัทฯ (private label) ของ Lotus’s คิดเป็นมากกวา่ 20% ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ในประเทศไทย และคิดเป็นมากกวา่ 25% ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ในประเทศมาเลเซีย24



14.8

11.2

2562 2563

96% 90% 80% 94% 92% 90%

ก.พ.-63 ก.พ.-64 มิ.ย-64 ก.พ.-63 ก.พ.-64 มิ.ย.-64

แพลตฟอรม์ทีแ่ข็งแกร่งท าใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการสูงกว่าอุตสาหกรรม ในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19

25

การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจค้าส่ง ความมั่นคงของธุรกิจค้าปลีก
มีความสามารถในการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วของ

ธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารค้า
ยอดขายสนิคา้จากธุรกิจคา้สง่ (พนัลา้นบาท)

▪ เตบิโตอย่างม่ันคงในช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19 แม้
อตุสาหกรรมจะชะลอตวั

▪ ความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมขึน้อย่างเห็นไดชั้ด
(EBITDA +15%2 เปรยีบเทียบปีต่อปี (YoY) ในปี 2563)

▪ คาดการณว์่าจะยังสามารถเตบิโตไดเ้กินกว่าการเติบโตของ
ตลาดโดยรวม

▪ มุ่งเนน้ในการเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร

▪ ผลประกอบการดกีว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรม 
และผลประกอบการที่โดดเด่นของ supermarkets และ mini-
supermarkets แมก้ารขายสินคา้จะถกูจ ากดั

▪ แนวโน้มผลประกอบการในอนาคตไดรั้บการสนับสนุนจาก
การเตบิโตของภาคอุตสาหกรรม ทัง้ hypermarkets และ
รา้นคา้รูปแบบเล็กอื่นๆ

▪ การเตบิโตเพ่ิมเตมิ ซึ่งเกิดจาการมุ่งเนน้การขยายรา้นคา้ และ
แผนธุรกิจใหม่อื่นๆ

▪ รายไดท่ี้ม่ันคงในอดีต เกิดจากอัตราการเช่าพืน้ท่ีในศูนยก์ารค้าท่ี
สูง (ประมาณ 95% ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด) และสัญญาเช่าระยะยาว

▪ อัตราการเช่าพืน้ที่ในศูนยก์ารค้า ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564
ยังคงอยู่ที่ประมาณ 90% แม้ว่าศูนยก์ารค้าจะถูกปิดเน่ืองจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19

▪ แม้จะเกิดการล็อกดาวนใ์นประเทศไทย อตัราการเช่าพืน้ที่ใน
ศนูยก์ารคา้ยงัคงอยู่ที่ประมาณ 80% ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564

ยอดขายสนิคา้จากธุรกิจคา้ปลีก (พนัลา้นบาท) รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการธุรกิจศูนย์การคา้ (พนัลา้นบาท)

อตัรา EBITDA margin ของ Makro (%) อตัราการเช่าพืน้ที่ (%) 1

ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย

5

หมายเหตุ: ขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงเป็นขอ้มูลส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แมว้่ารอบปีบญัชีของ Lotus’s จะสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม แต่งบการเงินของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้มีรอบปีบญัชีสิน้สดุวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์ดังนัน้ ขอ้มูลของ Lotus’s 
Thailand และ Lotus’s Malaysia จงึเป็นไปตามรอบปีบญัชีของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia ท่ีสิน้สดุวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2564
1 อา้งอิงจากพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวร (Permanent NLA) 2 ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการบงัคับใชม้าตรฐานบญัชีใหม่ในปี 2563

อตัรา EBITDA margin ของ Lotus’s (%)

13.4% 10.6%

2562 2563

205.2 197.5

2562 2563

5.2% 5.7%

2562 2563

206.2 214.1

2562 2563



การเตบิโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ:
การรวมแพลตฟอรม์ของ Makro และ Lotus’s เข้าด้วยกันจะช่วยขับเคลื่อนการเสริมศักยภาพซ่ึงกันและกัน 
(synergy) ในด้านค่าใช้จ่ายและระบบการจัดการ

26

5

หมายเหตุ: 1 มูลค่าจากการเสรมิศกัยภาพซึง่กนัและกนั ซึง่คาดวา่จะสง่ผลตัง้แต่ช่วงกลางปี 2565 – 2566 เป็นตน้ไป

การเข้าซือ้กิจการของ Lotus’s โดย Makro จะท าให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมมูลค่าได้เป็นอย่างสูงจากการเสริมศักยภาพ
ซึง่กันและกัน (synergy) อยู่ที ่2.7 พันล้านบาท1 ภายในช่วงกลางปี 2565 – 2566

ประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่า 
และความเป็นเลิศในการ

จัดหาแหล่งสินค้า

ปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้รายเล็ก เพ่ือ
ท  าใหไ้ดข้อ้เสนอที่ไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่าย

เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยดัคา่ใชจ้่าย 
จากการด าเนินงานของหน่วยงานสนบัสนนุ 

(back-office)

เพ่ิมประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกสใ์นการจดัส่ง
สินคา้จากศนูยก์ระจายสินคา้ถึงรา้นคา้และ

ลกูคา้ปลายทาง

ใชป้ระโยชนจ์ากจดุแข็งรวมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหท้ดัเทียมกบัผูค้า้ปลีกชัน้น า

ระดบัโลก

การพัฒนาเกษตรกรรวมถึงผู้ผลิต
และจัดจ าหน่ายสินค้า SME

การท างานให้มีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวมากขึน้ของหน่วยงาน
สนับสนุน (Lean and agile back-

office)

ประสิทธิภาพด้านโลจสิตกิส์
ในการจัดส่งสินค้าจากศูนยก์ระจาย
สินค้าถึงร้านค้าและลูกค้าปลายทาง

1.8 พันล้านบาท1 0.9 พันล้านบาท1



▪ ผูผ้ลิตอาหารชัน้น าในทวีปเอเชีย 

โดย CPF

▪ การใชป้ระโยชนจ์ากระบบห่วง

โซค่ณุคา่อาหารท่ีครบวงจรของ 

CPF ในการขบัเคล่ือนการเติบโต
ในธุรกิจกลุม่สินคา้อาหารสด ซึง่

รวมถึงการเขา้ถึงการจดัหา
สินคา้ท่ีดีท่ีสดุระดบัโลก

▪ การใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูและ

การใชปั้ญญาประดิษฐ์ของธุรกิจ
ส่ือสารโทรคมนาคม ของกลุม่ 

CP ในการขบัเคล่ือนการเติบโต

ของธุรกิจ ดว้ยการใชข้อ้มลูท่ีมี
ขนาดใหญ่ (Big Data) และ

ระบบช าระเงินดิจิทลั 

▪ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเชิง

ลกึเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุตอ่

ประสบการณข์องลกูคา้ของ
บริษัทฯ

▪ ดว้ยรา้นคา้ของ CPALL ท่ีมี

มากกว่า 10,000 สาขา บริษัทฯ 
สามารถใหบ้ริการท่ีเหนือกว่าใน

การจดัสง่สินคา้จากศนูย์

กระจายสินคา้ถึงรา้นคา้และ
ลกูคา้ปลายทาง

▪ ความสามารถดา้นโลจิสติกส์
ของกลุม่ CP จะเพิ่มช่องทางใน

การจดัสง่สินคา้ถึงลกูคา้

ปลายทาง

▪ การใชป้ระโยชนจ์ากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นธุรกิจคา้

ปลีกของกลุม่ CP เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพโดยรวม

▪ การลดตน้ทุนในการหาลกูคา้ 

เช่น การขายสินคา้แบบ
ผสมผสาน (Cross-selling) ไป

ยงัฐานลกูคา้ของกลุม่ CP (เช่น 

ธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ CP)

▪ การเสริมความแข็งแกรง่ในการ

พฒันารา้นคา้อจัฉริยะ และศนูย์
ชุมชนอจัฉริยะ (Smart 

Community Centres)

ระบบห่วงโซ่คุณค่าอาหาร

ทีค่รบวงจร

การเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล
(Digitalization): การวิเคราะหข้์อมูล

และการใช้ปัญญาประดษิฐ ์

ความสามารถด้าน

โลจสิตกิสข์องกลุ่ม CP

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

การบริหารการขายสินค้าจาก

ทรัพยส์ินของกลุ่ม CP

เพิม่รายได้ ค่าใช้จ่ายโดยรวม

การเติบโตด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ:
ใช้ประโยชนจ์ากความสามารถของกลุ่ม CP เพือ่เพิม่ผลตอบแทนจากหลายส่วนในระยะยาว

27

5



แพลตฟอรม์แหง่โอกาสส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

28

▪ เพ่ิมคณุคา่เน่ืองจากบริษัทฯ จะ
สรา้งแพลตฟอรม์ขนาดใหญ่ 
เพ่ิมศกัยภาพ รวมถึงไดร้บั
ประโยชนอ์ยา่งสงูจากการเสริม
ศกัยภาพซึง่กนัและกนั 
(Synergy)

▪ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้
อุปโภคบริโภคชัน้น าระดบั
ภูมิภาค ซึง่มีศกัยภาพในการ
เติบโตและเขา้สูต่ลาดภูมิภาค
อ่ืนท่ีกวา้งขวางมากยิ่งขึน้

▪ ไดป้ระโยชนจ์ากความช านาญ
และประสบการณข์องพนกังาน
ทุกคนเพื่อสรา้งคณุคา่

▪ สนบัสนุนใหพ้นกังานเติบโต
และพฒันาในทุกรูปแบบธุรกิจ 
(B2C, B2B และ B2B2C)
รวมถึงแสวงหาโอกาสในระดบั
ภูมิภาคในขณะท่ีบริษัทฯ เติบโต

▪ ความรว่มมือในระยะยาวกบั 
SMEs ไทยและผูผ้ลิตทอ้งถ่ิน 
เพ่ือใหเ้กิดการเติบโตและการ
พฒันา

▪ เป็นทางเช่ือมใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ในทอ้งถ่ินสามารถเสนอสินคา้
ของตนสูต่ลาดท่ีกวา้งขึน้ใน
ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้

▪ เพ่ิม และรกัษาการจา้งงานใน
ทอ้งถ่ิน

▪ ลดปริมาณขยะอาหารโดยการ
เพ่ิมการจดัหาสินคา้จากทอ้งถ่ิน
จากผูผ้ลิต SME

▪ เสนอแพลตฟอรม์ครบวงจร 
(end-to-end platform) ใหก้บั
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยขนาด
เล็ก

▪ ไดร้บัการสนบัสนุนผา่นการเขา้
สูร่ะบบเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digitalization) และการท าให้
ทนัสมยั (Modernization)

▪ เช่ือมตอ่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย
กบัลกูคา้จ านวนมากผา่นระบบ
นิเวศของกลุม่ CP

▪ การปรบัปรุงสินคา้ใหเ้หมาะสม
กบัลกูคา้แตล่ะคน 
(Personalization) ซึง่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดด้ียิ่งขึน้

▪ ประสบการณ ์O2O ท่ีเหนือกว่า

▪ การเสนอสินคา้อาหารสด
คณุภาพสงู และสะดวก

▪ ทางเลือกมากขึน้ โดยมีคณุภาพ
ท่ีน่าสนใจ

ผู้ถือหุ้นพนักงานผู้ผลิต SMEผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กลูกค้า

6



ยกระดับความสามารถซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม6

ส่ิงแวดล้อม สังคม หลักธรรมาภิบาล

ลดปริมาณขยะอาหาร (Food waste) ให้
เป็นศูนย์

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

▪ ลด carbon footprint โดยใชศ้กัยภาพของ
ระบบห่วงโซอุ่ปทาน (supply chain) ของ
เครือขา่ย Makro และ Lotus’s 

▪ สง่เสริมการใชพ้ลงังานหมนุเวียนทั่วทัง้
เครือขา่ย (เช่น แผงพลงังานแสงอาทิตย ์หรือ
สถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า)

คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และราคา
ทีย่่อมเยา

▪ เสนอการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability)
ตัง้แต่ตน้ทางถงึปลายทางของระบบห่วงโซ่
อปุทานอาหาร (food supply chain) และ
เครอืข่ายของ CPF

▪ ปรบัปรุงการเขา้ถงึและราคาที่ย่อมเยาของอาหาร
ผ่านศกัยภาพของระบบงานส่วนหลงัและโอกาส
ในการขายแบบผสมผสาน (Cross-selling)

สร้างโอกาสและสร้างอาชพี

▪ สรา้งผูน้  าในประเทศไทยส าหรบัตลาดสินคา้
อุปโภคบริโภคคา้ปลีกคา้สง่ และอีคอมเมิรซ์

▪ มุง่เนน้การสรา้งอาชีพในทอ้งถ่ิน

การจัดหาสินค้าอย่างมีจริยธรรม

▪ มุ่งเนน้การจดัหาสินคา้อย่างมีจรยิธรรมใน
ประเทศที่บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจ

▪ ปรบัใชแ้นวทางปฏิบตัิสากลที่เป็นธรรมในระบบ
ห่วงโซ่คณุค่าและระบบนิเวศของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

การปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) อย่างเคร่งครัด

▪ การรว่มมือกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย และการปฏิบตัิ
อยา่งเป็นธรรมตอ่พนกังานทุกคน

เศรษฐกิจหมุนเวยีน

▪ การออกแบบท่ีค านึงถึงความทนทาน การใช้
ซ  า้ การผลิตซ า้ และการน ากลบัมาใชใ้หม ่ซึง่
เป็นการสง่เสริมเศรษฐกิจหมนุเวียน

มาตรการ การด าเนินการ และเป้าหมายในการลดปริมาณ
ขยะอาหาร (Food waste) ของ Lotus’s

ลดปรมิาณขยะอาหารไดม้ากกวา่ 9,000 ตนัในปี 2563

บรจิาคอาหารส่วนเกินมากกวา่ 680,000 มือ้ในปี 2563

ทัง้ Makro และ Lotus’s  มุ่งเน้นที่จะจ้างพนักงานจากแตล่ะ
ชุมชนมากขึน้ถึง 80%

แลกเปลี่ยนประสบการณก์บัผูผ้ลิตทอ้งถิ่นเพื่อพฒันาศกัยภาพและ
คณุภาพของสินคา้
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สารบัญ

หนา้

1 บทน า 1

2 จดุเด่นในการลงทนุ 7

3 ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกจิ 30

4 ภาพรวมขอ้มลูทางการเงิน 47

5 เอกสารแนบ 59



ข้อมูลโดยสังเขปของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต1

ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจศูนยก์ารค้า
◼ ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ส่งอนัดบั 2 ในทวีปเอเชีย2 ซึ่งประกอบ

ธุรกิจ “cash & carry” ภายใตช้ื่อ “Makro” ใน 4 ประเทศ 
และภายใตช้ื่อ “LOTS Wholesale Solutions” ในประเทศ
อินเดีย

◼ ธุรกิจบรหิารพืน้ที่เช่าในศนูยก์ารคา้ชัน้น าในประเทศไทย
และมาเลเซีย ซึ่งมีรา้นคา้หลกัเป็น hypermarkets ของ 
Lotus’s

Makro จะเป็นผู้ใหบ้ริการใน 3 ประเภทธุรกิจหลัก

1 3

ค้าส่ง
51%คา้ปลกี

46%

ศนูยก์ารคา้
3%

คา้สง่
51%คา้ปลกี

46%

ศูนยก์ารค้า
3%

ธุรกิจค้าปลีก
◼ ผูค้า้ปลีกอาหารสดและสินคา้อปุโภคบรโิภค B2C ชัน้น าใน

ประเทศไทยและมาเลเซีย ในรูปแบบรา้น hypermarkets, 
supermarkets, และ mini-supermarkets ภายใตแ้บรนด ์
“Lotus’s”

2

คา้สง่
51%

ค้าปลีก
46%

ศนูยก์ารคา้ 3%

รายไดร้วม3: 427 พันล้านบาท รายไดร้วม3: 427 พันล้านบาท รายไดร้วม3: 427 พันล้านบาท
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หมายเหตุ: ขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงเป็นขอ้มูลส  าหรบัรอบปีบญัชีลา่สดุส  าหรบัแต่ละสว่นของธุรกิจ ทัง้นี ้ส  าหรบัธุรกิจคา้สง่ รอบปีบญัชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม และขอ้มูลขา้งตน้อา้งอิงจากรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นอกจากนี ้งบการเงินของ 
Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้มีรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์และขอ้มูลขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้เป็นไปตามขอ้มูลรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564; 1ภายหลงั EBT เสรจ็สมบรูณ;์
2อา้งอิงจากยอดขายรวม, ยูโรมอนเิตอร ์วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563; 3รายไดจ้ากธุรกิจคา้สง่ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร และรายไดอ่ื้นของ Makro, รายไดจ้ากธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสนิคา้ และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร แต่ไม่รวมถึงรายไดอ่ื้นๆ ของ Lotus’s ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีก ซึง่ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัสง่สนิคา้ และสว่นลดส าหรบัพนกังาน จากธุรกิจคา้ปลีก
ของ Lotus’s



