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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง โดยจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” 
ซ่ึงมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศไทย บริษทัฯ ด าเนินงานโดยทีมผูบ้ริหารมืออาชีพซ่ึงประจ าอยู่ท่ีส านกังานใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และแต่ละสาขา เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยในปี 2532 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขา
ลาดพร้าว ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายสาขาของศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโคร ควบคู่ไปกบัการ
พฒันารูปแบบสาขาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และน าเสนอสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ลกูคา้ ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจภายใตรู้ปแบบสาขา 5 รูปแบบหลกัไดแ้ก่ 

1) Classic Store - ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” หรือ 
“ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสิก” ซ่ึงเป็นรูปแบบสาขาดั้งเดิม และจ าหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภคหลากหลายประเภท โดยใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ซ่ึง
เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

2) Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เพ่ือกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้น
ธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ห้บริการจดัเล้ียง (กลุ่มโฮเรกา้) โดยเฉพาะ โดยจดัหา
สินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรมาน าเสนอแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้ อาทิ อาหารสดและ
อาหารแช่แข็ง อาหารแหง้ เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใชท่ี้จ าเป็นส าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารและโรงแรม โดยค านึงถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงท่ี ความน่าเช่ือถือของแหล่ง
ผลิต ความหลากหลาย และความพอเพียงท่ีจะใหบ้ริการครบ ณ จุดเดียวเป็นส าคญั  

ในปี 2560 บริษทัฯ ริเร่ิมพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ีมีมากกว่า 1 ชั้น เน่ืองจากพ้ืนท่ี
ในเมืองค่อนขา้งจ ากดัและมีตน้ทุนสูง เช่น แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีจ านวนชั้นใหบ้ริการวม 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีการขายเฉล่ีย 2,277 ตารางเมตร หากสาขาตน้แบบน้ีประสบ
ความส าเร็จจะยิ่งเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายสาขาของแมค็โครในแต่ละพ้ืนท่ีมากข้ึน และบริษทัฯ 
จะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ีเป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีร้านอาหาร
อยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทาง
มาเยือนมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง มากกว่า 20 ลา้นคนในปี 2560 จากผลการส ารวจของ Global 
Destination Cities Index 

3) Eco Plus Store - “อีโค พลสั” รูปแบบเพ่ือผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกราย
ย่อย รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จัดสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพ่ือให้บริการแก่
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ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในท าเลพ้ืนท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียงจ านวนมาก 
และมีศกัยภาพในการเติบโต 

4) Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดชอ้ป” นอกจากการขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 
และใกลก้บักลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นส าคญั แมค็โครไม่หยดุย ั้งท่ีจะพฒันาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิสรูปแบบ
ใหม่ ในรูปแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป หรือ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็ก        
เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่
ตอ้งเดินทางไกล นบัเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการสร้างการเติบโตใหก้บัธุรกิจดา้นอาหารของแมค็โครอยา่ง
รวดเร็ว ทั้งยงัสร้างความคล่องตวัในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยบริษทัฯ จะพิจารณาเปิดสาขา
แม็คโคร ฟูดช้อปเพ่ิมมากข้ึนแม้ในพ้ืนท่ีท่ีมีสาขาของแม็คโครตั้ งอยู่ เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ไดใ้กลชิ้ดข้ึน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวและเขตเมืองท่ีมีร้านอาหารกระจุก
ตวัอยู่เป็นจ านวนมาก รวมทั้งการขยายสัดส่วนลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ืออาหารสดไปปรุงอาหาร
รับประทานเองท่ีบา้นดว้ย ภายหลงัจากสาขาตน้แบบ แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ท่ีมี
พ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในฐานะ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กไดอ้ย่างใกลชิ้ด รวมทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยม
จับจ่ายวตัถุดิบคุณภาพไปปรุงรับประทานท่ีบ้าน ต่อมาปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาแม็คโคร        
ฟูดชอ้ป จ านวน 2 สาขา คือ สาขาตลาดวงศกร และสาขาพระราม 4 ซ่ึงมีส่วนสร้างการเติบโตใหก้บั
ธุรกิจบริการดา้นอาหารของแม็คโครอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ปิดแม็คโคร ฟูดชอ้ป 
เพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 2 สาขา คือ สาขาทองหล่อ กรุงเทพมหานคร และสาขาศิริมงัคลาจารย์ จงัหวดั
เชียงใหม่ 

5) ร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” หรือ “ร้านสยามโฟรเซ่น” คือรูปแบบร้านท่ี
บริษทัฯ พฒันาข้ึนมาในปี 2553 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ 
โดยมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 80 - 260 ตารางเมตร ในท าเลย่านตลาดสดท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีตอ้งการสินคา้คุณภาพ ปลอดภยั 
ราคาประหยดัและคงท่ี เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจดัการตน้ทุนธุรกิจไดต้ลอดทั้งปี  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 123 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โคร จ านวน 79 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จ านวน 19 สาขา อีโค พลสั จ านวน 12 สาขา แมค็โคร
ฟูดชอ้ป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 29 สาขา และสาขาในต่างจังหวดั จ านวน 94 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 729,763     
ตารางเมตร 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ พร้อมบริการดา้น
จดัเก็บและจดัส่งทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น ธุรกิจร้านอาหารและ
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ร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ และธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ผ่านการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั (“SFS”) 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัเก็บและจดัส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและ
อาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ
บริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  

2) Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”) เดิมช่ือ Vina Siam Food Company 
Limited 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อม
ปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหาร
ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ธุรกิจ      
จดัเล้ียง เป็นตน้ 

3) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั (“MROH”) 
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ การ
ใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

4) ARO Company Limited (“ARO”) 
ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และใหค้ าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ ทั้งน้ี การจดัตั้ง ARO 
โดยบริษทัฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในประเทศเมียนมาร์ใน
อนาคต 

5) บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั (“PRO”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

6) Makro (Cambodia) Company Limited (“MAC”) 
ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

7) CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”) 
ประกอบด าเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 
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8) Indoguna (Singapore) Private Limited (“INDS”) 
ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลาม่ี เน้ือสัตวต์ดัแบ่งและอาหารส าเร็จรูปภายใตช่ื้อ 
Carne Meats รวมทั้งน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่
แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง
ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน
ประเทศสิงคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