ผู้ประกอบธุรกิจแนวหน้าด้วยประสบการณก์ว่า 32 ปีนับตั้งแต่การเปิดร้านค้าสาขาแรกในปี 2532

2532 2537 2539 2544 2548 2049 2551 2553 2556 2560 2562 25632545 2561 2564

เปิดศนูยก์ระจายสนิคา้
แห่งแรก ที่วงันอ้ย ใกล้
กรุงเทพฯ

เริ่มใหบ้ริการระบบสมาชิก
คลบัการด์ ในประเทศ
มาเลเซีย (ปี 2550) และ
ประเทศไทย (ปี 2552)

เปิดใหบ้ริการระบบชอ้ปป้ิง
ออนไลน์Grocery Home 
Shopping ใหล้กูคา้สั่งซือ้สินคา้
อาหารสด สินคา้อุปโภคบริโภค
และสินคา้ทั่วไปไดท้างออนไลน์

CPALL CPH และ CPM เขา้
ลงทนุในกิจการ Lotus’s โดย
ผา่นนิติบคุคลเฉพาะกิจท่ีจดัตั้ง
ขึน้เพ่ือการลงทนุไดแ้ก่ CPRH

2563

Tesco และ Sime Darby 
ร่วมกนัจดัตัง้ Lotus's
Malaysia

2544

กลุม่ CP เปิดรา้นคา้ Lotus 
Supercenter  สาขาแรกที่ 
ซคีอนสแควร ์กรุงเทพฯ

2537#1

เปิดรา้นคา้ hypermarket 
สาขาแรกที่  เมืองปชูอง 
รฐัเซอลาโงร์ ประเทศ
มาเลเซีย

2545

เริม่ตน้การรแีบรนด ์
“Lotus’s” และ “Go 
Fresh”

25642539

เปิดรา้นคา้สาขาแรกที่
ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย

จดทะเบียน หุน้ของ 
Makro ในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“MAKRO”)

เขา้ซือ้กิจการ บริษัท 
สยามฟดู เซอรว์ิส 
จ ากดั

CPALL เขา้เป็นผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ของ Makro

เปิดรา้นคา้สาขา
ต่างประเทศสาขาแรก 
ที่ กรุงพนมเปญ 
ประเทศกมัพชูา

เปิดรา้นคา้ 2 สาขา ที่กรุง
นิวเดล ีประเทศอินเดีย

เปิดรา้นคา้สาขาแรก ที่
เมืองกว่างโจว ประเทศจีน

เปิดใหบ้ริการผ่าน
แพลตฟอรม์ออนไลน์

2532 2537 2548 2556 2560 2561 2562 2562
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ผู้น าในธุรกิจค้าส่ง

ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับสอง ในธุรกิจคา้สง่ของทวีปเอเชีย1 

ใหบ้รกิารรา้นคา้ cash & carry 145 สาขา ใน 5 ประเทศ 

ใหบ้รกิาร ธุรกิจฟูดเซอรว์ิส (Food service) ส าหรบัสนิคา้
อาหารคณุภาพพรเีม่ียมใน 6 ประเทศ

ค้าส่ง คา้ปลีก ศนูยก์ารคา้

“Classic” “Eco Plus” “Foodservice”

“Food Shop” “Fresh@Makro” “Siam Frozen”

จ านวนรา้นคา้: 1

ฟูดเซอรว์ิส2

ฟูดเซอรว์ิส2

จ านวนรา้นคา้: 3

ฟูดเซอรว์ิส2

จ านวนรา้นคา้: 1

จ านวนรา้นคา้: 138 
ฟูดเซอรว์ิส2

ฟูดเซอรว์ิส2

จ านวนรา้นคา้: 2 
ฟูดเซอรว์ิส2

ฟูดเซอรว์ิส2

32

ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร์
หมายเหตุ: จ านวนรา้นคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
1 จากขอ้มูลยอดขายรวม, ยูโรมอนเิตอร ์ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563; 2ธุรกิจฟูดเซอรว์สิ (Food service) มุ่งเนน้การน าเขา้ สง่ออก และจ าหนา่ยอาหารแช่แข็งและแช่เย็น พรอ้มบรกิารจดัสง่ ในประเทศไทย และต่างประเทศ

ร้านค้า cash & carry ในรูปแบบต่างๆ



สรุปข้อมูลร้านค้ารูปแบบต่างๆ1

จ านวนร้านค้า

พืน้ทีข่ายเฉล่ีย (ตร.ม.)

จุดเด่น

FoodserviceClassic Eco Plus

3179 15

1,000 – 5,0005,500 – 12,000 5,000 – 7,000

⚫ ศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ cash 
& carry ที่มุ่งเนน้ใหบ้รกิาร
ผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกี
รายย่อย ในฐานะลกูคา้หลกั

⚫ ความหลากหลายของสนิคา้ 
ส าหรบัทัง้ สนิคา้อาหารสด 
สนิคา้อาหารแหง้ และสนิคา้
อปุโภคในราคาทีเ่หมาะสม

⚫ ศูนยจ์ าหน่ายสินค้า ECO 
Plus พัฒนามาจากศูนย์
จ าหน่ายสินค้า Classic
โดยมียอดขายสนิคา้
อาหารสด และมีกลุม่ลกูคา้
โฮเรกา้เพิม่มากขึน้

⚫ ศูนยจ์ าหน่ายสินค้า
Foodservice ออกแบบ
มาเพื่อเสนอบริการ
จับจ่ายที่ครบครันในที่
เดยีว ส าหรบัลกูคา้โฮเรกา้
และมุ่งเนน้การจ าหน่าย
สนิคา้อาหารสด และสนิคา้
อาหารแหง้

Food shop

5

< 1,000

⚫ ร้านค้า Food Shop 
ออกแบบมาเพื่อเป็น
ส่วนขยายของขยาย
ร้านค้า Foodservice

⚫ ตัง้รา้นคา้ในบริเวณ
ใกลเ้คียงกบักลุม่ลกูคา้
โฮเรกา้ขนาดเลก็และขนาด
กลาง

Fresh@Makro: 1

800

⚫ ร้านค้า Fresh@Makro
เป็นรูปแบบร้านค้าทีเ่ปิด
ให้บริการใหม่ เพือ่รองรบั
การขายสนิคา้อาหารสด
ใหก้บักลุม่ลกูคา้โฮเรกา้
ขนาดเลก็และขนาดกลาง

Siam Frozen: 7

80 – 260

⚫ ร้านค้า Siam Frozen
เป็นรูปแบบร้านค้าขนาด
เล็กกว่า ซึ่งมุ่งเนน้การขาย
สนิคา้อาหารแช่แข็ง และ
สนิคา้อาหารแหง้ใหก้บั
รา้นอาหารขนาดเลก็

ค้าส่ง คา้ปลีก ศนูยก์ารคา้

กลยุทธก์ารจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย (Omni-Channel) เป็นผสมผสานระหว่างช่องทางศูนยจ์ าหน่ายสินค้าและช่องทางออนไลน์
เพือ่ให้ประสบการณก์ารซือ้สินค้าแบบดจิทิัล ไร้เงนิสด และสะดวกสบาย แก่ลูกค้าของเรา 

หมายเหตุ: จ านวนรา้นคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
1 ภาพรวมรูปแบบรา้นคา้ในประเทศไทยเทา่นัน้; 2 อา้งอิงจากขอ้มูลยอดขายเฉล่ียต่อตารางเมตร ของปีบญัชี 2561-2563; 3  อา้งอิงจากขอ้มูลสบิสองเดือนลา่สดุ (LTM) เม่ือเดือนมิถุนายน 2564 เน่ืองจากเปิดรา้นคา้ในเดือนมิถุนายน 256333

ยอดขายเฉล่ียต่อตร.ม.2

(บาท/ปี)
248,000 – 263,000244,000 – 266,000 233,000 – 248,000 236,000 – 308,000 187,0003 292,000 – 305,000

รูปแบบร้านค้าขนาดเล็ก



สินค้าอาหารสด
◼ อาหารสด แช่แข็ง และแช่เย็น ซึ่งรวมถงึ ผกัและผลไม ้เนือ้สตัว ์อาหารทะเล ผลิตภัณฑจ์ากนม 

และผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ เป็นตน้

สินค้าอาหารแห้ง และ
สินค้าที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน

◼ เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ว สินคา้อปุโภคบรโิภค อปุกรณท์  าความสะอาด เครื่องส าอาง และ
ผลิตภณัฑส์ าหรบัท าความสะอาดรา่งกาย เป็นตน้

สินค้าอุปโภค
◼ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อปุกรณเ์ครื่องครวั เครื่องใชบ้นโต๊ะอาหาร อปุกรณท์ี่ใชใ้นธุรกิจโฮเรกา้ต่าง ๆ  

เครื่องแต่งกายส าหรบัอตุสาหกรรมอาหาร (food industry clothing) เครื่องเขียน เครื่องใช้
ส  านักงาน เครื่องใชใ้นบา้น เป็นตน้

ผู้ค้าปลีกรายย่อย
25%

โฮเรก้า
25%ธุรกิจบริการ

7%

ร้านค้าส่ง
7%

อื่นๆ 36%

สินค้าอาหารสด
38%

สนิค้าอาหารแห้ง 
และสนิค้าทีจ่ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน
54%

สินค้าอุปโภค
8%

รายละเอียดยอดขาย แบง่ตามประเภทของลูกค้าและสินค้า

ยอดขายรวมของธุรกิจ cash & carry : 210 พันล้านบาท

ยอดขายรวมของธุรกิจ cash & carry : 210 พันล้านบาท

ผู้ค้าปลีก
รายย่อย ◼ รา้นขายของช า รา้นโชห่วย และ minimarts

โฮเรก้า
(HoReCa) ◼ ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร และจดัเลีย้ง (HoReCa) 

ธุรกิจบริการ 
(Service) 

◼ หน่วยงานภาครฐั โรงเรยีน โรงพยาบาล องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร รา้นเสรมิสวย โรงพิมพ ์
รา้นซกัรดี และผูป้ระกอบธุรกิจบรกิารอื่นๆ

ร้านค้าส่ง
◼ ผูค้า้ส่งอิสระในภมูิภาค ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก 

โดยมุ่งเนน้จ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร

อื่นๆ
◼ ผูป้ระกอบการมืออาชีพรายย่อย ผูค้า้รมิถนน ผูค้า้ปลีกสินคา้อปุโภค (ไม่ใช่อาหาร) รายย่อย 

ครอบครวัขนาดใหญ่ และผูบ้รโิภคที่มีความตอ้งการในการท าอาหารปรมิาณมาก

ยอดขายแบ่งตามประเภทของลูกค้า1

ยอดขายแบ่งตามประเภทสินค้า1

หมายเหต:ุ 1 ยอดขายจากธรุกิจ cash & carry เท่านัน้ ไม่รวมถึงยอดขายจากธรุกิจฟูดเซอรว์สิ; ขอ้มลูยอดขายของปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 256334

ค้าส่ง คา้ปลีก ศนูยก์ารคา้



การพัฒนา ขับเคลื่อน และต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดจิิทลั (Digitalization) 
ธุรกิจอีคอมเมริซ์ (E-commerce) และธุรกิจทีผ่สมผสานระหว่างช่องทางออฟไลนแ์ละ
ออนไลน์ (O2O) ในประเทศไทยและทั่วภูมภิาค

สินค้ามากกว่า 17,000 SKU ผ่าน
ช่องทางแพลตฟอรม์ออนไลน์

บริษัทฯ มกีารจดัจ าหน่ายสนิคา้ดว้ยกลยทุธ์ในรูปแบบ “omnichannel” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ทัง้ใน
รูปแบบออฟไลนแ์ละออนไลน์ เพือ่ใหลู้กคา้ไดส้มัผสักบับริการดิจิทลั สังคมไร้เงินสด และความสะดวกสบายในการใช้บริการ

ยอดขายของธุรกจิ cash & carry ผ่านช่องทางจัดจ าหน่าย
ออนไลน์ 1 เพิม่ขึน้ 8.7 เท่า

ส่ังซือ้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์

บริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดย
พนักงานขายในรา้นคา้

แอปพลิเคชัน Makro

การช าระเงนิ
ทางออนไลน์

บริการจัดส่งสินค้า หรือ
มารับสินค้าทีห่น้าร้าน
(Delivery & pick-up)

ศูนยจ์ าหน่ายสินค้า

สินคา้ที่มีความตอ้งการสงูมีจ  าหน่ายใน
“ร้านค้าที่ไม่มีหน้าร้าน ส าหรับการขาย
สินค้าออนไลน ์(dark store)”

การช าระดว้ยเงินสด (Cash)

“คุณส่ัง เราส่ง”

เวบ็ไซต์ Makroclick

บตัรเครดติ (Credit Card)

2.1

9.4

17.9

2561 2562 2563

การโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร
(Bank Transfer) 

กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Wallet) 

บรกิารจดัสง่สนิคา้แบบเรง่ดว่น
(Speed M Express Delivery)  

การมารับสินค้าทีห่น้าร้าน
(Curbside pickup)

ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจคา้ปลีก ศนูยก์ารคา้

(พนัลา้นบาท)

หมายเหตุ: 1 ยอดขายรวมของธุรกิจศูนยจ์ าหนา่ยสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง (cash & carry) ผา่นชอ่งทางจดัจ าหนา่ยออนไลน์ ซึง่รวมถึงยอดขายจากการสั่งซือ้สินคา้ผา่นเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัของ Makro และเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัของพันธมิตรทางธุรกิจอีคอมเมิรซ์ (e-commerce) 35

บริษัทฯ ตัง้เป้าที่จะเร่ิมเปิดด าเนินการ B2B Marketplace ในปี 2565 ซ่ึงเป็นตลาดซือ้ขายสินค้าออนไลนแ์บบ B2B ส าหรับลูกค้าโฮเรก้า และลูกค้าผู้ค้าปลีกรายย่อย
• โดยมีเป้าหมายให้เป็นตลาดซือ้ขายสินค้าออนไลนท์ี่รวดเร็วและสดใหม่ที่สุดในประเทศไทย

• ขยายประเภทสินค้าและการให้บริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าโฮเรก้า และลูกค้าผู้ค้าปลีกรายย่อย

Makro LINE 
Official account



การสร้างความสัมพนัธก์ับลูกค้าโดยตรง

ร่วมมือกับลูกค้าธุรกิจค้าส่งของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

⚫ ทีมงานพฒันาลูกคา้ซึ่งมีพนกังานจ านวน 1,100 คน

⚫ คอยตดิต่อโดยตรงกบัลูกคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยมีการไปเยีย่มลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่ลูกคา้

ความเชือ่ม่ันและ
ไว้วางใจของลูกค้าส่วนลด

สิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าสมาชิก

โครงการทางธุรกิจและการ
สร้างความผูกพันกับลูกค้า

สิทธิประโยชน์ & การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
การหาลูกค้าใหม่ & สมาชิกศูนย์

จ าหน่ายสินค้า

⚫ ให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยผ่าน
กิจกรรมตา่งๆ เช่น งานตลาดนัดโชห่วย (“Makro Retailer Expo”)

⚫ ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการในการเปิดร้านโชห่วยแห่งใหม่

⚫ จัดโปรแกรม MRA พลัส (MRA Plus programme) ในปี 2564 โดยช่วยเหลือลกูคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการ
รา้นคา้ปลีกรายย่อยทอ้งถิ่นใหม้ีความสามารถดา้นในการแข่งขันและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึน้

⚫ เปิดตวัระบบงาน ณ จุดขายแบบใหม่ส าหรบัลกูคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลีก เพื่อใหล้กูคา้
สามารถเติมสินคา้คงเหลือไดโ้ดยตรงจากMakro 

⚫ จดัใหม้ีการฝึกอบรม และให้บริการค าปรึกษาโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งศกัยภาพและส่งเสรมิการเติบโต
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการโฮเรก้า เช่น การแบ่งปันความรูผ่้านศนูยก์ารเรยีนรูอ้อนไลน์ และการจดังาน
มหกรรมโฮเรกา้ (HoReCa Fair)