9) Indoguna Dubai Limited Liability Company (“INDD”) 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้น
เลิศจากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเล้ียง โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

10) Indoguna Lordly Company Limited (“LL”) เดิมช่ือ Lordly Company Limited 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสตัว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี ไข่น ้า เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง
ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน
ฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง       
เป็นตน้ 

11) Just Meat Company Limited (“JM”) 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดา้นอาหารสดชั้นดี จ าพวกเน้ือสัตวแ์ละสัตวปี์กใน
ฮ่องกง 

12) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”)  
ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

13) MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company (“MAXZI”) 
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

14) Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) 
ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ARO PRO CPWI MGZ MAXZI และ INDC ยงัอยู่ระหว่างการเตรียมการ
เพ่ือด าเนินธุรกิจในอนาคต  

1.1.1 วสัิยทัศน์  

บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ท่ีจะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนัธกิจหลกั 5 ประการคือ 

1) ขยายตวัดว้ยรูปแบบร้านคา้ท่ีหลากหลาย 
2) ใหร้างวลัความส าเร็จของทีมงาน และลงทุนกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3) ศึกษาท าความเขา้ใจในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 
4) สร้างผลประโยชนสู์งสุดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมรับผิดชอบต่อสงัคม และ 
5) น าเสนอแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด และคุม้ค่าท่ีสุดใหก้บัลกูคา้ 

1.1.2 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ  

บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบ
วงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยเป้าหมายในการรักษาความเป็นผูน้ าธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งใน
ประเทศไทย และมีแผนขยายจ านวนสาขาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ เลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจ
อาหารและการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ จึงมีนโยบายพฒันารูปแบบสาขาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเลง็เห็นถึงโอกาสในการ
ขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการ
ยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของลกูคา้ ซ่ึง
ปัจจุบนัมีลูกคา้สมาชิกมากกว่า 3.0 ลา้นรายในการจดัหาสินคา้และมีทุกค าตอบเร่ืองธุรกิจอาหาร
ส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหารและคา้ปลีกรายย่อย ภายใตส้โลแกน “แมค็โคร คู่คิดธุรกิจ
คุณ” โดยท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมดา้นการพฒันาลูกคา้ต่าง ๆ ร่วมกบัคู่คา้
และองค์กรภาครัฐ เพ่ือผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อย และผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร   
เพ่ือศึกษาและท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน เช่น โครงการ “แมค็โครมิตรแท้
โชห่วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยเสริมความสามารถในการ
แข่งขนัทางการคา้ใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจดังาน “วนันดัพบผูป้ระกอบการร้านคา้
ปลีก” “งานตลาดนัดโชห่วย” และ “งานมหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” เป็นต้น 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งให้องคก์รเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.4 - การตลาด
และการแข่งขนั)  
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การด าเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาท่ีผ่านมา มีเป้าหมายชัดเจนท่ีจะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้า
ผูป้ระกอบการ จึงก่อให้เกิดพฒันาการทางรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างเด่นชัดคือ 
รูปแบบของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครไดรั้บการพฒันาข้ึนมาอยา่งหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ท่ีมีศกัยภาพท่ีแตกต่างสามารถใหบ้ริการและเขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพในแต่ละทอ้งถ่ินได้
สะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบแมค็โคร ฟูดเซอร์วิสท่ีมีพ้ืนท่ีขายขนาดเลก็ลงเฉล่ียอยู่ท่ี 1,000-5,000 
ตารางเมตร ประสบความส าเร็จอยา่งมากในการเจาะตลาดผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพสูง เน่ืองจากเพ่ิมความสะดวกให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหารในแต่ละพ้ืนท่ีได้
เป็นอยา่งดี และสอดรับไปกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้การพฒันาการท่องเท่ียวและการ
พฒันาอาหารปลอดภยั ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึงเป็นศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาแรกไดเ้ปิด
ด าเนินการท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผล
ประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบ
ใหม่ “แม็คโคร ฟูดช้อป” เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายสาขาไปในแต่ละพ้ืนท่ีมากข้ึน ทั้ งน้ี 
ยอดขายของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้เติบโตจากสัดส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 27 ของยอดขาย
รวมในสิบกว่าปีท่ีผ่านมา รวมทั้งจดัหาสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างครบครันภายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครเพียงแห่งเดียว เป้าหมายเพ่ือจะเป็น “คู่คิดธุรกิจ” 
ของลกูคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง เพ่ือเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน 

ในปี 2560 ธุรกิจของบริษทัฯ ยงัคงเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
ธุรกิจบริการดา้นอาหารท่ีเป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ ท่ีเนน้ภาค
การท่องเท่ียวและการยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารเขา้สู่ระบบมาตรฐาน ประกอบกบัการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน และเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์  “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” โดยพิจารณาขยายสาขารูปแบบสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส ท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 
1,000 - 3,000 ตารางเมตร และแม็คโคร ฟูดช้อป ท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร        
เป็นหลกั เพ่ือเขา้ถึงผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีศกัยภาพสูงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากพ้ืนท่ีในเมืองค่อนขา้งจ ากดั และมีตน้ทุนสูง บริษทัฯ จึงริเร่ิมพฒันา แมค็โคร 
ฟูด เซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ี มีมากกว่า 1 ชั้ น  เช่น แม็คโคร ฟูด เซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนชั้นใหบ้ริการวม 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีการขายเฉล่ีย 2,277 ตารางเมตร หากสาขา
ตน้แบบน้ีประสบความส าเร็จจะเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายสาขาของแมค็โครในแต่ละพ้ืนท่ีมาก
ข้ึน และบริษทัฯ จะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ีเป็นกลยทุธ์ในการขยายสาขาเจาะเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีชุมชนเมือง
ท่ีมีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี
นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง มากกว่า 20 ลา้นคนในปี 2560 จากผลการ
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ส ารวจของ Global Destination Cities Index ขณะท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิกยงัคง
ด าเนินการขยายเขา้ไปในจงัหวดัท่ียงัไม่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบั
ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ   

ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครในประเทศ ในรูปแบบ
สาขาต่าง ๆ รวมทั้ งส้ิน 8 สาขา แบ่งเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร จ านวน 3 สาขา แม็คโคร          
ฟูดเซอร์วิส จ านวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ านวน 2 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2560 บริษัทฯ            
มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 123 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร จ านวน 79 สาขา     
แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 19 สาขา อีโค พลสั จ านวน 12 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จ านวน 5 สาขา 
และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร 

กว่า 28 ปีของการด าเนินธุรกิจแมค็โครในประเทศไทย บริษทัฯ สั่งสมประสบการณ์และองคค์วามรู้
ไวเ้ป็นรากฐาน และพร้อมท่ีจะน าไปต่อยอดใช้ไดท้ันทีในตลาดใหม่ ๆ ส่งผลให้บริษทัฯ มีความ
พร้อมสูงในการขยายฐานการลงทุนสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งมัน่น ามาตรฐาน องค์ประกอบธุรกิจท่ีเป็น
เลิศ และแนวธุรกิจหลกัท่ีพิสูจน์แลว้วา่ประสบความส าเร็จไปปรับใชใ้นแต่ละประเทศอยา่งเหมาะสม 
ไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัตลาดในแต่ละประเทศ โดยยึดถือ
เอาความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) การเขา้ถึงและเขา้ใจความตอ้งการของ
ลกูคา้ผูป้ระกอบการในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างเฉพาะตวั การมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ
ช านาญทางธุรกิจแบบเจาะลึก ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ย่างเป็นมือ
อาชีพ เป็นตน้ เพ่ือส่งมอบคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนใหก้บัลูกคา้ผูป้ระกอบการในทุกท่ีท่ีแมค็โครเขา้ไป
ด าเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “คู่ คิด...เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า” การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจสู่
ต่างประเทศ โดยเนน้การร่วมทุนกบัพนัธมิตรธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในทอ้งถ่ิน ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน
ตลาดของแต่ละพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี นบัเป็นกลยุทธ์ในการวางรากฐานและสร้างการเติบโตของธุรกิจแมค็
โครในตลาดสากลอยา่งย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการยึดมัน่ 5 พนัธกิจท่ีส าคญั 

บริษทัฯ เลง็เห็นศกัยภาพของตลาดคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศกมัพูชาท่ีมีอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตวัต่อเน่ืองเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 6 - 7 ต่อปี อีกทั้งการขยายตวัของกลุ่มผู ้
มีรายไดป้านกลางท่ีมีก าลงัซ้ือมากข้ึน ท่ีส าคญัประเทศกมัพูชามีองคป์ระกอบหลายอย่างท่ีคลา้ยคลึง
กบัประเทศไทยในอดีต และสินค้าไทยเป็นท่ีนิยมในตลาดกัมพูชาเป็นทุนเดิม การน ามาตรฐาน 
องคป์ระกอบธุรกิจท่ีเป็นเลิศ และแนวธุรกิจหลกัของแมค็โครมาปรับใชท่ี้ประเทศกมัพูชา ในปี 2559 
บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถ่ินในประเทศกัมพูชา จัดตั้ งบริษัทย่อย MAC เพ่ือ
ด าเนินการขยายสาขาแรกของแมค็โครในต่างแดน ในฐานะผูน้ าศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ระบบสมาชิกแบบ
ช าระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) เป็นรายแรกในประเทศกมัพชูา   
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ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร กัมพูชา สาขาแรก เปิดให้บริการท่ีเขตเซ็นสก (Sen Sok) ซ่ึงตั้ งอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงพนมเปญ ในรูปแบบคลาสสิก เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2560 
นบัเป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ใหก้บัผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ร้านโชห่วย และ
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศกัมพูชา ได้มีโอกาสเลือกซ้ือสินค้าท่ี
หลากหลาย ครบครัน คุณภาพดี ดว้ยราคาท่ีช่วยประหยดัตน้ทุนไดม้ากกว่า ทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค 
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารแช่แข็ง และสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ กว่า 10,000 รายการ 
ทั้งน้ี บางส่วนของสินคา้จะคดัสรรมาจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายในทอ้งถ่ินตามนโยบายของบริษทัฯ 
ท่ีพร้อมให้การสนับสนุนผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีไดม้าตรฐานในพ้ืนท่ีท่ีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ ส่วน
สินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศไทย จะเป็นผลิตภณัฑจ์ าพวก เน้ือ อาหารทะเลบางประเภท อาหารแช่แข็ง 
รวมทั้งสินคา้คุณภาพ คุม้ค่าราคา ภายใตแ้บรนด์บริษทัฯ อาทิ เอโร่ (aro) เอ็มแอนด์เค (M&K) เซพ
แพค็ (Savepak) และคิว - บิซ (Q - Biz) 

บนพ้ืนท่ีกว่า 9,700 ตารางเมตร ของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร กมัพูชา ถูกพฒันาให้เป็นเสมือน
คลังสินค้าครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Service) จึงช่วยให้ผูป้ระกอบการมืออาชีพลดต้นทุน
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปซ้ือสินคา้จากหลากหลายแหล่ง นอกจากน้ี ดว้ยระบบการจดัการสินคา้ของ
แมค็โครท่ีสามารถส่งมอบสินคา้และตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสม ่าเสมอ ยงั
ท าให้ลูกค้าผูป้ระกอบการในกัมพูชาสามารถบริหารจัดการสินค้าในสินค้าคงคลังและเงินทุน
หมุนเวียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

เพ่ือผนึกก าลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 SFS ลงทุนซ้ือกิจการ
จากบริษทัชั้นน าท่ีประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศจ านวน 4 บริษทั จากกลุ่ม 
Indoguna ส่งผลใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้ริการดา้นอาหารในระดบัสากล บริษทัฯ 
ไดต้ั้งกลุ่มธุรกิจ Food Service APME เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจให้บริการดา้นอาหารทั้ง 6 บริษทัในเครือ
แม็คโคร โดยครอบคลุม6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ใน
ประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของบริษทัฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน โดยยึดถือเอาความตอ้งการของ
ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เช่น การคดัสรรสินคา้ท่ีดีต่อสุขภาพ สินคา้เกษตรอินทรีย ์
เช่น ปราศจากฮอร์โมนหรือสารเคมี ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ควบคู่ไปกบัการสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบริษทัฯ การพฒันาทกัษะและแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่ง
บุคลากรมืออาชีพ เพ่ือส่งมอบสินคา้และโซลูชั่นท่ีเหนือความคาดหมายของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ 
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เช่น แนะน าเทคนิคการปรุงอาหารท่ีช่วยใหเ้ชฟสร้างสรรคเ์มนูอาหารใหไ้ดร้สชาติท่ีดียิ่งข้ึน ส่งผลให้
ลกูคา้ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่และมัน่ใจในความเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ มากข้ึน 

เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้ส่ือของผู ้บริโภคยุคปัจจุบันท่ีมีแนวโน้มไปทางส่ือดิจิทัล ขณะท่ี
ผูป้ระกอบการเร่ิมใชช่้องทางออนไลน์ในการติดต่อท าธุรกิจมากข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือตอบโจทยก์ารสร้าง
ธุรกิจของผูป้ระกอบการโชห่วยและผูป้ระกอบการโฮเรกา้ท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจดัหากลุ่มสินคา้
ท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างจากสินค้าท่ีวางจ าหน่ายในสาขาของแม็คโครมาน าเสนอเป็น
ทางเลือกหน่ึงบนร้านคา้ออนไลน์ และเพ่ือเช่ือมต่อกิจกรรมของลูกคา้สมาชิกท่ีอยู่บนโลกออฟไลน์
และออนไลน์เขา้ดว้ยกนั อนัจะส่งผลใหลู้กคา้สมาชิกสามารถเขา้ถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายไดจ้าก
ทุกช่องทาง บริษัทฯ จึงได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัลูกค้า
ผูป้ระกอบการแบบโดยตรง โดยด าเนินการจดัส่งคูปองส่วนลดและท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คือ แม็คโครแอปพลิเคชนั รวมทั้งการส่ือสารสินคา้ราคาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน ์
ทดแทนการจดัพิมพแ์มค็โครเมลส่์งทางไปรษณีย ์จึงช่วยลดการใชก้ระดาษลงอย่างมาก โดย ณ ส้ินปี 
2560 แม็คโครแอปพลิเคชนั มียอดดาวน์โหลดใชง้านอยู่ท่ี 300,000 ราย เพ่ิมจากปี 2559 ท่ีมีจ านวน
ดาวน์โหลดกว่า 200,000 ราย ทั้งน้ี แอปพลิเคชนัมีคุณสมบติัเด่นท่ีพฒันาเพ่ิมข้ึนในปีน้ีคือ สามารถ
แจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเป็นรายบุคคล ซ่ึงกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าวจะ
ปรับเปล่ียนอย่างเหมาะสมไปตามประวติัการซ้ือของลกูคา้สมาชิกแต่ละราย เป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้
ผูป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีจบัจ่ายประจ าในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับน าไปจ าหน่ายท า
ก าไรต่อไป การท าการตลาดดิจิทัลเป็นรายบุคคลถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมยอดขายให้กับ          
แมค็โครไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ด้วยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ บริษัทฯ จึงสามารถเช่ือมต่อพฤติกรรม           
การจบัจ่ายของลูกคา้สมาชิกท่ีอยู่บนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เขา้ด้วยกนั ดงัจะเห็นไดจ้าก
กิจกรรมแม็คโครจัดให้ ท่ีด าเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดไปยังแอปพลิเคชันของลูกค้ากลุ่ม
ผูป้ระกอบการคา้ปลีก ท่ีมียอดการจบัจ่ายสินคา้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ส่งผลใหลู้กคา้สมาชิกเกิด
ความจงรักภกัดีในแบรนด์ “แม็คโคร” นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพฒันาโครงการเพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้
สมาชิกน าส่วนลดไปซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ Makroclick.com ซ่ึงเป็นการดึงลูกคา้จาก
โลกออฟไลนใ์หรู้้จกัและสมัผสัประสบการณ์การจบัจ่ายสินคา้บนโลกออนไลนม์ากข้ึน  

ส าหรับ Makroclick.com  เป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ท่ีมีศักยภาพและเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี ในปลายปี 2560 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาแพลตฟอร์มข้ึนใหม่ โดยเพ่ิมความสะดวกในการ
คน้หาสินคา้ การปรับปรุงระบบการจดัการหลงัร้านใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือใหส้ามารถขยายการ
สัง่ซ้ือทางออนไลน์และรับสินคา้ท่ีสาขาไดท้ัว่ประเทศ ท่ีส าคญับริษทัฯ ไดเ้พ่ิมบริการจดัส่งสินคา้ถึง
ท่ีหมาย ซ่ึงถือเป็นพฒันาการท่ีส าคญัของธุรกิจ Makroclick.com เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กบัลูกคา้
ผูป้ระกอบการ ในการจบัจ่ายสินคา้ส าหรับน าไปประกอบธุรกิจได้อย่างหลากหลายผ่านช่องทาง
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ออนไลน ์แบบทุกท่ี ทุกเวลา นอกเหนือจากการเดินทางมาท่ีสาขาของแมค็โคร โดยการจดัส่งสินคา้ถึง
ท่ีหมายไดเ้ร่ิมตน้ทดลองใหบ้ริการภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครก่อน ซ่ึงปรากฏว่าไดรั้บการตอบรับ
เป็นอยา่งดี  

สังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคัญมากข้ึน เพ่ือเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ ในปีน้ีมีการขยายช่องทาง Official 
Line ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีคนไทยนิยมใชง้านมากท่ีสุด ปัจจุบนัมีผูติ้ดตามกว่า 300,000 ราย ขณะท่ี
เฟซบุ๊คมียอดผูติ้ดตามเกือบ 100,000 ราย โดยบริษทัฯ พยายามคดัเลือกเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท าธุรกิจของลูกค้า มีความน่าสนใจ มาน าเสนอผ่านช่องทางดังกล่าว อาทิ คลิปวิดีโอรายการ               
โชห่วย โชวซ่์า ทา้รวย ท่ีบริษทัฯ จดัท าข้ึนเพ่ือให้ความรู้ดา้นการจดัการร้านโชห่วยแบบสมยัใหม่ 
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ท่ีหันมาประกอบกิจการร้านค้าปลีก โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยท าใหก้ารจดัการธุรกิจง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายบนโลก
ออนไลนรู้์สึกผกูพนัและใกลชิ้ดกบัแมค็โครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการมากยิ่งข้ึน 

บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ตอ้งพฒันาเคียงคู่กนั เพ่ือกา้วเดินต่อไปดว้ยกนั บริษทัฯ      
จึงมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตของลูกค้าและคู่คา้ โดยให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ผูป้ระกอบการโชห่วย กา้วไกลบนเส้นทางคา้ปลีก
สมยัใหม่ ควบคู่กบัการยกระดบัเกษตรกรคู่คา้สู่มาตรฐานสากล ใหพ้ร้อมรับมือกบัความทา้ทายทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