⚫ จดัตัง้ศนูย์Makro Culinary Centrer (“MCC”) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อแบ่งปันใหค้วามรูด้า้นการท าอาหารและ
ทกัษะบรหิารจดัการธุรกิจดา้นอาหาร

⚫ รวมถงึศูนยวิ์จัยและพัฒนาสินคา้ประเภทอาหารสดและอาหารแหง้ โดยเชิญชวนใหล้กูคา้โฮเรกา้มีส่วน
รว่มในการทดสอบและประเมินคณุภาพสินคา้ประเภทอาหารสดและอาหารแหง้

แม็คโครมิตรแท้โชห่วย (Makro Retailer Alliance “MRA”) แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี (Makro HoReCa Academy “MHA”) 

36
ท่ีมา: ยโูรมอนิเตอร์
หมายเหต:ุ 1 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564

ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจคา้ปลีก ศนูยก์ารคา้

คาดการณว่์าโครงการทางธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ (เช่น แม็คโครมิตรแท้โชห่วย (MRA) และ B2B Marketplace เป็นตน้) จะสามารถสร้างยอดขายในระยะกลางให้แก่บริษัทฯ ไดท้ัง้หมดประมาณ 25 พันล้านบาท

การตัง้ราคาอ้างอิงคู่แข่งโดยใช้
เกณฑก์ารเปรียบเทียบและการ

วัดประสิทธิภาพ

มีลกูคา้สมาชิกทัง้หมด

กว่า 3.6 ลา้นราย1



ภาพรวมของระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายโลจสิติกสแ์บบ B2B ของบริษัทฯ

⚫ บรษัิทฯ ซือ้สินคา้ส่วนใหญ่โดยตรงจากผูผ้ลิต และจดัส่งไปยงัศนูยก์ระจายสินคา้ของบรษัิทฯ

⚫ เม่ือศนูยก์ระจายสินคา้ไดร้บัสินคา้จ  านวนมากที่ขนส่งมาจากผูผ้ลิต ศนูยก์ระจายสินคา้จะท าการจดัส่งสินคา้
เหล่านีต้่อไปยงัรา้นคา้หรอืคลงัสินคา้ของบรษัิทฯ โดยเรว็

⚫ กระบวนการดงักล่าวช่วยลดตน้ทนุที่เกิดขึน้จากช่องทางการกระจายสินคา้แบบเดิมที่มีหลายขัน้ตอน

⚫ ระบบห่วงโซ่อปุทาน ประกอบไปดว้ยพนกังานของบรษัิทฯ ซึ่งรวมถงึพนักงานดา้นการควบคมุคณุภาพ และ
รถบรรทกุสินคา้จ  านวนมาก ซึ่งรวมถงึรถบรรทกุสินคา้กว่า 600 คนัที่ใหบ้รกิารโดยดีเอชแอล (DHL)

ระบบการกระจายสินค้าในธุรกิจค้าส่ง1 

ผู้ผลิตและ
จดัจ าหน่ายสนิค้า

ศูนยก์ระจายสนิค้า ร้านค้า ลูกค้า

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบห่วงโซ่อุปทาน การกระจายสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ของ
บริษัทฯ เพ่ือให้ระดบัสินค้าคงคลังในร้านค้าทัง้หมดอยู่ในระดบัที่เพียงพอ รวมถึงให้สินค้ายังคง
มีความสดใหม่และด ารงคุณภาพสูงสุดไว้ได้ และเพ่ือความคุ้มค่าคุ้มราคาต่อลูกค้า

การริเร่ิมโครงการเพือ่ปรับปรุงและเพิม่ขดีความสามารถในการกระจายสินค้า
และการควบคุมคุณภาพของสินค้า

⚫ จดัตัง้ศูนยก์ระจายสินค้าแห่งใหม่ขนาด 88,000 ตร.ม.2 ในอ าเภอวงันอ้ย
ในปี 2566 ซึ่งจะเนน้สินคา้อาหารสด อาหารแหง้ และการด าเนินการตามค าสั่งซือ้
(order fulfilment)

⚫ จดัตัง้คลังสินค้าย่อยส าหรับอาหารสด (fresh food hub) แห่งใหม่ที่ต่างจงัหวดั
เพื่อสนับสนนุเกษตรกรในทอ้งถิ่นและผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) 

▪ ศูนยก์ระจายสนิค้า: ศนูยก์ระจายสนิคา้
อาหารแหง้ วงันอ้ย 2 (ภาคกลาง ประเทศ
ไทย)

▪ พืน้ที:่ 22,050 ตร.ม
▪ ปริมาณการกระจายสนิคา้ในปี 2563: 

26 ลา้นลงั

▪ ศูนยก์ระจายสนิค้า: ศนูยก์ระจาย
สนิคา้อาหารสด มหาชยั (ปรมิณฑล)

▪ พืน้ที:่ 22,533 ตร.ม
▪ ปริมาณการกระจายสนิคา้ในปี 2563: 

246,256 ตนั

▪ ศูนยก์ระจายสนิค้า:  ศนูยก์ระจายสนิคา้
อาหารแหง้ บางนา (สมทุรปราการ) 

▪ พืน้ที:่ 24,043 ตร.ม
▪ ปริมาณการกระจายสนิคา้ในปี 2563: 

35 ลา้นลงั

▪ ศูนยก์ระจายสนิค้าแห่งใหม่: วังน้อย
(ภาคกลาง ประเทศไทย) – อาหารสด, 
อาหารแหง้ และการด าเนินการตามค าสั่งซือ้

▪ พืน้ที:่ 88,000 ตร.ม
▪ ปีที่คาดการณว์่าจะเปิดด าเนินการ: 2566

▪ ศูนยก์ระจายสนิค้า:  ศนูยก์ระจายสนิคา้
อาหารสด วงันอ้ย (ภาคกลาง ประเทศไทย) 

▪ พืน้ที่: 10,446 ตร.ม + คลงัสนิคา้เสรมิ 8 คลงั
▪ ปริมาณการกระจายสนิคา้ในปี 2563:

184,125 ตนั

หมายเหตุ: 1 ระบบการกระจายสินคา้ในธุรกิจคา้สง่ ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2564; 2 มุ่งหมายท่ีจะใชศู้นยก์ระจายสินคา้ดังกลา่วแทนท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ในอ าเภอวังนอ้ยท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั (ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้ วังนอ้ย 1 ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้ วังนอ้ย 2 และศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด วังนอ้ย)37

ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจคา้ปลีก ศนูยก์ารคา้

▪ ศูนยก์ระจายสนิค้า: ศนูยก์ระจายสนิคา้อาหารแหง้
วงันอ้ย 1 (ภาคกลาง ประเทศไทย)

▪ พืน้ที่: 20,100 ตร.ม
▪ ปริมาณการกระจายสนิคา้ในปี 2563: 64 ลา้นลงั



จนีกัมพูชาประเทศไทย

การด าเนินธุรกิจในภมิูภาคระดับสากลทีเ่ติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูง

การคาดการณก์ารเตบิโตของ

ขนาดตลาดธุรกิจค้าส่งสินค้า

อุปโภคบริโภคแบบ B2B 

ต้ังแต่ปี 2564 - 2568 

(พันล้านบาท)2

จ านวนร้านค้า1 138 3 2 1 1

จ านวนร้านค้าโดย

จ าแนกตามรูปแบบ1

Classic: 79

Eco Plus: 15

Foodservice: 31

Food Shop: 5

Fresh @ Makro: 1

Siam Frozen: 7

Eco Plus: 3 Eco Plus: 2 Foodservice: 1 Eco Plus: 1

อินเดยี เมียนมาร์

38

ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร์
หมายเหตุ: 1 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564; 2  ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอตัรา 1 ดอลลารส์หรฐัต่อ 31.461 บาท; อตัราการเติบโตสะสมโดยเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ (Compound annual growth rate / CAGR) เป็นตวัเลขส าหรบัปี 2564 - 2568; 
ตวัเลขขา้งตน้นัน้มาจากการคาดการณก์ารเจรญิเติบโตของยอดขายในธุรกิจคา้สง่สนิคา้อุปโภคบรโิภคแบบ B2B ยกเวน้ตวัเลขของประเทศเมียนมารซ์ึง่มาจากการคาดการณก์ารเจรญิเติบโตของยอดขายในธุรกิจคา้ปลีกสนิคา้อุปโภคแบบ B2C

ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจคา้ปลีก ศนูยก์ารคา้
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จ านวนรา้นคา้: 62

รายไดจ้ากการคา้ปลีกส าหรบัปี 2563/25642 : 34.5 พนัลา้นบาท

จ านวนรา้นคา้: 2,094

รายไดจ้ากการคา้ปลีกส าหรบัปี 2563/25642 : 163.0 พนัลา้นบาท

ประเทศไทย 
83%

ประเทศมาเลเซีย
17%

ธุรกิจคา้ส่ง ธุรกิจค้าปลีก ศนูยก์ารคา้

ครอบคลุมมากกว่า 2,000 สาขาโดยมีรูปแบบร้านค้าที่
หลากหลาย

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค 
B2C ช้ันน า ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

ผู้ประกอบการ hypermarket ช้ันน าทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย1

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกชัน้น า

ร้าน hypermarket 

“H-stores”

ร้าน supermarkets & mini-supermarkets

“Go Fresh”

รายไดจ้ากการค้าปลีกจ าแนกตามประเทศ
(ส าหรับปี 2563)

หมายเหตุ: ขอ้มูลผลการด าเนนิงานตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และตวัเลขทางการเงินตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มูลส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นีแ้มว้า่รอบปีบญัชีของ Lotus’s จะสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม แต่งบการเงิน
ของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้มีรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ดงันัน้ ขอ้มูลของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia จึงเป็นไปตามรอบปีบญัชีของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia ท่ีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564; 
1 ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร;์ 2 ไม่รวมถึงรายไดอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s ซึง่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัสง่สนิคา้ และสว่นลดส าหรบัพนกังานจากธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s39



พืน้ทีข่ายเฉล่ีย (ตร.ม.)

Mini-supermarketsSupermarkets 

ข้อมูลสรุปของรูปแบบร้านค้า

% รายไดจ้ากการขายของ

ธุรกิจค้าปลีก3

จ านวนร้านค้า

จุดเดน่

212
ประเทศไทย: 196 

ประเทศมาเลเซีย: 16

ประเทศไทย: 725
ประเทศมาเลเซีย: 2,000 - 4,000

ประเทศไทย: 12.9%
ประเทศมาเลเซีย: 16.3%

⚫ ร้านค้าปลีกขนาดกลางตัง้อยู่ในย่านการค้าหรือพืน้ที่
ชานเมืองขนาดเลก็

⚫ ใชแ้นวคิดการพัฒนาเป็นร้านค้าส าหรับชุมชนใน
ละแวกใกล้เคียงเพือ่ความสะดวกของลกูคา้ในการซือ้
สนิคา้อาหารสดและสนิคา้อปุโภคบริโภคเพิม่เติม (top-
up) หรือซือ้สนิคา้เพือ่เก็บไวใ้ชใ้นภายหลงั (stock-up) 

⚫ มีสว่นส าคญัในธุรกิจคา้ปลกีในช่องทางออนไลนข์อง
Lotus’s

ประเทศไทย: 1,679

ประเทศไทย: 170

ประเทศไทย: 25.9%
ประเทศมาเลเซีย: 0.2%2

⚫ ร้านค้าปลีกขนาดเล็กตัง้อยู่ในย่านชมุชนหนาแน่น

⚫ เน้นการจ าหน่ายอาหารสดและสินค้าอุปโภค
บริโภคส าหรบัการท าอาหารในชีวิตประจ าวนั / การซือ้
สนิคา้เพิม่เติม

⚫ มีบทบาทเพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคัญส าหรบัการ
จ าหน่ายสนิคา้แบบ O2O และการจดัสง่สนิคา้แบบด่วน
(on-demand) ของ Lotus’s

⚫ เปิดบริการรา้นกาแฟแบรนดใ์หม่ ไดแ้ก่ Jungle Café 
เพือ่เพิม่ปริมาณผูเ้ขา้ใชบ้ริการรา้นคา้

265
ประเทศไทย: 219

ประเทศมาเลเซีย: 46

ประเทศไทย: 4,500
ประเทศมาเลเซีย: 4,000+

ประเทศไทย: 60.4%
ประเทศมาเลเซีย: 79.4%

⚫ ร้านค้าปลกีจบัจา่ยครบครันในที่เดยีว (one-stop 
shopping complex) โดยเนน้อาหารสดและสนิคา้อปุโภค
บรโิภค

⚫ ใหบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของลกูคา้อย่าง
ครอบคลมุ ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการของลกูคา้ในการซือ้
สนิคา้เพิ่มเติม (top-up) การซือ้สนิคา้ในปรมิาณมาก และ
การซือ้สนิคา้เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นภายหลงั (stock-up)

⚫ จะถกูใชเ้ป็นศูนยก์ระจายสนิค้าและแสดงสนิค้าเพือ่
สง่เสรมิการเติบโตของการจ าหน่ายสนิคา้ในช่องทาง
ออนไลน์

การให้บริการผ่านช่องทางออนไลนเ์ปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกซือ้สินค้าจากร้าน hypermarket จ านวน 89 สาขา4 โดยสามารถเลือกรับสินค้าที่หน้าร้าน หรือจัดส่งถึงบ้านในวันถัดไป โดยตัง้เป้าที่จะใช้ประโยชนจ์าก
เครือข่ายร้านค้าปลีกในทุกรูปแบบทัง้หมดกว่า 2,000 สาขาในการเป็นศูนยก์ระจายสินค้าผ่านโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ IT รูปแบบใหม่ซ่ึงคาดว่าจะเสร็จสิน้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 25655

40

หมายเหต:ุ ขอ้มลูผลการด าเนินงานตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2564 และตวัเลขทางการเงินตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มลูส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นีแ้มว้่ารอบปีบญัชีของ Lotus’s จะสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม แต่งบการเงินของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้มีรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
28 กมุภาพันธ ์ดงันัน้ ขอ้มลูของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia จึงเป็นไปตามรอบปีบญัชีของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia ท่ีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพันธ ์2564
1 hypermarket ท่ีตัง้อยู่ในศนูยก์ารคา้; 2 รวมถึงรา้นคา้ปลีกขนาดเล็กภายใตช่ื้อ “Express” ในประเทศมาเลเซีย โดยก่อนหนา้นี ้Lotus’s ไดด้  าเนินงานร่วมกบัพันธมิตรทางธรุกิจทอ้งถิ่นในประเทศมาเลเซียในการประกอบการรา้นคา้ Express เป็นจ านวน 9 แห่ง แต่ไดย้ตุิการด  าเนินงานรา้นคา้ปลีกรูปแบบดงักล่าวลงในเดือนกนัยายน 2563 เม่ือ
พันธมิตรทางธรุกิจสิน้สดุลง; 3รายไดร้วมจากการขายทัง้ในช่องทางออนไลนแ์ละช่องทางจดัจ าหน่ายแบบ B2B; 4 hypermarket ท่ีใหบ้ริการเป็นศนูยด์  าเนินการตามค าสั่งซือ้ส าหรบัช่องทางออนไลน์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมจ านวนของ hypermarket กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงรา้นคา้กว่า 2,000 แห่ง ส าหรบั
การใหบ้ริการจดัส่งทัง้แบบเร่งด่วน (on-demand) และจดัส่งในวนัถดัไป (next-day); 5 ส าหรบัประเทศไทยเท่านัน้ 

ธุรกิจคา้ส่ง ธุรกิจค้าปลีก ศนูยก์ารคา้

Hypermarkets

(รา้นคา้แบบ Hybrid1)



รายได้จากการค้าปลีกโดยจ าแนกตามประเภทสินค้า

สินค้าอุปโภคบริโภค
57%

อาหารสด
20%

สินค้าทั่วไป
10%

สุราและยาสูบ
9%

เสือ้ผ้า
4%

สินค้าอุปโภคบริโภค
69%

อาหารสด
19%

สินค้าทั่วไป
9%

เสือ้ผ้า
3%

รวมรายได้จากการค้าปลีก: 163.6 พันล้านบาท1

รวมรายได้จากการค้าปลีก: 35 พันล้านบาท (4.7 พันล้านริงกิตมาเลเซีย) 

อาหารสด
◼ เนือ้สตัวแ์ละอาหารทะเล (หมู สตัวปี์ก เนือ้ววั ปลา และกุง้) ผกัและผลไม้ ผลิตภณัฑจ์ากนม