กว่า 28 ปีท่ีผ่านมา ท่ีลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพไดใ้ห้ความไวว้างใจในสินคา้กลุ่มอาหารของ    
แม็คโครมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพความสด สะอาด ปลอดภยั อนัเกิดจากความจริงใจและ
ความจริงจงัในการพฒันาและยกระดบัสินคา้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจดัการ
ธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยฝ่ายประกนัคุณภาพของแม็คโครไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัเป็นอย่าง
มากดา้นความปลอดภยั มีมาตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัปฎิบติัตามหลกัสากล โดยมองว่า
ประเด็นดังกล่าวไม่สามารถต่อรองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาหารสดจ าพวกผกั ผลไม ้และ
เน้ือสตัวท่ี์ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร และร้านจดัเล้ียง (โฮเรกา้) ใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งน้ี
เพ่ือท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” อีกทั้งยงัคดัเลือกสินคา้จากแหล่งท่ีดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ฝ่ายประกนัคุณภาพของแม็คโครยงัคงเป็นผูน้ าในการบูรณาการการท างานร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลยัชั้นน าทั้งในและ
ต่างประเทศ พฒันาและให้ความรู้แก่เกษตรกรรวมถึงคู่คา้ตั้งแต่แหล่งผลิต แหล่งรวบรวม แหล่ง
จ าหน่าย เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้มีความ
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ปลอดภยั ปราศจากสารเคมีตกคา้ง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรค ควบคู่ไปกบัการพฒันา
เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับท่ีทันสมัย คือ Makro i-Trace เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ลูกค้า
ผูป้ระกอบการสามารถใชต้รวจสอบแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นย  ามี
ความน่าเช่ือถือผ่านการสแกน QR Code ส่งผลให้ผูป้ระกอบการโฮเรก้ามัน่ใจได้ในการส่งมอบ
อาหารปลอดภยัแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีใส่ใจในสุขภาพ  

บริษทัฯ ไดท้ าโครงการ แมค็โคร ควอลิต้ี โปร (MQP) โดยเร่ิมพฒันาและยกระดบัมาตรฐานจนไดรั้บ
การรับรองในระดบัสากลท่ีทัว่โลกให้การยอมรับ สินคา้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีอาชีพและมีรายไดท่ี้มัน่คง สามารถพ่ึงพาตนเองและส่งผลต่อไปยงัชุมชน สร้าง
การรวมกลุ่มอย่างเขม้แข็งพร้อมจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย การพฒันาสินคา้ตามมาตรฐานท่ี
แม็คโครก าหนดเป็นพ้ืนฐาน และมีตลาดรับซ้ือท่ีแน่นอน แม็คโครจึงเป็นท่ีรักของเกษตรกร และ
เกษตรกรก็พร้อมใจเป็นคู่คา้ท่ีมีการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและครบวงจร ทั้งน้ี เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของขอ้บงัคบัทางกฎหมาย อนัส่งผลกระทบต่อสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายใน
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร บริษทัฯ จะแจง้คู่คา้ใหรั้บทราบและร่วมกนัปรับปรุงการด าเนินการใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับวตัถุดิบ การรวบรวม การจดัส่ง การตรวจและทดสอบจนเป็นผลิตภณัฑ ์
รวมทั้งแม็คโครยงัพฒันาศูนยร์วบรวมสินคา้ประจ าภูมิภาค พร้อมห้องปฏิบติัการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและคุณภาพสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน GMP และ GLP จะช่วยรับรองคุณภาพความ
ปลอดภยัของสินคา้ตั้งแต่ตน้ทางให้กบักลุ่มเกษตรกรระดบัฐานราก เพ่ือป้องกนัการถูกเอารัดเอา
เปรียบด้านราคาและเพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าท่ีวางจ าหน่ายในแม็คโครมีคุณภาพ ปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล และถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัทางกฏหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส าหรับแม็ค
โครในฐานะแหล่งจ าหน่ายปลายทางนั้น ก็ไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเช่นกนั อาทิ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านักรับรองมาตรฐานสินคา้
อาหารและเกษตร เป็นตน้ ซ่ึงท่ีผ่านมาแม็คโครไดรั้บคะแนนอยูในระดบั “ดีเยี่ยม” มาโดยตลอด 
ดงันั้น แม็คโครจึงเป็นช่ือแรกท่ีลูกคา้นึกถึงในฐานะแหล่งของการอา้งอิงเก่ียวกบัอาหารปลอดภยั
เสมอ รวมทั้งในฐานะท่ีเป็นผูจ้ดัหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารท่ีไดรั้บการรับรองว่าปลอดภยั
ตามระบบการผลิต Q-GAP ภายใตส้ญัลกัษณ์ Q Restaurant ท่ีผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใหค้วามไวว้างใจ
เลือกใช้เป็นวตัถุดิบมากกว่า 60% ของประเทศ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูบ้ริโภคท่ีนิยมการ
รับประทานอาหารนอกบ้านมากข้ึน บริษทัฯ ยงัพร้อมให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว ฉลากรอยเทา้
คาร์บอน (Carbon Footprint Label) โครงการร้านมอก. เป็นต้น ทั้ งน้ีเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน ปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสนบัสนุน
การใช้อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 เพ่ือส่งเสริมการ
ประหยดัพลงังานและประหยดัค่าใชจ่้าย 
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ส าหรับสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะผลิตภณัฑแ์บ
รนดเ์อโร่ (aro) นั้นไดรั้บการยอมรับอยา่งสูงจากลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ในปี 2560 บริษทัฯ 
ไดเ้ร่ิมขยายไลนสิ์นคา้เฉพาะกลุ่มหลากหลายแบรนดสู่์ตลาดระดบับน โดยการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ี
รับรู้ในวงกวา้ง อาทิ ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์อาหารทะเล ผลิตภณัฑน์ม เนย ชีส ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ส าหรับเชฟหรือผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ท่ีตอ้งการเพ่ิมมูลค่าสินคา้ดว้ยผลิตภณัฑ์ระดบัพรีเม่ียมจาก
แหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส่วนกลุ่มผูป้ระกอบการโชห่วย บริษทัฯ ให้ความส าคญักบั
กลุ่มขนมขบเค้ียวและน ้าผลไมแ้บรนด ์เอม็แอนดเ์ค (M&K) เป็นหลกั  

ท่ีมากกว่านั้นคือ สินค้าอุปโภคบริโภคภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ คือ เอโร่ (aro) และ เซพแพ็ค 
(Savepak) เช่น ข้าวสาร น ้ าตาลทราย ผงซักฟอก น ้ ายาลา้งจาน เป็นตน้ ไดรั้บเคร่ืองหมายรับรอง
ปริมาณการบรรจุสินคา้หีบห่อเป็นรายแรก จากกรมการคา้ภายใน ซ่ึงรับรองการแสดงปริมาณสุทธิ
ของสินคา้ถูกตอ้งและแม่นย  า ลูกคา้สมาชิกจึงมัน่ใจไดว้่า เม่ือมาจบัจ่ายสินคา้ท่ีแม็คโคร จะไดรั้บ
สินคา้ท่ีมีปริมาณถูกตอ้งตามท่ีระบุบนบรรจุภณัฑเ์สมอ นอกจากน้ี สินคา้ประเภทอุปกรณ์ส านกังาน 
เคร่ืองเขียนแบรนด ์คิว - บิซ (Q-BIZ) ยงัคงเป็นท่ียอมรับในเร่ืองของคุณภาพจากกลุ่มลูกคา้สถาบนั
และส านกังานอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ผูป้ระกอบการว่าสินคา้ของแมค็โครจะสด ใหม่ คุณภาพดี ปลอดภยั 
และพร้อมจ าหน่ายเสมอท่ีแม็คโครทุกสาขา บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้ในท าเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพ 
พร้อมน าระบบการจดัเกบ็สินคา้แช่แข็งท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ 
Retrieval System) ภายใตอุ้ณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส มาใชรั้กษาคุณภาพสินคา้ประเภทอาหาร
แช่แข็ง ผลไม้น าเข้า และเน้ือสัตว์น าเข้าได้อย่างดีเยี่ยม ขณะท่ีระบบโลจิสติกส์นั้ นมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินคา้อย่างเป็นระบบ โดยติดตั้งระบบ Truck Tracking บน
รถขนส่งสินคา้ ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อการท างานกบัโมไบลแ์อปพลิเคชนัได ้ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถ
ติดตามต าแหน่งการเดินรถไดแ้บบทนัที (Real time) รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของหอ้ง
สินคา้ให้คงท่ีสม ่าเสมอ เพ่ือดูแลความปลอดภยัและรักษาคุณภาพของอาหารไดต้ลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ก่อนส่งมอบถึงมือลกูคา้ผูป้ระกอบการท่ีอยู ่ณ สาขาปลายทาง  

ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัคงมุ่งบริหารจดัการศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่งของแม็คโครให้ใช้งาน
อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น 1) ศูนยก์ระจายสินค้าอาหารแห้ง สินค้าอุปโภค ท่ีอ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง ท่ีอ  าเภอ
วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ท่ีอ าเภอบาง
เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ 4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แขง็ และอาหารแช่เยน็ ท่ี
อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนศูนยก์ระจายสินค้าชั่วคราวในบริเวณใกลเ้คียงศูนยก์ระจาย
สินคา้ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ยงัคงเปิดด าเนินการต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปลายปี 2559 เพ่ือรองรับการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจแม็คโคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีน้ีมีการขยายสาขาไปประเทศเพ่ือน
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บา้นอย่างประเทศกัมพูชา ศูนยก์ระจายสินคา้ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และศูนยก์ระจายสินค้า 
จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีไดรั้บการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ใหพ้ร้อมรองรับ
การกระจายสินคา้อาหารสด อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค ไปยงัแมค็โคร กมัพชูา ดว้ยระบบ Virtual 
Warehouse ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ ช่วยให้การบริหารจดัการกระบวนการกระจายสินคา้ไปยงัสาขาต่าง ๆ 
เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า   

ขณะเดียวกนั เม่ือรูปแบบสาขาใหม่เป็นรูปแบบขนาดย่อม มีพ้ืนท่ีการขายท่ีจ ากดั ศูนยก์ระจายสินคา้
จงัหวดัสมุทรสาคร จึงจดัสรรพ้ืนท่ีเป็นศูนยป์ฏิบติัการตดัแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผกัผลไม ้
เน้ือสัตว ์เน้ือปลาพร้อมขาย พร้อมปรุง เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัธุรกิจดา้นอาหารของแมค็โคร 
โดยรักษาคุณภาพ ดูแลความปลอดภยั และสร้างมาตรฐานให้กบัสินคา้กลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้ทาง 
และลดงานส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะสูงท่ีสาขาแมค็โครลง เพ่ือให้พนกังานสามารถเอาใจใส่และเติมเต็ม
ความตอ้งการของลกูคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพไดม้ากข้ึน 

บนเส้นทางการเติบโตคู่สังคมไทย แม็คโครไม่ไดเ้ป็นเพียงศูนยค์า้ส่ง แต่ยงัมีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ศักยภาพทางการแข่งขันให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย หรือโชห่วยไทย ซ่ึงถือเป็นพลังขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ตลอดเวลาท่ีผ่านมาของการด าเนินโครงการ “แมค็โครมิตร
แทโ้ชห่วย” หรือ MRA Makro Retailer Alliance แมค็โครยืนหยดัเคียงขา้งเป็น “คู่คิดธุรกิจ” ท่ีพร้อม
สนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการโชห่วยผ่านการจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมี “ศูนย์
มิตรแทโ้ชห่วย” ท่ีแมค็โครสาขาลาดพร้าว ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบัหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าการท าธุรกิจแก่สมาชิกรวมทั้งผูป้ระกอบการท่ี
สนใจ  

นบัตั้งแต่ปี 2550 ศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วยมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการโชห่วยอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงจดัท าคู่มือ 8 หวัขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือการปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่ท่ี
ได้รับการปรับปรุงเน้ือหาทุกปี นอกจากน้ี ยงัมีการจัดท าโครงการประกวดทายาทโชห่วย การ
ประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน “โชห่วย โชวเ์สน่ห์” กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพฒันา
ร้านคา้ปลีกชุมชนทอ้งถ่ิน การจดังาน “วนันดัพบผูป้ระกอบการร้านโชห่วย” หมุนเวียนไปตามศูนย์
จ าหน่ายสินคา้แมค็โครทัว่ประเทศ  