(นมสด โยเกิรต์ และชีส) ไข่ อาหารพรอ้มปรุงและอาหารพรอ้มรบัประทาน ผลิตภณัฑเ์บเกอรี่
และอาหารแช่แข็ง

สินค้าอุปโภคบริโภค
◼ สินคา้โภคภณัฑ์ อาหารแหง้ อาหารบรรจกุระป๋อง สินคา้ส าหรบัการปรุงอาหารและอบอาหาร

เครื่องดื่มรอ้น ขนมหวาน อาหารเสรมิ เครื่องดื่มเย็น ผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพและความงาม
และผลิตภณัฑส์ าหรบัทารก

สินค้าทั่วไป

◼ ของเล่น เครื่องเขียน อปุกรณก์ีฬา อปุกรณใ์นหอ้งน า้ เครื่องนอน เฟอรนิ์เจอร์ กระเป๋า กล่อง
เก็บของพลาสติก อปุกรณท์  าครวั อปุกรณเ์กี่ยวกบัรถยนต์ อปุกรณไ์ฟ สินคา้ปรบัปรุงบา้นที่
ตอ้งประกอบและติดตัง้ดว้ยตนเอง (DIY) อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสเ์พื่อผูบ้รโิภค เครื่องใช้
ภายในบา้น และอปุกรณเ์ทคโนโลยี

สุราและยาสูบ
◼ กลุ่มผลิตภณัฑส์รุาและยาสบู ไดแ้ก่ เบียร ์ ไวน์ เหลา้ และผลิตภณัฑย์าสบูที่ผลิตในประเทศ

และน าเขา้หลากหลายประเภทส าหรบัรา้นคา้แต่ละรูปแบบ

เสือ้ผ้า ◼ เสือ้ผา้ส าหรบัสวมใส่ประจ าวนั โดยเนน้เสือ้ผา้ที่จ  าเป็นในชีวติประจ าวนัและสวมใส่สบาย

อาหารสด ◼ ผกัและผลไมส้ด เนือ้สตัวแ์ละอาหารทะเล ผลิตภณัฑเ์บเกอรี่

สินค้าอุปโภคบริโภค
◼ สินคา้โภคภณัฑ์ อาหารแหง้ อาหารบรรจกุระป๋อง สินคา้ส าหรบัการปรุงอาหารและอบอาหาร

เครื่องดื่มรอ้น ขนมหวาน อาหารเสรมิ เบียร ์ ไวน์ และสรุา เครื่องดื่มเย็น ผลิตภณัฑเ์พื่อ
สขุภาพและความงาม ผลิตภณัฑส์ าหรบัทารก อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง

สินค้าทั่วไป

◼ เฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งส าหรบับา้นพกัอาศยั เครื่องใชไ้ฟฟ้า อปุกรณค์อมพิวเตอร์
กระเป๋า ผลิตภณัฑเ์พื่อความบนัเทิงภายนอกบา้น สินคา้ปรบัปรุงบา้น ผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบั
รถยนต์ ของเล่น และเครื่องเขียน อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสเ์พื่อผูบ้รโิภค เครื่องใชภ้ายในบา้น
อปุกรณท์  าสวน และอปุกรณเ์ทคโนโลยี

เสือ้ผ้า ◼ เสือ้ผา้และของใชใ้นครวัเรอืนที่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัในราคาที่เหมาะสม

ประเทศไทย – ตามประเภทสินค้า

ประเทศมาเลเซีย – ตามประเภทสินค้า

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการคา้ปลีกขา้งตน้เป็นตวัเลขส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564
1 รวมถึงรายไดอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s ซึง่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัสง่สนิคา้ และสว่นลดส าหรบัพนกังานจากธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s41

ธุรกิจคา้ส่ง ธุรกิจค้าปลีก ศนูยก์ารคา้



ภาพรวมของระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายโลจสิติกสแ์บบ B2C ของ Lotus’s

⚫ ใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้ที่มีอยู่ทั่วประเทศในการจ าหน่ายและจดัสง่สนิคา้ออนไลนจ์ากรา้นคา้สู่
ลกูคา้ปลายทางโดยตรง (last-mile delivery) 

⚫ รา้น hypermarket แต่ละแห่งของ Lotus’s ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีหอ้งเก็บสนิคา้ที่มี
ขนาดเฉลีย่ 200-300 ตร.ม. และมากกว่า 250 ตร.ม. ตามล าดบั 

เครือข่ายโลจสิตกิส์

ศูนยก์ระจายสินค้า

ศูนยก์ระจายสนิค้าสารภี หรือ SRP –
ศูนยก์ระจายสนิค้าแบบอุณหภูมิปกตภิาคเหนือ
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ 19,000 ลงัต่อวนั
◼ ขนาดพืน้ท่ีอาคาร 5,800 ตร.ม.
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 70%

ศูนยก์ระจายสนิค้าล าลูกกา หรือ LLKRDC –
ศูนยก์ระจายสนิค้าอาหารสดภาคกลาง
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ 88,000 ลงัต่อวนั
◼ พืน้ท่ีอาคารขนาด 35,000 ตร.ม.
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 50% 

ศูนยก์ระจายสนิค้าขอนแก่น หรือ KKRDC
- ศูนยก์ระจายสนิค้าแบบอุณหภูมิปกตแิละอาหาร
สดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ 172,000 ลงัต่อวนั

(อุณหภูมิปกติ – 130,000 ลงัต่อวนั และอาหารสด –
42,000 ลงัต่อวนั)

◼ ขนาดพืน้ท่ีอาคารโดยประมาณ 52,000 ตร.ม.
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 80%

ศูนยก์ระจายสนิค้าสุราษฎรธ์านี หรือ SRRDC –
ศูนยก์ระจายสนิค้าแบบอุณหภูมิปกตแิละอาหารสดภาคใต้
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ 87,000 ลงัต่อวนั (อุณหภูมิปกติ

– 65,000 ลงัต่อวนั และอาหารสด – 20,000 ลงัต่อวนั)
◼ ขนาดพืน้ท่ีอาคารโดยประมาณ 52,000 ตร.ม. 
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 50% 

⚫ ศนูยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีดา้นโลจิสติกสท์ี่มีความทนัสมยัสงูสดุ
(State-of-the-art distribution centers)

⚫ ศนูยก์ระจายสินคา้บางแห่งถกูก าหนดใหท้  าหนา้ที่จดัเก็บและกระจายสินคา้เพื่อตอบสนอง
ค าสั่งซือ้จากช่องทางออนไลนท์ี่มีการขยายตวัอย่างรวดเรว็

⚫ มุ่งพฒันาประสทิธิภาพการด าเนินงานของระบบการกระจายสนิคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส์ เช่น
การใชป้ระโยชนจ์ากระบบงานโลจิสติกสแ์บบ "Hub & Spoke“ ส าหรบัการจดัสง่สนิคา้ถึงบา้นของลกูคา้

⚫ ก าหนดใหร้า้น hypermarket บางแห่งท าหนา้ที่เป็นศนูยจ์ดัเก็บสนิคา้และศนูยผ์ลติสนิคา้

⚫ ใหบ้ริการระบบการกระจายสนิคา้และเครือข่ายโลจิสติกสแ์ก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงการใหเ้ช่า
พืน้ที่คลงัสนิคา้ บริการขนถ่ายสนิคา้ผ่านศนูย์ (cross docking) การขนสง่สนิคา้ การสง่สนิคา้คืน
ผูค้า้ และบริการจดัการการขนสง่สนิคา้

⚫ มีการจดัการร่วมกบั DHL และ Linfox1 เพือ่ใหก้ารสนบัสนนุดา้นโลจิสติกส์ เช่น การใหบ้ริการหนว่ย
รถบรรทกุสนิคา้ที่ขนสง่สนิคา้จากศนูยก์ระจายสนิคา้ของ Lotus’s ไปยงัรา้นคา้ปลกีของ Lotus’s ศูนยก์ระจายสนิค้าออนไลน์

(Online Fulfilment Centre)
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ

200 ค าสั่งซือ้ต่อวนั
◼ ขนาดพืน้ท่ีอาคารโดยประมาณ

10,000 ตร.ม.
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 70% 

ศูนยก์ระจายสนิคา้ระดบัประเทศ

ศูนยก์ระจายสนิคา้ระดบัภาค
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หมายเหต:ุ ขอ้มลูผลการด าเนินงานตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2564
1 DHL (ดีเอชแอล) และ Linfox (ลินฟ้อกซ)์ เป็นบริษัทโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศท่ีใหก้ารสนบัสนนุดา้นโลจิสติกส์

ธุรกิจคา้ส่ง ธุรกิจค้าปลีก ศนูยก์ารคา้

ประเทศมาเลเซีย: ศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่ง (ศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 2 แห่ง และศูนย์กระจายสินค้าแช่แข็งที่เช่าจากผู้อื่น 1 แห่ง)

⚫ ศนูยก์ระจายสนิคา้มพีื้นทีจ่ดัเกบ็สนิคา้รวมประมาณ: 108,136 ตร.ม. 

⚫ ศนูยก์ระจายสนิคา้มอีตัราการกระจายสนิคา้ออกประมาณ: 330,231 ลงัต่อวนั

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบห่วงโซ่อุปทาน การกระจายสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ของบริษัทฯ เพือ่ให้ระดับสินค้าคงคลังในร้านค้า
ทัง้หมดอยู่ในระดับทีเ่พียงพอ รวมถึงให้สินค้ายังคงมีความสดใหม่และด ารงคุณภาพสูงสุดไว้ได้ และเพือ่ความคุ้มค่าคุ้มราคาต่อลูกค้า

ประเทศไทย: ศูนย์กระจายสินค้า 8 แห่งและศูนย์กระจายสินค้าออนไลน์ 1 แห่ง
⚫ ศูนย์กระจายสินค้ามีพืน้ทีจ่ัดเกบ็สินค้ารวมประมาณ: 277,000 ตร.ม. 
⚫ ศูนย์กระจายสินค้ามีอัตราการจัดการสินค้าออกประมาณ: 950,000 ลงัต่อวนั 

ศูนยก์ระจายสนิค้าวังน้อย หรือ WN NDC
- ศูนยก์ระจายสนิค้าแบบอุณหภูมิปกติ
ระดับประเทศ
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ 192,000 ลงัต่อวนั
◼ ขนาดพืน้ท่ีอาคารโดยประมาณ 58,000 ตร.ม.
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 75% 

ศูนยก์ระจายสนิค้าบางบัวทอง หรือ
BBTDC - ศูนยก์ระจายสนิค้าแบบ
อุณหภูมิปกตริะดับประเทศ
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ 161,000 
ลงัต่อวนั

◼ ขนาดพืน้ท่ีอาคาร 29,000 ตร.ม.
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 80% 

ศูนยก์ระจายสนิค้าสามโคก หรือ SK RDC
- ศูนยก์ระจายสนิค้าแบบอุณหภูมิปกตภิาคกลาง
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ 222,000 ลงัต่อวนั
◼ ขนาดพืน้ท่ีอาคาร 33,700 ตร.ม.
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 75%

ศูนยก์ระจายสนิค้าสันก าแพง หรือ SKP –
ศูนยก์ระจายสนิค้าอาหารสดภาคเหนือ
◼ กระจายสนิคา้ออกประมาณ 11,000 ลงัต่อวนั
◼ ขนาดพืน้ท่ีอาคาร 1,450 ตร.ม.
◼ อตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ีย 85% 



จ านวนศูนยก์ารคา้ของ Lotus’s : 57 แหง่

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร ส  าหรบัปี 2563: 1.5 พนัลา้นบาท

จ านวนศูนยก์ารคา้ของ Lotus’s : 1961 แหง่

จ านวนศูนยก์ารคา้ของกองทนุรวม LPF : 23 แหง่

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารส าหรบัปี 2563 : 9.7 พนัลา้นบาท

ประเทศไทย
86%

ประเทศมาเลเซีย
14%

Geographic snapshot

เครือข่ายศูนยก์ารค้าแบบผสมผสาน (“ศนูยก์ารคา้”) ซึ่งมีร้านค้า
รูปแบบ hypermarket ของ Lotus’s เป็นร้านค้าหลักทั่วประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย

ศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว
(Family Malls)

ศูนย์การค้าชุมชน
(Neighbourhood Malls)

ศูนย์การค้าแบบService Malls

แพลตฟอรม์หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ส  าหรบัครอบครวั
(Family Malls), ศนูยก์ารคา้ชมุชน (Neighbourhood Malls) และ
ศนูยก์ารคา้แบบ Service Malls

ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน 25% ของกองทนุรวม LPF 2 ซึ่งลงทนุใน
ศนูยก์ารคา้ 23 แห่งทั่วประเทศไทย

ธุรกิจคา้ส่ง ธุรกิจคา้ปลีก ศูนยก์ารค้า

รายไดจ้ากศูนยก์ารค้าในแตล่ะ
ประเทศ (ส าหรับปี 2563)
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หมายเหตุ: ขอ้มูลผลการด าเนนิงานตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และตวัเลขทางการเงินตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มูลส  าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
1 จ านวนศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยไม่รวมถึงศูนยก์ารคา้ท่ีมีการลงทนุโดยกองทนุรวม LPF จ านวน 23 แหง่; 2 LPF (กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท) เป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ซึง่มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.

เครือข่ายศูนยก์ารค้าแบบผสมผสาน (“ศนูยก์ารคา้”) ซึ่งมีร้านค้า
รูปแบบ hypermarket ของ Lotus’s เป็นร้านค้าหลักทั่วประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย

แพลตฟอรม์หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ส  าหรบัครอบครวั
(Family Malls), ศนูยก์ารคา้ชมุชน (Neighbourhood Malls) และ
ศนูยก์ารคา้แบบ Service Malls

ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน 25% ของกองทนุรวม LPF 2 ซึ่งลงทนุใน
ศนูยก์ารคา้ 23 แห่งทั่วประเทศไทย

เจ้าของและผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนย์การค้าแบบผสมผสาน (Hybrid malls)



ข้อมูลสรุปของรูปแบบศูนยก์ารค้า
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จ านวนศูนยก์ารค้า1

พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิโดยเฉล่ีย

(Average NLA) (ตร.ม.)