ส าหรับแนวทางการพฒันาศกัยภาพโชห่วยไทยในปี 2560 แมค็โครไดใ้หค้วามส าคญักบัการยกระดบั
ธุรกิจดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี เพ่ือรับมือความทา้ทายในยคุ 4.0 ไม่วา่จะเป็น การจดังาน “ตลาด
นดัโชห่วย” คร้ังท่ี 9 ภายใตแ้นวคิด “อนาคตโชห่วยไทย กา้วไกลดว้ยนวตักรรม” การจดังานสัมมนา
เพ่ิ มศักยภ าพ โช ห่ วยไทยในหั วข้อ  “ ติ ด ปี กโช ห่ วยไทยยุค  4.0” ทั้ งในภ าค เห นือ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้นอกจากน้ี ยงัปรับปรุงเพ่ิมเติมหลกัสูตรเน้ือหาการอบรม ดา้นการ
น าเทคโนโลยีเขา้มายกระดบัการบริหารจดัการธุรกิจคา้ปลีก การมีทีมงานมิตรแทโ้ชห่วยคอยให้
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ค าปรึกษาแนะน าการสั่งซ้ือสินคา้และช าระเงินออนไลน ์ผา่น Makroclick.com ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ท่ี
พฒันาข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการ ในรูปแบบของการผสานธุรกิจจาก
ออนไลนไ์ปออฟไลน ์(Online to Offline) 

ในปี 2560 โครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” ยงัไดส้ร้างสรรคช่์องทางธุรกิจใหม่ ๆ ต่อยอดธุรกิจ
ร้านคา้โชห่วย เพ่ือสร้างความแตกต่าง สร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นชุดเปิดร้าน
กาแฟสดแบรนด ์“มุมกาแฟ” ดว้ยเงินลงทุนต ่า ไดผ้ลก าไรสูง คืนทุนเร็ว  

จากความมุ่งมัน่ จริงจงัและต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการ ส่งผลให้ “ศูนยมิ์ตรแท้โชห่วย” มี
สมาชิกร้านโชห่วยสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯอย่างต่อเน่ืองทุกปี ณ ส้ินปี 2560 มีสมาชิกร่วมใน
โครงการกว่า 39,000 ร้าน ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกจ านวนมากไดน้ าความรู้ไปปรับปรุงและพฒันา
ร้านคา้ของตนเอง จนสามารถเพ่ิมยอดขาย มีศกัยภาพในการแข่งขนั และยงัเป็นตวัอย่างการขยาย
ผลส าเร็จสู่เจา้ของร้านคา้ปลีกรายเก่าและคนรุ่นใหม่ให้มีก าลงัใจในการพฒันาธุรกิจให้อยู่ไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน 

ผลการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเขม้แข็งธุรกิจร้านคา้ปลีก ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ส่งผล
ให้ในปี 2560 โครงการ “แม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย” เป็นโครงการตน้แบบท่ีไดรั้บรางวลั “ซีพี...เพ่ือ
ความยัง่ยืน” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้านโครงการเพ่ือสังคมดีเด่นด้านสร้างงานสร้างอาชีพ 
แกปั้ญหาความยากจนของชุมชน 

ทิศทางของการกา้วสู่ทศวรรษท่ีสองของโครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” MRA Makro Retailer 
Alliance ยงัคงมุ่งมัน่สานต่อปณิธาน “เพ่ิมศกัยภาพร้านคา้ปลีกไทย คือ เป้าหมายของเรา” โดยพฒันา
โครงการอีกขั้นสู่กา้วของ “MRA 4.0” ยกระดบัธุรกิจดว้ยนวตักรรมโชห่วย 4.0 สร้างผูป้ระกอบการ
คนรุ่นใหม่ เคียงคู่ไปกับยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน Makro 4.0  อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือ
ยกระดบัการบริหารจดัการร้านโชห่วยโดยเช่ือมโยงกบัระบบการขายหนา้ร้าน (POS - Point of Sale) 
อยา่งเตม็รูปแบบ การน าขอ้มลู Big Data มาเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัการท าธุรกิจในยคุดิจิทลั เป็นตน้ 

นอกเหนือจากการสนบัสนุนธุรกิจร้านคา้ปลีกรายย่อยในประเทศไทย โครงการ “แม็คโครมิตรแท ้
โชห่วย” ยงัพร้อมขยายการด าเนินงานสู่ต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจของ
แม็คโครคร้ังแรกในประเทศกัมพูชา โดยจัดตั้ งทีมงานมิตรแท้โชห่วยกัมพูชาในการท าหน้าท่ี
สนบัสนุนสร้างความเขม้แข็งใหก้บัผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อยในกมัพูชา ตอกย  ้าถึงจุดยืนการท า
หน้าท่ีเป็นคู่คิดให้กบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินในทุก ๆ ท่ีท่ีแม็คโครเขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยยึดถึอว่า 
“ความส าเร็จของลกูคา้ คือ ความส าเร็จของแมค็โคร” 

เกือบสามทศวรรษท่ีแม็คโครด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บุคลากรทุกระดบัในองค์กรลว้นเรียนรู้
และสั่งสมประสบการณ์อนัมีค่า เพ่ือส่งมอบสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการ 
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อย่างไรก็ดี ในโลกการแข่งขนัยุค 4.0 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับองคก์รให้พร้อม
รับมือกบัความทา้ทาย อีกทั้งการสร้างบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ควบคู่ไปกบัการพฒันาบุคลากรท่ีมี
อยู่เดิมใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของพนกังานในแต่ละช่วงวยั โดยการน าจุดแข็ง
และศกัยภาพของแต่ละช่วงวยั พร้อมทั้ง ผสมผสานความแตกต่างระหว่างวยัใหก้ลมกลืน เหล่าน้ีลว้น
เป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืนในยคุแมค็โคร 4.0 

บริษทัฯ ถือเป็นองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มอายคุนท างาน โดยบุคลากรกลุ่มใหญ่
จดัเป็นกลุ่มเจเนเรชนั X และ Y ทั้งน้ี ความทา้ทายในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในปี 2560 
ยงัคงเป็นการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศ และขยายตวัสู่ต่างประเทศมากข้ึน การสร้างแบรนด ์“แมค็โคร” 
ให้เป็นองคก์รทางเลือกท่ีน่าท างานของคนทุกช่วงวยั โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงนบัเป็นทางออก 
และถือเป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีส าคญัในการสร้างธุรกิจใหเ้ติบโตในยคุแมค็โคร 4.0  