จุดเด่น

ครอบครัว (Family) Serviceชุมชน (Neighbourhood) 

35
ประเทศไทย: 12

ประเทศมาเลเซีย: 23

115
ประเทศไทย: 99

ประเทศมาเลเซีย: 16

103
ประเทศไทย: 85 

ประเทศมาเลเซีย: 18

ประเทศไทย: 5,000+
ประเทศมาเลเซีย: 6,000+

ประเทศไทย: <2,000
ประเทศมาเลเซีย: <3,000

ประเทศไทย: 2,000 - 5,000
ประเทศมาเลเซีย: 3,000 - 6,000 

ประเทศไทย: 86.4%

ประเทศมาเลเซีย: 13.6%

▪ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นครอบครัว โดยใหบ้ริการดา้น
การจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ หลายชนิด

▪ ผูเ้ช่าหลกั ไดแ้ก่ ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้าแฟชั่น
ผู้ให้บริการทางการเงนิและบริการอื่นๆ และผู้เช่าที่
ให้บริการดา้นกิจกรรมเก่ียวกับความบันเทิง

▪ ศูนยก์ารค้าขนาดกลาง ส าหรบัลกูคา้ใหแ้วะมาจบัจ่าย
สนิคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภท
อาหาร

▪ ความหลากหลายของรา้นอาหาร รา้นเครื่องดื่ม และ
รา้นอาหารจานด่วนหลายประเภท (grab & go) 

▪ มีผูเ้ช่าที่ใหบ้ริการที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมดา้นความบนัเทิง
รวมถึงรา้นเสือ้ผา้แฟชั่น และรา้นคา้ที่ใหบ้ริการทางการเงิน
และบริการอื่นๆ

▪ ศูนยก์ารค้าที่มีขนาดเล็กลงมา เนน้พืน้ที่การจบัจ่ายแบบ
ครบครนัในจดุเดียว (one-stop) ซึ่งเหมาะสมส าหรบัรา้นคา้
ปลกีและการใหบ้ริการต่างๆ ที่ใชใ้นชีวิตประจ าวัน

▪ เนน้การจ าหน่ายสินค้าและบริการที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น รา้นอาหาร รา้นใหบ้ริการต่างๆ ที่ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั รา้นจ าหน่ายเสือ้ผา้ และพืน้ที่เลน่ส  าหรบั
เด็ก

% รายได้รวมจากการใหเ้ช่า

และรายได้อ่ืน

หมายเหตุ: ขอ้มูลผลการด าเนนิงานตามท่ีปรากฎขา้งตน้เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 
1 จ านวนศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยไม่รวมถึงศูนยก์ารคา้ท่ีมีการลงทนุโดยกองทนุรวม LPF จ านวน 23 แหง่ (ศูนยก์ารคา้ส  าหรบัครอบครวัจ านวน 11 แหง่, ศูนยก์ารคา้ชุมชนจ านวน 11 แหง่ และศูนยก์ารคา้ Service Mall จ านวน 1 แหง่)

ธุรกิจคา้ส่ง ธุรกิจคา้ปลีก ศูนยก์ารค้า

ศูนยก์ารค้า



ผู้เช่าถาวร 
62%

ผู้เช่าชั่วคราว
15%

ศูนยอ์าหาร 
6%

อื่นๆ 
17%

รายได้จ าแนกตามประเภทของผู้เช่า

รายไดร้วมส าหรับปี 2563/2564: 
9.7 พันล้านบาท

ผู้เช่าถาวร
72%

ผู้เช่าชั่วคราว 
19%

ศูนยอ์าหาร
9%

ประเทศมาเลเซีย - รายได้จ าแนกตามประเภทของผู้เช่า

ธุรกจิอาหาร 
24%

ธุรกิจเสือ้ผ้า 
20%

ธุรกิจบริการ
และเทคโนโลยี 17%

ธุรกิจการเงิน 
16%

ผู้เช่าหลักและพืน้ที่
นอกอาคาร 

12%

ธุรกิจความงามและความบันเทิง 
11%

รายไดร้วมส าหรับปี 2563/2564: 
1.5 พันล้านบาท (204 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

รายไดร้วมจากผู้เช่าถาวร: 
6.0 พันล้านบาท

รายไดร้วมจากผู้เช่าถาวร:
1.1 พันล้านบาท (146 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

ผู้เช่าถาวร

◼ ผูเ้ช่าซ่ึงท าสญัญาเช่าซึ่งมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี โดยจ่ายค่าเช่ารายเดือน1

⚫ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

⚫ ธุรกิจบริการ

⚫ ธุรกิจสขุภาพและความงาม

⚫ ธุรกิจเสือ้ผา้แฟชั่น

⚫ ธุรกิจ DIY และสนิคา้เกี่ยวกบับา้น

⚫ ธุรกิจความบนัเทิง ธุรกิจกีฬาและอื่น ๆ

ผู้เช่าช่ัวคราว
◼ ผูเ้ช่าซึ่งท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลานอ้ยกว่า 1 ปี และมีอตัราการเปลีย่นผูเ้ช่าสงู

◼ รวมถึงผูเ้ช่าที่ตัง้รา้นเป็นแผงลอยและเป็นรา้นขนาดเลก็

ศูนยอ์าหาร

◼ เป็นการท าสญัญาบริการกบัผูร้บัสทิธิด าเนินการศนูยอ์าหาร

◼ สญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลีย่ 1 ปี

◼ ช่วยรกัษาปริมาณลกูคา้ที่เขา้ใชบ้ริการศนูยก์ารคา้และผูเ้ช่ารายอื่นของศนูยก์ารคา้

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
23%

ธุรกิจบริการ 
21%

ธุรกิจสุขภาพ
และความงาม 16%

ธุรกิจเสือ้ผ้าแฟช่ัน 
16%

ธุรกิจ DIY และสินค้า
เกี่ยวกับบ้าน 

15%

ธุรกิจความบันเทิง 
ธุรกิจกีฬาและอ่ืน ๆ 9%

ประเทศไทย - รายได้จ าแนกตามประเภทของผู้เช่า พืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร
(Permanent NLA) : 715,000 ตร.ม.

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร
(Permanent NLA) : 296,000 ตร.ม.

45

หมายเหตุ: ตวัเลขทางการเงินขา้งตน้เป็นตวัเลขส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564
1 ไม่วา่จะเป็นค่าเช่ารายเดือนในอตัราคงท่ีหรือค่าเช่าในอตัราแปรผนัตามยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบท่ีมีและไม่มีการรบัประกนัค่าเช่าขัน้ต ่า) 

ธุรกิจคา้ส่ง ธุรกิจคา้ปลีก

ผู้เช่าถาวร

◼ ผูเ้ช่าซึ่งท าสญัญาเช่าซึ่งมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี โดยจ่ายค่าเช่ารายเดือน1

⚫ ธุรกิจอาหาร

⚫ ธุรกิจเสือ้ผา้

⚫ ธุรกิจบริการและเทคโนโลยี

ผู้เช่าช่ัวคราว
◼ ผูเ้ช่าซึ่งท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลานอ้ยกว่า 1 ปี และมีอตัราการเปลีย่นผูเ้ช่าสงู

◼ รวมถึงผูเ้ช่าที่ตัง้รา้นเป็นแผงลอยและเป็นรา้นขนาดเลก็

ศูนยอ์าหาร

◼ เป็นการท าสญัญาบริการกบัผูร้บัสทิธิด าเนินการศนูยอ์าหาร

◼ สญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลีย่ 1 ปี

◼ ช่วยรกัษาปริมาณลกูคา้ที่เขา้ใชบ้ริการศนูยก์ารคา้และผูเ้ช่ารายอื่นของศนูยก์ารคา้

อ่ืนๆ 
◼ รวมถึงรายไดจ้ากการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ จากผูเ้ช่า ค่าเช่าจากการใหบ้ริการใชป้้าย

ไพลอน ค่าธรรมเนียมจากการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุ
รวม LPF และรายไดอ้ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง

⚫ ธุรกิจการเงิน

⚫ ผูเ้ช่าหลกัและพืน้ที่นอกอาคาร

⚫ ธุรกิจความงามและความบนัเทิง

ศูนยก์ารค้า



ผู้บริหาร

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร – กลุม่ธรุกิจสยามแม็คโคร และ
รกัษาการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – กลุม่ธรุกิจแม็คโครต่างประเทศ

ประสบการณท์ างาน 26 ปี (รว่มงานกบัMakro 26 ปี)

นายริคารโ์ด้ เบารอตโต้

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร – กลุม่ธรุกิจแม็คโครประเทศไทย

ประสบการณท์ างาน 24 ปี (รว่มงานกบัMakro 9 ปี)

นายชิ หลุง ลิน

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร - กลุม่ธรุกิจฟูดเซอรว์สิ เอเชียแปซฟิิกและตะวนัออกกลาง

ประสบการณท์ างาน 35 ปี (รว่มงานกบัMakro 18 ปี)

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service และ
รกัษาการ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารทรพัยากรบคุคล

ประสบการณท์ างาน 19 ปี (รว่มงานกบัMakro 19 ปี)

นายพอล สตเีฟ่น ฮาวเว่

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร - กลุม่ธรุกิจสยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธรุกิจ

ประสบการณท์ างาน 22 ปี (รว่มงานกบัMakro 8 ปี)

นายถิรายุ ทรงเวชเกษม

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร - กลุม่ธรุกิจสยามแม็คโคร สายงานดิจิทลั

ประสบการณท์ างาน 3 ปี (รว่มงานกบัMakro ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2564)
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ดร.นริศ ธรรมเกือ้กูล

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร – กลุม่ Lotus’s Asia Pacific (ยกเวน้ประเทศจีน) 

ประสบการณท์ างาน 24 ปี (รว่มงานกบั Lotus’s 1 ปี)

Mr. Kenneth Chuah

ประธาน – Lotus’s Malaysia 

ประสบการณท์ างาน 24 ปี (รว่มงานกบั Lotus’s 16 ปี)

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัตศิัย

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร – Lotus’s Thailand

ประสบการณท์ างาน 33 ปี (รว่มงานกบั Lotus’s 27 ปี)

นายสุจริต มัยลาภ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารดา้นปฏิบตัิการ ธรุกิจอาหารสด - ประเทศไทย

ประสบการณท์ างาน 12 ปี (รว่มงานกบั Lotus’s 1 ปี)

นายธรินทร์ ธนียวัน

ประธานธรุกิจอีคอมเมริซ์ – Lotus’s Asia Pacific (ยกเวน้ประเทศจีน) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปี (รว่มงานกบั Lotus’s 1 ปี)

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารดา้นปฏิบตัิการคา้ปลกี - ประเทศไทย

ประสบการณท์ างาน 27 ปี (รว่มงานกบั Lotus’s 9 ปี)

B2B B2C

หมายเหตุ: ประสบการณท์ างานขา้งตน้หมายถึงประสบการณท์ างานในธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจซึง่เก่ียวขอ้งกับสินคา้อุปโภคบริโภค และสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าหนา่ยเร็ว (Fast Moving Consumer Goods) ในขณะท่ีการ “รว่มงาน” นัน้หมายถึงระยะเวลาท่ีรว่มงานกับทาง Makro หรือ Lotus’s



สารบัญ

หนา้

1 บทน า 1

2 จดุเด่นในการลงทนุ 7

3 ภาพรวมลกัษณะการประกอบธุรกิจ 30

4 ภาพรวมข้อมูลทางการเงนิ 47

5 เอกสารแนบ 59



ท่ีมา: สารสนเทศของ Makro เรื่องการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด และงบการเงินรวมเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบของ Makro ส าหรบัปี 2563 
หมายเหตุ: 1 อัตราแลกเปล่ียนท่ี 1 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อ 31.461 บาท; 2 ไม่รวมรายไดค้่าเชา่และรายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยก์ารคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และตน้ทนุการเชา่และใหบ้ริการ ; 3 ค านวณจากรายไดค้่าเชา่และรายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยก์ารคา้บวกดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
หกัดว้ยตน้ทนุการเชา่และใหบ้ริการ; 4 EBIT และ EBITDA เสมือนส าหรบัปี 2563 ไดมี้การรวมสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบริษัทรว่มของ Lotus’s จ านวน 782 ลา้นบาท; 5 อัตราก าไรดังกลา่วค านวณจากรายไดร้วมเสมือนส าหรบัปี 2563 ของ Makro จ านวน 429.8 พันลา้น
บาท; 6 EBITDA หมายถึง ก าไรของปีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย ตน้ทนุทางการเงิน และค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้

ข้อมูลทางการเงนิเสมือนของ Makro ภายหลัง EBT ส าหรับปี 2563
ภายหลงั EBT Makro มีรายไดจ้ากการขายสนิคา้เสมือนจ านวน 411.6 พนัลา้นบาท และมีก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (EBIT)4 เสมือนจ านวน 19.3 พนัลา้นบาท 
ถึงแมว้า่จะเผชิญสถานการณท่ี์ทา้ทายจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563

พันล้าน (บาท) ล้าน (ดอลลารส์หรัฐฯ)1

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 411.6 13,082.7

ตน้ทนุขายสนิคา้ (352.7) (11,210.0)

ก าไรขั้นตน้ (รายไดจ้ากการขายสินค้า)2 58.9 1,872.7

% อตัราก าไรขัน้ตน้ (รายไดจ้ากการขายสนิคา้) 14.3% 14.3%

รายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการใหบ้ริการศนูยก์ารคา้สทุธิ3 10.1 321.1 

รายไดอ้ื่น 2.6 81.5 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (41.5) (1,318.3)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (11.6) (369.5)

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษัทร่วม 0.8 24.9 

ก าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้(EBIT)4 19.3 612.4 

% อตัรา EBIT5 4.5% 4.5%

ตน้ทนุทางการเงิน (7.4) (234.9)

ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ 11.9 377.5 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (3.8) (121.0)

ก าไรสุทธิ 8.1 256.5 

% อตัราก าไรสทุธ5ิ 1.9% 1.9%

ก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ตน้ทุนทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ (EBITDA)4 6 34.6 1,099.4 

% อตัรา EBITDA5 8.0% 8.0%

งบก าไรขาดทุนเสมือนส าหรับปี 2563
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Makro
50.9%

Lotus's
49.1%

สัดส่วนรายได้ของ Makro ภายหลัง EBT ส าหรับปี 2563 โดยแบง่ตามบริษัท

รายไดจ้ากธรุกิจของ Lotus’s คดิเป็นสดัสว่นท่ีมีนยัส  าคญัแก่ Makro โดยคดิเป็นประมาณ 49% ของรายได ้และประมาณ 64% ของ EBITDA ของ Makro ตามงบการเงินเสมือนของ Makro
ส าหรบัปี 25631 

รายได้รวม1 2 3 

Makro
36.2%

Lotus's
63.8%

EBITDA1 2 4

Makro
46.5%

Lotus's
53.5%

EBIT1 2 4

Makro
80.8%

Lotus's
19.2%

ก าไรสุทธิ1 2

ท่ีมา: สารสนเทศของ Makro เรื่องการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษัิท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั  งบการเงินรวมเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบของ Makro ส าหรบัปี 2563  รายงานประจ าปีของ Makro ส าหรบัปี 2563  และงบการเงินเสมือนท่ี
ตรวจสอบแลว้ของ Lotus’s
หมายเหต:ุ 1 มลูค่ารวมอา้งอิงจากงบการเงินเสมือนของ Makro ส าหรบัปี 2563 ท่ีมีการปรบัรายการแลว้ โดยการค านวณสดัส่วนดงักล่าวค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ Makro; โดยการปรบัรายการเสมือนไดเ้กิดขึน้กบัตวัเลขทางการเงินของ Lotus’s; 2 รอบปีบญัชีของ Lotus’s สิน้สดุเม่ือวนัท่ี 28
กมุภาพนัธ ์2564 ในขณะท่ีรอบปีบญัชีของ Makro สิน้สดุเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563; 3 รายไดข้อง Lotus’s รวมถงึรายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ และยงัรวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ  จาก ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รายไดอ้ื่น และก าไรจากตราสารอนพุนัธ์
สทุธิ; 4 รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษัทร่วมของ Lotus’s และรายไดท้างการเงิน; 5 ไม่รวมรายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้

รายไดเ้สมือนส าหรับปี 2563:
429.8 พันล้านบาท

EBITDA เสมือนส าหรับปี 2563:
34.6 พันล้านบาท

EBIT เสมือนส าหรับปี 2563: 
19.3 พันล้านบาท

ก าไรสุทธิเสมือนส าหรับปี 2563:
8.1 พันล้านบาท

บริษัทฯ ประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุนไว้ส าหรับปี 2565 และปี 2566 จ านวนประมาณ 29 พันล้านบาท และ 25 พันล้านบาท ตามล าดับ5

ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการขยายเครือข่ายร้านค้า การรีแบรนด์ การตกแต่งและการบ ารุงรักษาร้านค้า และโครงการทางธุรกิจใหม่ๆ 
โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญของ Makro
แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัการหยดุชะงกัของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว และมาตรการจ ากดัการเดนิทางภายในประเทศอนัเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  แตผ่ลการด าเนินงานของ Makro 
ยงัคงมีความมั่นคง และสามารถเตบิโต และเพิม่อตัราก าไรได้

ท่ีมา: รายงานประจ าปีของ Makro ส าหรบัปี 2563 
1 ก าไรขัน้ตน้ค านวณจากยอดขายรวมลบดว้ยตน้ทนุขายสินคา้ โดยอัตราก าไรขัน้ตน้อา้งอิงจากยอดขายสินคา้รวม ; 2 EBIT EBITDA และอัตราก าไรสทุธิ อา้งอิงจากรายไดร้วม; 3 EBITDA หมายถึง ก าไรของปีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย ตน้ทนุทางการเงิน และค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้

192,930

210,627

218,760

2561 2562 2563

1.24 

1.30 

1.37 

2561 2562 2563

(ล
า้น
บา
ท)

(ล
า้น
บา
ท)

(ล
า้น
บา
ท)

(ล
า้น
บา
ท)

(บ
าท

)

(ล
า้น
บา
ท)

: อตัราก าไร %

ยอดขายรวม ก าไรข้ันต้น1 ก าไรสุทธิ2

EBIT2 EBITDA2 3 ก าไรต่อหุ้น

▪ คาดว่าจะมีการเตบิโตของรายได้เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายของสาขาที่เปิดเตม็ปี (Like-for-Like) ที่เกดิจากการเตบิโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และดัชนีราคาผู้บริโภค และโครงการสร้างความเตบิโตของบริษัทฯ 
▪ บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาการเตบิโตของอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ภายหลัง EBT ทุกรายปี - อัตราก าไรจะยังถกูผลักดันด้วยการเปลีย่นแปลงในรูปแบบร้านค้า ประสิทธิภาพทีเ่พิ่มขึน้ และสัดส่วนของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทฯ (private label) ที่สูงขึน้
▪ มุ่งที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเสริมศักยภาพซ่ึงกันและกัน (synergy) ประมาณ 2.7 พันล้านบาท จากประสิทธิภาพการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ ซ่ึงจะเร่ิมรับรู้ภายในช่วงกลางปี 2565 – 2566 เป็นต้นไป
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จ านวนร้านค้า — ประเทศไทย ยอดขายธุรกิจ Cash and Carry1 และจ านวนร้านค้า — ต่างประเทศ

การประกอบธุรกิจของ Makro ในประเทศไทยและต่างประเทศ

การขยายตลาดในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ืองผา่นรา้นคา้หลากหลายรูปแบบ และการเตบิโตในตลาดตา่งประเทศท่ีน่าพอใจผา่นการด าเนินงานท่ีมีการบรหิารอย่างมีประสทิธิภาพ

ในปี 2563 Makro เปิดศูนยจ์ าหนา่ยสนิคา้สาขาแรกในประเทศเมยีนมาร์เปิดศนูยจ์  าหน่ายสนิคา้ใหม ่3 สาขา
ในประเทศไทย ในปี 2563

มีสาขารา้นคา้ใน 65 จาก 77 จังหวัด ใน
ประเทศไทย (ณ วนัท่ี  30 มถินุายน 2564)

ท่ีมา: รายงานประจ าปีของ Makro ส าหรบัปี 2563
หมายเหตุ 
1 อา้งถึงยอดขายของการจดัจ าหนา่ยของธุรกิจ cash and carry เทา่นัน้ โดยไม่รวมถึงรายไดจ้ากการใหบ้ริการของธุรกิจ cash and carry และธุรกิจ Food Service; 2 ไม่รวมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลีกขนาดเล็ก (minimart) 1 แหง่ท่ีอยูภ่ายใตธุ้รกิจ Food Service ในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์

1,724 

4,383

6,537

2561 2562 2563

ยอดขายธุรกิจ Cash and Carry 
(ล้านบาท)

134 137

6 7
จ านวนสาขารวมใน
ต่างประเทศ 2

129

3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Makro มีจ านวนร้านค้ารวม 145 สาขา 2
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ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญของ Lotus’s

Lotus’s มีรายไดแ้ละก าไรลดลงในช่วงปี 2562 – 2563 จากมาตรการล็อกดาวนข์องรฐับาลในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย อนัเน่ืองมาจากผลกระทบตอ่รา้นคา้ขนาดใหญ่ของ Lotus’s และการให้
ส่วนลดแก่ผูเ้ชา่ในศนูยก์ารคา้ของ Lotus’s อยา่งไรก็ตาม พฤติกรรมการจบัจ่ายของผูบ้รโิภคที่เปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดส้่งผลใหร้า้นคา้ขนาดเลก็ของ Lotus’s
ไดร้บัผลประโยชนจ์ากแนวโนม้พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปดงักลา่ว

รายได้1 EBITDA1 2

EBIT1 2 ก าไรสุทธิ3

184.1 172.6
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ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย

ท่ีมา: สารสนเทศของ Makro เรื่องการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จ ากัด 
หมายเหตุ 
1 รายได ้รวมถึงรายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้ริการ แต่ไม่รวมก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รายไดอ่ื้น และก าไรจากตราสารอนพุันธส์ทุธิ; 2 รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ และบริษัทรว่มและรายไดท้างการเงิน แต่ไม่รวมรายการปรบัปรุง
เสมือน; 3 อา้งถึงก าไรสทุธิเสมือนของ Lotus’s; 4อัตราก าไรสทุธิ อา้งอิงจากรายไดร้วมของรายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้ริการ ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รายไดอ่ื้น และก าไรจากตราสารอนพุันธส์ทุธิ

พันล้าน (บาท) พันล้าน (บาท)

83.7% 82.7%

16.3% 17.3%

87.9%
82.8%

12.1%

17.2%

[x] : อตัราก าไร4 (%)

13.8%

พันล้าน (บาท) พันล้าน (บาท)

10.7%

8.5% 5.1% 3.7% 0.8%

89.0%

78.3%

11.0%

21.7%

บริษัทฯ คาดว่ายอดขายของธุรกิจค้าปลีกต่อสาขาจะกลับสู่ระดบัก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2562 ภายในปี 2565 และจะมีการเพ่ิมขึน้ของยอดขายของสาขาที่เปิดเตม็ปี (Like-for-Like) 
อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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ธุรกิจคา้ปลีก
94.6%

ศนูยก์ารคา้
5.4%

ธุรกิจคา้ปลีก
93.3%

ศนูยก์ารคา้
6.7%

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญของ Lotus’s จ าแนกตามประเภทธุรกิจ

รายได้รวมส าหรับปี 25621 2 จ าแนกตามประเภทธุรกิจ

ท่ีมา: สารสนเทศของ Makro เร่ืองการไดม้าซ่ึงสินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัเกี่ยวกบัธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ  ากดั 
หมายเหตุ 1 รายไดร้วม รวมถึงรายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ แต่ไม่รวมก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายไดอ้ื่น และก าไรจากตราสารอนพุันธส์ทุธิ; 2 งบการเงินของ Lotus’s มีรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพันธ์ 2563 และ 28 กมุภาพันธ ์2564 ตามล าดบั; 3 อตัราตอบแทนขัน้ตน้ต่อพืน้ท่ี 
(gross return on space - ROS) อา้งอิงจากรายไดจ้ากการใหเ้ช่าถาวรหารดว้ยพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดมี้การปล่อยเช่าจากศนูยก์ารคา้ใน Hypermarkets (บาท/ตร.ม./เดือน และริงกิตมาเลเซีย/ตร.ม./เดือน ส าหรบัประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามล าดบั); 4 อตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate - OR) อา้งอิงจากพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรของ
ศนูยก์ารคา้; 5 ใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนท่ีอตัรา 1 ริงกิตมาเลเซียต่อ 7.4634 และ 7.4356 บาทส าหรบัปี 2562 และ 2563 ตามล าดบั

รายไดร้วมส าหรับปี 2562 มีจ านวน 220.0 พันล้านบาท

รายไดร้วมส าหรับปี 2563 มีจ านวน 208.6 พันล้านบาท

รายได้รวมส าหรับปี 25631 2 จ าแนกตามประเภทธุรกิจ

รวม

รวม

ธุรกิจคา้ปลีก
94.4%

ศนูยก์ารคา้
5.6%

ธุรกิจคา้ปลีก
93.1%

ศนูยก์ารคา้
6.9%

รายไดร้วมส าหรับปี 2562 มีจ านวน 184.1 พันล้านบาท

รายไดร้วมส าหรับปี 2563 มีจ านวน 172.6 พันล้านบาท

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ธุรกิจคา้ปลีก
95.8%

ศนูยก์ารคา้
4.2%

ธุรกิจคา้ปลีก
94.3%

ศนูยก์ารคา้
5.7%

รายไดร้วมส าหรับปี 2562 มีจ านวน 36.0 พันล้านบาท5

รายไดร้วมส าหรับปี 2563 มีจ านวน 36.0 พันล้านบาท5

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย

ธรุกิจของ Lotus’s มีความโดดเดน่จากการผสมผสานระหวา่งธรุกิจคา้ปลีกและธรุกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

ROS3: 818 บาท
OR4: 96%

ROS3: 60 ริงกติมาเลเซีย
OR4: 94%

ROS3: 45 ริงกติมาเลเซีย
OR4: 92%

ROS3: 689 บาท
OR4: 90%
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สนิคา้อปุโภคบริโภค
57.3%อาหารสด

18.4%

สนิคา้ทั่วไป
10.7%

สรุาและยาสบู
9.1%

เสือ้ผา้
4.5%

รายไดจ้ากการจดัสง่
สนิคา้ และอื่น ๆ
0.013%

สนิคา้อปุโภคบริโภค
56.9%

อาหารสด
20.4%

สนิคา้ทั่วไป
9.8%

สรุาและยาสบู
9.3%

เสือ้ผา้
3.6%

รายไดจ้ากการจดัสง่
สนิคา้ และอื่น ๆ
0.004%

Hypermarkets
60.4%

Supermarkets
12.9%

Mini-supermarkets
25.9%

ช่องทางออนไลน์
0.8%

Hypermarkets
63.2%

Supermarkets
11.7%

Mini-supermarkets
24.6%

ช่องทางออนไลน์
0.5%

ยอดขายจากการค้าปลีกของ Lotus’s โดยแบง่ตามช่องทางการขายและประเภทสินค้าในประเทศไทย

รา้นคา้ Hypermarket และสนิคา้อปุโภคบรโิภคคดิเป็นสดัสว่นประมาณ 60% ของยอดขายจากการคา้ปลีกในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผูบ้รโิภคมีแนวโนม้ท่ีจะใหค้วามส าคญักบัความ
สะดวกสบายมากขึน้ ท าใหส้ดัสว่นยอดขายจากรา้นคา้ประเภท supermarket และ mini-supermarket ไดเ้พิม่ขึน้เป็นประมาณ 39% ของยอดขายจากการคา้ปลีกอนัมีปัจจยัมาจากการเปิดรา้น
สาขาใหมจ่  านวน 102 สาขาในปี 2563

ยอดขายจากการค้าปลีกโดยแบ่งตามช่องทางการขาย1 2 ยอดขายจากการค้าปลีกโดยแบ่งตามประเภทสินค้า1 2

ท่ีมา: สารสนเทศของ Makro เรื่องการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด
หมายเหตุ
1 งบการเงินของ Lotus’s มีรอบปีสิน้สดุวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์2563 และ 28 กุมภาพันธ ์2564 ตามล าดับ ในขณะท่ีงบการเงินของ Makro มีรอบปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามล าดับ; 2 รวมรายไดอ่ื้น ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจคา้ปลีก ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการฝากขาย 
รายไดจ้ากการจดัสง่สินคา้ และสว่นลดส าหรบัพนกังาน จากธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s

ยอดขายจากการค้าปลีกส าหรับปี 2562: 172.2 พันล้านบาท

ยอดขายจากการค้าปลีกส าหรับปี 2563: 163.6 พันล้านบาท

ยอดขายจากการค้าปลีกส าหรับปี 2562: 172.2 พันล้านบาท

ยอดขายจากการค้าปลีกส าหรับปี 2563: 163.6 พันล้านบาท
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สัดส่วนพืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิถาวรของศูนยก์ารค้าของ Lotus’s โดยแบง่ตามประเภทของผู้เช่า
และประเภทของศูนยก์ารค้าในประเทศไทย

ศนูยก์ารคา้ชมุชน (neighborhood mall) คดิเป็นสดัสว่นมากกวา่ 62% ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรรวม (permanent NLA)1และสดัสว่นรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรคิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ 62% ของ
รายไดร้วมจากศนูยก์ารคา้ในประเทศไทยส าหรบัปี 25632 โดยผูเ้ช่าหลกัและผูเ้ช่าพืน้ท่ีนอกอาคารมีการเช่าพืน้ท่ีคดิเป็นสดัสว่นท่ีมากท่ีสดุประมาณ 44% ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร

ท่ีมา: สารสนเทศของ Makro เรื่องการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด 
หมายเหตุ 1 NLA หมายถึง พืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิ (Net Lettable Area); 2ส าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2564; 3 ไม่รวมศูนยก์ารคา้ท่ีมีการลงทนุโดยกองทนุรวม LPF ท่ี Lotus’s ถือหนว่ยลงทนุรอ้ยละ 25 ผา่นบริษัทยอ่ย Ek-Chai และท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการทรพัยสิ์น (ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้จ านวน 23 แหง่
โดยมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวรรวมประมาณ 337,000 ตร.ม.); 4 โดยทั่วไปนัน้ ศูนยก์ารคา้ส าหรบัครอบครวัจะมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวรมากกว่า 5,000 ตร.ม.  ศูนยก์ารคา้ชมุชน จะมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวรระหว่าง 2,000 - 5,000 ตร.ม.และ ศูนยก์ารคา้ Service Malls จะมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวรนอ้ยกว่า 
2,000 ตร.ม.; 5อา้งถึงรายไดอ่ื้นของรายไดจ้ากศูนยก์ารคา้ ซึง่รวมถึง ค่าบริการ ค่าเชา่เสา ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทนุรวม LPF และรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 6ผูเ้ชา่ถาวร คือผูเ้ชา่ท่ีท าสญัญาเชา่ท่ีมีระยะเวลามากกว่าหนึง่ปีโดยจา่ยค่าเชา่รายเดือนในอัตราคงท่ีหรือจา่ยค่าเชา่ในอัตราแปรผนัตาม
ยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบท่ีมีและไม่มีการรบัประกันค่าเชา่ขัน้ต ่า) ซึง่ประกอบไปดว้ยผูเ้ชา่ถาวรในรา้นคา้รูปแบบ Hypermarket และผูเ้ชา่ถาวรอ่ืน ๆ

ศนูยก์ารคา้ส าหรบัครอบครวั
19.0%

ศนูยก์ารคา้ชมุชน
62.1%

ศนูยก์ารคา้ Service Malls 
18.9%

สัดส่วนพืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิถาวรตามประเภทของศูนยก์ารค้า3 4

พืน้ทีใ่ห้เช่าสุทธิถาวรรวม : 715,000 ตร.ม. 
(ณ วันที ่28 กุมภาพันธ ์2564)

ผูเ้ช่าถาวร6

62.0%

ผูเ้ช่าชั่วคราว
14.8%

ศนูยอ์าหาร
6.3%

อื่นๆ
16.9%

5

สัดส่วนรายได้จากศูนยก์ารค้าตามประเภทผู้เช่า

รายได้จากศูนยก์ารค้ารวมส าหรับปี 2563: 
9.7 พันล้านบาท 

พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิถาวรทีไ่ด้มีการปล่อยเช่า (occupied 
permanent NLA) ตามประเภทผู้เช่าถาวร

ธุรกิจการเงิน
5.0%

ธุรกิจบริการและ
เทคโนโลยี

9.0%

ธุรกิจอาหาร
23.0%

ธุรกิจเสือ้ผา้
11.0%

ธุรกิจความงามและ
ความบนัเทิง
8.0%

ผูเ้ช่าหลกัและพืน้ที่นอก
อาคาร
44.0%

ผู้เช่าถาวร 6 ประเภทหลัก
(ณ วันที ่28 กุมภาพันธ ์2564)
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Hypermarkets
82.0%

Supermarkets
14.8%

รา้น Express
0.4%

ช่องทางออนไลน์
2.6%

B2B Channel
0.2%

สนิคา้อปุโภคบริโภค
69.3%

อาหารสด
18.8%

สนิคา้ทั่วไป
9.2%

เสือ้ผา้
2.7%

สนิคา้อปุโภคบริโภค
70.1%

อาหารสด
16.9%

สนิคา้ทั่วไป
9.7%

เสือ้ผา้
3.3%

Hypermarkets
79.4%

Supermarkets
16.3%

รา้น Express
0.2%

ช่องทางออนไลน์
3.6%

B2B channel
0.5%

ยอดขายจากการค้าปลีกของ Lotus’s โดยแบ่งตามช่องทางการขายและประเภทสินค้าในประเทศมาเลเซีย

ยอดขายจากรา้นคา้ประเภท Hypermarket และยอดขายจากสนิคา้อปุโภคบรโิภคคดิเป็นสดัสว่นประมาณ 80% และ 70% ของยอดขายจากการคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย ตามล าดบั

ยอดขายจากการค้าปลีกโดยแบ่งตามช่องทางการขาย1 2 3 ยอดขายจากการค้าปลีกโดยแบ่งตามประเภทสินค้า1 2 3

ท่ีมา: สารสนเทศของ Makro เรื่องการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จ ากัด 
หมายเหตุ แมว้่ารอบปีบญัชีของ Lotus’s จะสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม แต่งบการเงินของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้มีรอบปีบญัชีสิน้สดุวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์ดังนัน้ ขอ้มูลของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia จงึเป็นไปตามรอบปีบญัชีของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s 
Malaysia ท่ีสิน้สดุวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์2563 และ 28 กุมภาพันธ ์2564

1 งบการเงินของ Lotus’s มีรอบปีสิน้สดุวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์2563 และ 28 กุมภาพันธ ์2564 ตามล าดับ ในขณะท่ีงบการเงินของ Makro มีรอบปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 ตามล าดับ; 2 รวมรายไดอ่ื้น ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจคา้ปลีก ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการฝากขาย
จากธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus’s; 3 ใชอ้ัตราแลกเปล่ียนท่ีอัตรา 1 ริงกิตมาเลเซียต่อ 7.4634 และ 7.4356 บาทส าหรบัปี 2562 และ 2563 ตามล าดับ

ยอดขายจากการค้าปลีกส าหรับปี 2562: 34.3 พันล้านบาท
(4,593 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

ยอดขายจากการค้าปลีกส าหรับปี 2563: 34.9 พันล้านบาท
(4,687 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

ยอดขายจากการค้าปลีกส าหรับปี 2562: 34.3 พันล้านบาท
(4,593 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

ยอดขายจากการค้าปลีกส าหรับปี 2563: 34.9 พันล้านบาท
(4,687 ล้านริงกิตมาเลเซีย)
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สัดส่วนพืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิถาวรของศูนยก์ารค้าของ Lotus’s โดยแบง่ตามประเภทของผู้เช่าและประเภท
ของศูนยก์ารค้าในประเทศมาเลเซีย
พืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิจากศนูยก์ารคา้ส  าหรบัครอบครวัคดิเป็นสดัส่วนมากกว่า 66% ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรรวม (permanent NLA)1 และสดัสว่นรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรคิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ 71% 
ของรายไดร้วมจากศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซียส าหรบัปี 25632  โดยผูเ้ช่าธรุกิจ DIY และสนิคา้เก่ียวกบับา้น มีการเช่าพืน้ท่ีคดิเป็นสดัสว่นท่ีมากท่ีสดุประมาณ 32% ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร

ท่ีมา: สารสนเทศของ Makro เรื่องการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด 
หมายเหตุ 1 NLA หมายถึง พืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิ (Net Lettable Area); 2 ส าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2564; 3 โดยทั่วไปนัน้ ศูนยก์ารคา้ส าหรบัครอบครวัจะมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวรมากกวา่ 6,000 ตร.ม. ศูนยก์ารคา้ชมุชน จะมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวรระหว่าง 3,000 - 6,000 ตร.ม.และ ศูนยก์ารคา้ 
Service Malls จะมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิถาวรนอ้ยกว่า 3,000 ตร.ม.; 4 ผูเ้ชา่ถาวรคือผูเ้ชา่ท่ีท าสญัญาเชา่ท่ีมีระยะเวลามากกว่าหนึง่ปีโดยจา่ยค่าเชา่รายเดือนในอัตราคงท่ีหรือจา่ยค่าเชา่ในอัตราแปรผนัตามยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบท่ีมีและไม่มีการรบัประกันค่าเชา่ขัน้ต ่า); 5 ใชอ้ัตราแลกเปล่ียนท่ีอัตรา 
1 ริงกิตมาเลเซียต่อ 7.4356 บาท 

ศนูยก์ารคา้ส าหรบั
ครอบครวั

66.5%

ศนูยก์ารคา้ชมุชน
24.7%

ศนูยก์ารคา้ Service Malls
8.8%

ผูเ้ช่าถาวร4

71.6%

ผูเ้ช่าชั่วคราว
19.6%

ศนูยอ์าหาร
8.8%

สัดส่วนพืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิถาวรตามประเภทของศูนยก์ารค้า3

พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิถาวรรวม: 296,000 ตร.ม. 
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2564)

สัดส่วนรายได้จากศูนยก์ารค้าตามประเภทผู้เช่า 

รายได้จากศูนยก์ารค้ารวมส าหรับปี 2563: 
1.5 พันล้านบาท (204.2 ล้านริงกิตมาเลเซีย)5

พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิถาวรทีไ่ด้มีการปล่อยเช่า (occupied 
permanent NLA) ตามประเภทผู้เช่าถาวร

ธุรกิจสขุภาพและความงาม
5.5%

ธุรกิจบริการ
11.4%

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
14.6%

ธุรกิจเสือ้ผา้แฟชั่น
17.0%

ธุรกิจความบนัเทงิ ธุรกิจ

กีฬาและอ่ืน ๆ

19.1%

ธุรกิจ DIY และสนิคา้
เกี่ยวกบับา้น

32.4%

ผู้เช่าถาวร 6 ประเภทหลัก 
(ณ วันที ่28 กุมภาพันธ ์2564)
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ความทา้ทายและโอกาสในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

แมใ้นช่วงการหยดุชะงกัของธรุกิจจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ธรุกิจของ Makro และ Lotus’s ยงัคงสามารถปรบัตวักบัสถานการณด์งักลา่วได ้อนัเน่ืองมาจากกลยทุธท์างธรุกิจท่ีประสบ
ความส าเรจ็ในการบรรเทาผลกระทบและเรง่การฟ้ืนฟธูรุกิจ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลยุทธใ์นการบรรเทาผลกระทบและเร่งฟ้ืนฟูธุรกิจ

• การใช้สัดส่วนของผู้เช่า (tenant mix) ใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุ และดึงดดูผูเ้ช่าทัง้ที่ด าเนินการธรุกิจ
รา้นอาหารและที่ไม่ไดด้ าเนินการธรุกิจรา้นอาหารทีม่ีคณุภาพเพือ่เพิม่จ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนยก์ารค้า

• การพัฒนาคุณภาพของศนูยก์ารค้า ดว้ยการปรับปรุงการจดัวางพืน้ที ่การใช้พืน้ที่ และบริการดจิทิัล
(digital experience) ที่ดีย่ิงขึน้

• การลงทนุจดัท าช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลนแ์ละการจดัส่งสินค้าออนไลนส์  าหรบัลกูคา้ของศนูยก์ารคา้ 
และด าเนินการใหผู้เ้ช่าเข้าสูร่ะบบการคา้ออนไลน์

• การปิดท าการ หรอืการลดระยะเวลาเปิดท าการของศูนยก์ารค้าในช่วง
ล็อกดาวน์

• การลดลงของรายไดค้่าเช่า เน่ืองจาก 1) อัตราการเช่าพืน้ที่ที่ลดลง 
เน่ืองจากผูเ้ช่าของศนูยก์ารคา้มีรายไดล้ดลง 2) การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินดว้ยการลดค่าเช่าใหก้บัผูเ้ช่าของศนูยก์ารคา้

• การพัฒนาการน าเสนออาหารสดโดยเฉพาะในรา้นคา้รูปแบบmini-supermarket เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ของผูบ้รโิภคทอ้งถิ่น

• การเร่งการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการจบัจ่ายสินคา้ออนไลนท์ี่มากขึน้

• พฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ในการหนัไปจับจ่ายสินค้า
ออนไลน์ และในละแวกใกล้เคียง

• ผูบ้รโิภคหนัไปจบัจ่ายสินคา้ในส่วนของสินคา้อาหารสดและสินค้าอุปโภค
บริโภคอ่ืน ๆ มากขึน้

• การลดลงของระยะเวลาเปิดท าการของร้านค้า และจ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ในร้านค้า การหยุดชะงักของระบบห่วงโซ่อุปทาน และการใช้มาตรการ
ดา้นความปลอดภัยที่เข้มงวด

• การห้ามการจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่จ าเป็น1 ในช่วงล็อกดาวน์

• การแข่งขันที่เพ่ิมขึน้จากการที่รฐับาลประกาศใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจที่
เนน้ใหก้ารสนับสนนุรา้นคา้โชห่วยแบบดัง้เดิม

• มุ่งเนน้สินคา้อาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มจ  านวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารรา้นคา้

• การเรง่ด  าเนินการโครงการทางธุรกิจ เช่น การปรับปรุงและการรีแบรนดร้์านค้า การใช้
ศกัยภาพทางดา้นอาหารสด ช่องทางออนไลน/์O2O ธุรกิจ B2B และสินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ เพื่อมุ่งใหธุ้รกิจมีการเติบโตในระยะยาว

ธุรกิจบริหารพืน้ที่
เช่าในศูนยก์ารค้า

ธุรกิจค้าปลีก

พฤติกรรมผู้บริโภค

หมายเหต ุ 1 สินคา้ท่ีไม่จ าเป็น เช่น เสือ้ผา้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
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ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2563 ของ Makro และสารสนเทศของ Makro เร่ืองการไดม้าซ่ึงสินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัเกี่ยวกบัธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ  ากดั
หมายเหต:ุ อตัราแลกเปลี่ยนอยู่ท่ีอตัรา 1 ริงกิตมาเลเซียต่อ 7.4634 บาทและ 7.4356 บาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพันธ์ 2563 และ 28 กมุภาพันธ์ 2564 ตามล าดบั แมว้่ารอบปีบญัชีของ Lotus’s จะสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม แต่งบการเงินของ Lotus’s Thailand และ Lotus’s Malaysia นัน้มีรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพันธ์

งบแสดงฐานะการเงนิของ Makro ส าหรับปี 2563 (ล้านบาท)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์
งบการเงินตามกฎหมาย

(statutory)
งบการเงินเสมือน

(pro forma)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10,484 36,388
เงินลงทนุชั่วคราว 34 34
รวมสินทรัพย์ 74,034 493,647 

หนีสิ้น
งบการเงินตามกฎหมาย

(statutory)
งบการเงินเสมือน

(pro forma)
เงินกูย้ืมระยะสัน้1 1,056 120,052 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก  าหนดช าระภายในหนึ่งปี 5,001 5,001 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,002 2,002 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถงึก  าหนดช าระภายในหนึ่งปี 496 2,237 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 7,622 36,810 
รวมหนีสิ้น 51,324 252,980 

หนีสิ้น (รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่า) 16,177 166,102 
หนีสิ้นสทุธิ5 (รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่า) 5,659 129,680 
หนีสิ้น (ไม่รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่า) 8,059 127,055 
หนีสิ้นสทุธิ5 (ไม่รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่า) (2,459) 90,633 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 8,118 39,047 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินตามกฎหมาย

(statutory)
งบการเงินเสมือน

(pro forma)
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 22,239 240,189 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 471 478 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,710 240,667 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ2 (เท่า)
ณ วนัทีแ่ละส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินตามกฎหมาย
(statutory)

งบการเงินเสมือน
(pro forma)

EBITDA3 (ล้านบาท) 12,534 34,5884

หนีสิ้น / EBITDA 1.3x 4.8x

หนีสิ้นสทุธิ5 / EBITDA 0.5x 3.7x

หนีสิ้น / ส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.7x 0.7x

หนีสิ้นสทุธิ5 / ส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.2x 0.5x

หนีสิ้น / สินทรพัยร์วม 0.2x 0.3x

หนีสิ้นสทุธิ5 / สินทรพัยร์วม 0.1x 0.3x

*อตัราสว่นโครงสรา้งทางการเงนิรวมหนีส้นิตามสญัญาเช่า

1รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น; 2อตัราส่วนโครงสรา้งทางการเงินประกอบดว้ย หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (ผลรวมของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน) และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า; 3EBITDA คือก าไรก่อนหกัค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ตน้ทนุทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได;้ 4EBITDA เสมือนส าหรบัปี 2563 ประกอบดว้ยการปรบัปรุงรายการบญัชีเสมือน และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุของ Lotus’s ในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 782 ลา้นบาท; 5หนีสิ้นสทุธิค  านวณ
จากผลรวมของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า (หากมี) ลบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชั่วคราว

ผลกระทบจากธุรกรรม EBT ต่องบแสดงฐานะการเงนิและอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิของ Makro
Makro หลัง EBT Makro Lotus’s
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ธุรกิจค้าส่ง – ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ

(ล้านบาท) 2561 2562 2563 1H2564

ธุรกิจ cash & carry 182,903 200,372 209,926 106,413

ธุรกิจฟูดเซอรว์ิส (food service) 5,680 5,808 4,214 2,268

ยอดขายรวมจากธุรกิจค้าส่ง1 188,583 206,180 214,140 108,861

(ล้านบาท) 2561 2562 2563 1H2564

สินคา้อาหารสด 64,854 73,539 79,373 40,097

สินคา้อาหารแหง้และสินคา้ที่จ  าเป็น 99,465 107,473 112,784 57,285

สินคา้อปุโภค 18,584 19,360 17,769 9,031

ยอดขายจากธุรกิจ cash & carry รวม 182,903 200,372 209,926 106,413

(ล้านบาท) 2561 2562 2563 1H2564

ออฟไลน์ 180,850 190,951 192,055 94,558

ออนไลน์ 2,053 9,421 17,871 11,855

ยอดขายจากธุรกิจ cash & carry รวม 182,903 200,372 209,926 106,413

ยอดขายจากธุรกิจค้าส่งจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ยอดขายจากธุรกิจ cash & carry จ าแนกตามประเภทสินค้า

(ล้านบาท) 2561 2562 2563 1H2564

รา้นคา้ปลีกรายย่อย 47,162 50,408 51,912 29,640

โฮเรกา้ 51,507 56,745 53,031 25,772

ธุรกิจบรกิาร 13,623 14,892 14,853 6,840

รา้นคา้ส่ง 13,936 14,362 13,884 7,707

อื่น ๆ 56,675 63,965 76,246 36,454

ยอดขายจากธุรกิจ cash & carry รวม 182,903 200,372 209,926 106,413

ยอดขายจากธุรกิจ cash & carry จ าแนกตามประเภทลูกค้า

ยอดขายจากธุรกิจ cash & carry จ าแนกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย

หมายเหตุ: ตัวเลขยอดขายยงัไม่ไดต้รวจสอบส าหรบัระยะเวลาหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถนุายน 2564
1 รวมยอดขายจากธุรกิจสนบัสนนุอ่ืน ๆ59



ธุรกิจค้าปลีก – ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ

(ล้านบาท) 2562/63 2563/64

ยอดขายจากการคา้ปลีก 171,419 162,367

Hypermarket 108,848 98,811

Supermarket 20,191 21,146

Mini-supermarket 42,380 42,410

ช่องทางออนไลน์ 744 1,216

ยอดขายรวมจากการค้าปลีกในประเทศไทย1 172,163 163,583

(ล้านบาท) 2562/63 2563/64

สินคา้อปุโภคบรโิภค 98,565 92,985
อาหารสด 31,757 33,425
สินคา้ทั่วไป 18,383 16,035
สรุาและยาสบู 15,669 15,251
เสือ้ผา้ 7,767 5,881
อื่น ๆ 22 6

ยอดขายรวมจากการค้าปลีกในประเทศไทย1 172,163 163,583

(ล้านริงกิตมาเลเซีย) 2562/63 2563/64

สินคา้อปุโภคบรโิภค 3,219 3,246

อาหารสด 777 882

สินคา้ทั่วไป 446 431

เสือ้ผา้ 151 128

ยอดขายรวมจากการค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย3 4,593 4,687

ประเทศไทย – ยอดขายจ าแนกตามรูปแบบร้านค้า ประเทศมาเลเซีย - ยอดขายจ าแนกตามรูปแบบร้านค้า

ประเทศไทย – ยอดขายจ าแนกตามประเภทสินค้า ประเทศมาเลเซีย - ยอดขายจ าแนกตามประเภทสินค้า

ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย

(ล้านริงกิตมาเลเซีย) 2562/63 2563/64

ยอดขายจากการคา้ปลีก 4,462 4,497

Hypermarket 3,767 3,720
Supermarket2 678 767
รา้น Express 17 10

ช่องทางออนไลน์ 122 168
ช่องทาง B2B 8 22

ยอดขายรวมจากการค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย3 4,593 4,687

หมายเหตุ: ตัวเลขยอดขายยงัไม่ไดต้รวจสอบส าหรบัปีการเงินสิน้สดุวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564
1 รวมรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจคา้ปลีก (รายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัสง่สินคา้ และสว่นลดส าหรบัพนกังาน); 2 รวมยอดขายจ านวน 10 ลา้นริงกิตมาเลเซียจากรา้น Express ซึง่ไดย้ติุการด าเนินงานรา้นคา้ปลีกรูปแบบนีล้งในเดือนกันยายน 2563; 3 รวมรายไดอ่ื้น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับธุรกิจคา้ปลีก (รายไดจ้ากการฝากขาย) 60
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99.99%

100%

100%

99.99%

70%

100%

80%

80%

Makro – โครงสร้างกลุ่มในปัจจุบนั

บริษัท สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน)

99.99% บริษัท โปรมารท์ จ ากัด
(ประเทศไทย)

บริษัท แม็คโคร อารโ์อเอช จ ากัด
(ประเทศไทย)

100%

100%

ARO Commercial Company Limited
(สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร)์

ARO Company Limited1

(สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร)์

Makro (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกมัพชูา)

CP Wholesale India Private Limited
(สาธารณรฐัอินเดีย)

Makro (Guangzhou) Food Company Limited
(สาธารณรฐัประชาชนจีน)

Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited
(สาธารณรฐัประชาชนจีน)

80%

100%

99.99%

Indoguna Vina Food Service Company Limited
(สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)

บริษัท สยามฟูด เซอรวิ์ส จ ากัด
(ประเทศไทย)

80%

80%

Indoguna (Singapore) Private Limited
(ประเทศสิงคโปร)์

Indoguna Dubai Limited Liability Company
(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์

Indoguna Lordly Company Limited
(เขตบรหิารพิเศษฮ่องกง)

Just Meat Company Limited
(เขตบรหิารพิเศษฮ่องกง)

Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company
(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์

Indoguna (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกมัพชูา)

61 หมายเหต:ุ 1 ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการด าเนนิการเลกิกิจการ โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในปี 2564



Lotus’s – โครงสร้างกลุ่มในปัจจุบนั

บริษัท โลตสัส์ มันน่ี เซอรวิ์สเซส
จ ากัด

(บริการทางการเงิน)

บริษัท โลตสัส์ โมบายล์
(ประเทศไทย) จ ากัด

(ไม่ไดม้ีการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท

(กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์)

บริษัท รีเทล พร็อพเพอรต์ี ้ จ ากัด

(ใหเ้ช่าทีด่นิและอาคาร)

บริษัท ซินเนอรจ์ิสตกิ พร็อพเพอร์
ตี้ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากัด

(ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์
ทีเ่มืองพทัยา)

บริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวชัน ซิสเทม
จ ากัด

(ธุรกิจคา้ปลกีและธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่า
ในศูนย์การคา้ในประเทศไทย)

บริษัท โลตสัส์ สโตรส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

(บริษัทโฮลดิง้)

บริษัท โลตสัส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์
โบรคเกอร์ จ ากัด

(ตวัแทนและนายหนา้ประกนัชีวิต)

บริษัท โลตสัส์ เจเนอรัล อินชวัรันส์
โบรคเกอร์ จ ากัด

(ตวัแทนและนายหนา้ประกนัภยั)

25%99.99%50%50% 49.99%

99.99%

Lotuss Stores 
(Malaysia) Sdn. Bhd.

(ธุรกิจคา้ปลกีและธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่า
ในศูนย์การคา้ในประเทศมาเลเซีย)

บริษัท ซี.พ.ี รีเทล
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด

99.99%99.99%

99.99% 100%
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9.2%

5.7%

8.7%

6.8%

Cambod
ia

Laos

Myanma
r

Vietnam

ประเทศไทย (142 พันล้านดอลลารส์หรัฐ) 1

ประเทศมาเลเซีย (23 พันล้านดอลลารส์หรัฐ) 1

ตลาด CLMV แบบ B2C (74 พันล้านดอลลารส์หรัฐ) 1

สาธารณรัฐอินเดยี (555 พันล้านดอลลารส์หรัฐ) 1

สาธารณรัฐประชาชนจีน (2.5 ล้านล้านดอลลารส์หรัฐ) 1

ประมาณการของการเตบิโตของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ การขยายตัวของเมืองทีเ่พิม่ขึน้ และการขยายตัวทีเ่กี่ยวข้องกับรายได้ต่อหัวตลอดจนการเข้าถึงอินเตอรเ์น็ต
ทีสู่งขึน้คาดว่าจะเอือ้อ านวยต่อการเตบิโตเชงิโครงสร้างสู่การเข้าถึงธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภครูปแบบอีคอมเมิรซ์ (E-commerce)

CAGR 2564F-2568F

CAGR 2564F-2568F

CAGR 2564F-2568F

CAGR 2564F-2568F

10.0%

6.7%

B2B

B2C

CAGR 2564F-2568F

7.0%

5.7%

B2B

B2C

ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN) สาธารณรัฐประชาชนจนี และสาธารณรัฐอินเดีย

ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร์
หมายเหตุ: (xx พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) บง่ชีข้นาดของตลาดในปี 2563 1มูลค่ายอดขายธุรกิจคา้ปลีกและคา้สง่รวม

7.4%

9.1%

B2C

B2B

9.0%

9.1%

B2C

B2B
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ท่ีมา: ยูโรมอนเิตอร์

ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย

4,466 4,606 4,678 4,798 4,436 4,230 4,444 4,705 5,033 5,427 

0
2,000
4,000
6,000

2559 2560 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F

พัน
ลา้
นบ

าท

อตุสาหกรรมธรุกิจคา้ปลีกสินคา้อปุโภคบริโภค (พันลา้น)

แนวโน้มที่เป็นไปในทางบวกตลอดจนถึงปี 2568F ดว้ยอัตรา CAGR ที่ 6.4%

58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 59% 59% 59%

42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 41% 41% 41%
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B2B B2C

สัดส่วนยอดขายของ B2B และ B2C ที่คงที่ และการเข้าถึงธุรกิจค้าส่งที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
(organized wholesaling) และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (modern retailing) ที่เพิ่มขึน้

ทิศทางของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย

มีการคาดการณว์่าอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยจะกลับมามี
เสถียรภาพในอนาคตแม้จะเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

1

มาตรการกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลไดช้่วยบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ตอ่
อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

2

การเร่งการเปล่ียนผ่านสู่การผสานการให้บริการแบบ O2O เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19

3

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เริ่มมีการให้บริการช าระเงนิดว้ยตนเอง (self-checkout) เพิ่มขึน้เพื่อลด
ตน้ทุนและเวลารอรับบริการ

4

การช าระเงนิโดยไม่ใช้เงนิสดแพร่หลายมากขึน้ในทุกช่องทาง5

มีการจัดหาอาหารสดจากท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนธุรกิจท้องถ่ินและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน6

สินค้าภายใตเ้ครื่องหมายการค้าของบริษัท (private label) เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแพร่หลาย
มากขึน้เน่ืองจากชื่อเสียงของตราสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่

7

มูลค่าอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2B และ B2C แยกตามรายการ

การเข้าถึงตลาดออนไลน์

CAGR 2559-2562
2.4%

2562-2563 
(7.5%)

2563-2564F
(4.6%)

CAGR 2564F-2568F
6.4%

CAGR 2559-2562
50.6%

2062-2563 
74.3%

2563-2564F
50.0%

CAGR 2564F -2568F
22.3%

สดัสว่นการเขา้ถึงธุรกิจคา้สง่ท่ีมกีารด าเนินงานอย่างเป็นระบบแบบB2B: ประมาณ 65%

สดัสว่นการเขา้ถึงธุรกิจคา้ปลกีสนิคา้อุปโภคบรโิภคสมยัใหมแ่บบB2C: ประมาณ 46%

สดัสว่นการเขา้ถึงธุรกิจคา้สง่ท่ีมกีารด าเนินงานอย่างเป็นระบบแบบB2B: ประมาณ 67%

สดัสว่นการเขา้ถึงธุรกิจคา้ปลกีสนิคา้อุปโภคบรโิภคสมยัใหมแ่บบB2C : ประมาณ 48%

ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19

คาดว่าการเข้าถึงตลาดออนไลนใ์นภาคธุรกิจนี้จะเพิ่มขึน้เป็นสองเท่าตัง้แตปี่ 2563 ถึง 2568F

64

0.4% 0.5% 0.7%
1.2%

2.2%

3.4%

4.4%

5.0%
5.6%

6.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

2559 2560 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568Fก
าร
เข
า้ถ

งึต
ล
าด

อ
อ
นไ
ล
น
์(
%

)



8%

อื่น ๆ
92%

ภาพรวมของธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2B ในประเทศไทย

ส่วนแบ่งตลาดค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2B ในประเทศไทย1 

ยอดขายหดตัวลงในปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อภาคธุรกจิ
โฮเรก้าและตลาดสด

1

อุปสงคส์ าหรับสนิค้าภายใต้เครือ่งหมายการค้าของบรษัิท (private label) เพิม่ขึน้ในหมู่ลูกค้ากลุ่ม
B2B 2

การสร้างความทันสมัยของร้านค้าสนิค้าอุปโภคบรโิภคแบบดั้งเดมิสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการ
สนิค้าอุปโภคบรโิภค B2B แบบดั้งเดมิ3

ร้านค้าได้รับความนิยมในหมู่ครอบครัวขนาดใหญ่ ผู้บรโิภคทีม่องหาการซือ้สนิค้าในปรมิาณมาก
และร้านค้าปลกีสนิค้าอุปโภคบรโิภคแบบด้ังเดมิ4

ทศิทางตลาดธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2B ในประเทศไทย

ท่ีมา: ยโูรมอนิเตอร ์
หมายเหตุ: 1 สว่นแบง่ตลาดในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19
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1,061 

2559 2562 2563 2564F 2568F

พัน
ล้า

นบ
าท

ธุรกิจคา้สง่สินคา้อุปโภคท่ีมีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ธุรกิจคา้สง่สินคา้อุปโภคท่ียงัไม่มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  

CAGR 2559-2562
2.2%

2562-2563
(7.7%)

2564-2565F
(4.4%)

CAGR 2564F-2568F
7.0%

ประมาณการของการเติบโตของภาคธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2B ถึงปี 2568F

มูลค่าอุตสาหกรรมค้าสง่สนิค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2B ในประเทศไทย

CAGR
2559-2562

อัตราการเตบิโต
ปี 2562-2563

อัตราการเตบิโต
ปี 2563-2564F

CAGR
2564F-2568F

ธุรกจิค้าส่งสนิค้าอุปโภคบริโภค
ทีม่ีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ

2.5% (7.6%) (4.2%) 7.8%

ธุรกจิค้าส่งสนิค้าอุปโภคบริโภค
ทียั่งไม่มีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ

1.8% (8.0%) (4.8%) 5.3%

(Organised grocery wholesaling) (Unorganised grocery wholesaling)
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อื่น ๆ
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รา้นคา้ปลีกรายย่อย Supermarket Hypermarket รา้นคา้ปลีกสนิคา้อุปโภคบรโิภคแบบดัง้เดิม

ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2C ในประเทศไทย

คาดว่าภาคธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2C จะมีการเตบิโตตลอดจนถึงปี 2568F โดยร้านค้า
รูปแบบ supermarket จะมีการเตบิโตที่เร็วที่สุด ตามดว้ย hypermarket และร้านค้าปลีกรายย่อย

ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2C ในประเทศไทย1 

ภาคธุรกจิค้าปลกีสนิค้าอุปโภคบริโภคประเภท B2C ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 แต่คาดว่าจะกลับมาเตบิโตอีกคร้ังหลังการระบาดของโรคสงบลง

1

ผู้ประกอบการร้านค้าปลกี Hypermarket และ Supermarket จะได้รับประโยชนจ์ากการเตบิโต
ในพืน้ทีช่นบทและอานิสงสจ์ากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทีบั่งคับใช้ในช่วงการแพร่
ระบาดของ COVID-19 รวมถงึ การขยายสู่ธุรกจิค้าปลกีรูปแบบอื่น เช่น ร้านค้าปลกีขนาดเลก็
เพือ่คว้าโอกาสในการเตบิโต

2

ผู้ค้าปลกีแบบ B2C ประยุกตใ์ช้ระบบดจิทัิลในการบริหารงานเพือ่ตอบสนองความต้องการ
จับจ่ายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์

3

บรกิารจัดส่งสนิค้าและการช้อปป้ิงแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์ (drive-thru) ทีแ่พร่หลายมากขึน้
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการซือ้สนิค้าในปรมิาณมากทีสู่งขึน้และการอ านวยความสะดวกสบาย4

สนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท (private label) ได้รับความนิยมมากขึน้เน่ืองจาก
ลูกค้าทีใ่ส่ใจราคาสนิค้ามีจ านวนเพิม่ขึน้5

ทศิทางตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ B2C ในประเทศไทย

CAGR
2559-2562

อัตราการเตบิโต
2562-2563

อัตราการเตบิโต
2563-2564F

CAGR
2564F-2568F

ร้านค้าปลกีรายยอ่ย 4.8% (7.0%) (4.9%) 6.2%

Supermarket 7.8% (5.6%) (4.2%) 7.4%

Hypermarket 0.5% (11.4%) (3.9%) 6.5%
ร้านค้าปลกีสนิค้าอุปโภคบริโภคแบบ
ดัง้เดมิ

1.2% (7.0%) (5.3%) 4.9%

CAGR
2559-2562

2.6%
2562-2563

(7.3%)
2563-2564F

(4.9%)

CAGR
2564F-2568F

5.7%

มูลค่าของอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย

ท่ีมา: ยโูรมอนิเตอร ์
หมายเหตุ: 1 สว่นแบง่ตลาดในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19

9%
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ธุรกิจคา้สง่ท่ีมีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบแบบ B2B ธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม่แบบ B2C

การเตบิโตอย่างม่ันคงของตัวตนบนโลกออนไลน์ (online presence) ส าหรับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภค
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CAGR 2564F-2568F 
31.4%

2.1% 3.3% 4.0%
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12.7%

2559 2562 2563 2564F 2568Fอตั
รา
กา
รเข

า้ถ
งึต
ลา
ดค
า้ป
ลีก
สิน
คา้

อปุ
โภ
คบ
ริโภ

คผ่
าน
ช่อ
งท
าง
ออ
นไ
ลน
์(%

)

การคา้ปลีกสินคา้อปุโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์

2562-2563
28.4%

2563-2564F
47.2%

ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศมาเลเซีย

มีการคาดการณว่์าอุตสาหกรรมจะเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองตลอดจนถึงปี 2568F

ส่วนแบ่งตลาดแบบ B2C ในประเทศมาเลเซีย1

ทศิทางตลาดธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศมาเลเซีย

อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจะฟ้ืนตวัอีกครั้งเม่ือความ
ม่ันใจของผู้บริโภคกลับคืนมา

1

มีการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และเครือข่ายโลจิสตกิสข์ึน้อย่างมาก
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพ่ิมขึน้

2

ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่เปล่ียนไปใช้โมเดลธุรกิจช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (omnichannel) 

3

การเข้าถึงตลาดออนไลน์

มูลค่าของอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศมาเลเซีย

CAGR 2559-2562
2.7%

2562-2563
3.4%

2563-2564F
3.6%

CAGR 2564F-2568F
7.7%

CAGR 2559-2562
19.7%

แนวโน้มที่เป็นไปในทางบวกส าหรับการเข้าถึงธุรกิจค้าส่งที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบแบบ 
B2B (B2B organised wholesaling) และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แบบ B2C (B2C modern retailing)
การเข้าถึงธุรกิจค้าส่งที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบแบบ B2B และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แบบ B2C

บริษัท K
6%

บริษัท J
5%

บริษัท G
4%

บริษัท L
3%

อ่ืน ๆ
76%

6%

ท่ีมา: ยโูรมอนิเตอร ์
หมายเหตุ: 1 สว่นแบง่ตลาดในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19
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ค านิยาม

ค านิยาม ความหมาย

ASRS ระบบจดัเก็บและเรียกคืนสนิคา้อตัโนมตัิ

B2B Business to Business

B2B2C Business to Business to Consumer

B2C Business to Consumer

CAGR อตัราการเติบโตเฉลีย่ต่อปี

CPALL บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)

CPF บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

CPG บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั
CPH บริษัท เจริญโภคภณัฑโ์ฮลดิง้ จ ากดั

CPM บริษัท ซี.พ.ี เมอรแ์ชนไดซิ่ง จ ากดั

CPRH บริษัท ซี.พ.ีรีเทล โฮลดิง้ จ ากดั
CVS รา้นสะดวกซือ้

DC ศนูยก์ระจายสนิคา้

EBT การโอนกิจการทัง้หมด

ESG Environmental, Social and Governance หรือ สิง่แวดลอ้ม สงัคม และหลกัธรรมาภิบาล

KAM Key Account Management หรือ คู่คา้หลกั

Lotus’s หรือ CPRD บริษัท ซี.พ.ีรีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

Lotus’s Malaysia Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ชื่อเดิมคือ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

Lotus’s Thailand บริษัท โลตสัส์ สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย ชื่อเดิมคือบริษัท เทสโก ้สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

LPF กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท

Makro บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)

MHE อปุกรณ์MHE

SEC คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
SET ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
SME วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Tesco Tesco PLC

กลุม่ CP CPG และบริษัทในเครือ
ตร.ม. ตารางเมตร
โฮเรกา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร และจดัเลีย้ง
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