โดยคุณสมบติัของคนแมค็โครยุค 4.0 ท่ีควรมีคือ หลงใหลใส่ใจในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ซ่ึงเป็น
ทิศทางท่ีธุรกิจก าลงัด าเนินไปในอนาคต กระตือรือร้นและคล่องตวัสอดรับกบัสภาพธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เปิดรับส่ิงใหม่เสมอให้เข้าถึงโลกการแข่งขันยุคใหม่ ต่ืนตัวกับการ
เปล่ียนแปลง และพร้อมเคล่ือนย้ายไปได้ทุกท่ีตามการขยายตัวของธุรกิจทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีความเป็นผูน้ าและมีความคิดแบบเจ้าของกิจการ มุ่งส่งมอบส่ิงท่ีดีมากกว่าความ
คาดหวงัของลกูคา้เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบการมืออาชีพ 

ทั้งน้ี การจะเป็นองค์กรทางเลือกท่ีน่าท างานของคนทุกช่วงวยั บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นองคก์รท่ีทนัสมยั และมีวิสัยทศัน์และพนัธกิจโดยมุ่งมัน่เป็นท่ีหน่ึงใน
ด้านการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท างานให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การรับสมคัรงานผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ การ
ประสานความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชั้นน าในแต่ละภูมิภาค เพ่ือจดังาน Job Fair และสร้างโอกาส
การจา้งงานคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้ง คดัสรรคนรุ่นใหม่มากความสามารถมาเป็น Young Talent ท่ีจะ
มาร่วมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์รต่อไป 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลดว้ยกลยุทธ์ G4G “Grow our People For Growth” 
สร้างคนให้เติบโต เพ่ือกา้วต่อไปท่ีย ัง่ยืน เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างทนัท่วงที โดยเนน้พฒันาคุณภาพผูน้ า และสร้างความเป็นมืออาชีพในพนกังานทุก
ระดบัอยา่งย ัง่ยืน  

เพ่ือให้พนักงานมีแนวทางในการท างาน และมีหลกัปฏิบติัต่อกนัในแนวทางเดียวกนั บริษทัฯ ให้
ความส าคญักบัการปลกูฝังค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิยม สมเป็นคนแมค็โคร” ใหก้บัพนกังานทุกคน 
รวมทั้งสร้างความผกูพนัในกลุ่มพนกังานสาขาท่ีเปิดใหม่ ดว้ยการด าเนินกิจกรรม Makro’s Day One 
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ประกอบไปดว้ยการให้ความรู้ในการท างาน และมีพิธีบายศรีสู่ขวญั โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโครจะไปร่วมงานดว้ยทุกคร้ัง เปรียบเสมือนวฒันธรรมของแม็คโครในการตอ้นรับ
พนกังานทุกคนเขา้สู่การท างานท่ีสาขาใหม่อยา่งอบอุ่น นอกจากน้ี การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเป็น
รายแผนกส าหรับพนกังาน เช่น แผนกเน้ือสัตว ์ผกัและผลไม ้เบเกอรี และคู่มือการสอนงานแต่ละ
แผนกส าหรับหวัหนา้งาน ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะบุคลากรจ านวนมาก
ใหเ้กิดองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทางอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยาย
ธุรกิจของแมค็โครในอนาคต   

การพฒันาและรักษาบุคลากรคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกบัองค์กร ดว้ยแผนการสืบทอดต าแหน่ง
งานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการประเมินและฝึกอบรมพนกังานท่ีมีความโดดเด่นทุกระดบัตาม
โปรแกรมการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานเติบโตตามสายงานและสามารถปฏิบติังาน
ไดส้มกับเป็นคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร อาทิ โครงการ Staff 2 Potential ส าหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ โครงการ Supervisor Academy Program ส าหรับระดับหัวหน้างาน 
(Supervisor) โครงการ Section Development & Fresh Food Development ส าหรับผู ้จัดการแผนก 
และโครงการ Food Service Academy ส าหรับผูจ้ดัการแผนกอาหารสด เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัมีกระบวนการสร้างผูน้ าอย่างเป็นระบบ มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงาน
เติบโตในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนไป อาทิ โครงการ STAR Program เป็นการเตรียมความพร้อมข้ึนเป็น
ผูจ้ดัการสาขา และโครงการ Star Plus ส าหรับการเติบโตเป็นผูจ้ดัการเขตและผูจ้ดัการภาค รวมทั้ง
การสนับสนุนผูน้ าองค์กรเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีสถาบนัผูน้ าเครือเจริญโภคภณัฑ์ (C.P. Leadership 
Institute, CPLI) เพ่ือสร้างผูน้ าท่ีมีศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโลก ในปี 2560 
พนักงานของบริษทัฯ มีชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ีย 14.03 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยพนักงานในระดบั
ผูจ้ดัการข้ึนไป มีชัว่โมงในการฝึกอบรมเฉล่ีย 34.57 ชัว่โมงต่อคนต่อปี   

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหารว่างลง บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าแผนผูสื้บทอด
ต าแหน่งงาน โดยมีการจดัท าโครงการเพ่ือคน้หาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง มีผลการท างานท่ีโดดเด่น 
และมีทกัษะความเป็นผูน้ า แลว้พฒันาบุคลากรเหล่าน้ีดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และเป็นระบบ เช่น 
หลกัสูตรท่ีออกแบบเฉพาะ การมอบหมายงานโครงการ และการโคช้โดยผูบ้ริหาร ท่ีมีประสบการณ์
สูง เพ่ือให้พนักงานกลุ่มน้ีมีความพร้อม เม่ือมีต าแหน่งงานว่างลง บริษทัฯ จะสามารถน าบุคลากร
เหล่าน้ีมาทดแทนไดท้นัที โดยการวางแผนผูสื้บทอดต าแหน่งงานน้ี จะมุ่งเนน้ท่ีต าแหน่งผูบ้ริหารถึง
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพ่ือรักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจ โดยในปี 2560 บริษทัฯ คดัเลือก      
ผูสื้บทอดต าแหน่งงานส าหรับระดบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม (CEO) รองประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่ม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO-1 หรือระดบั Chief)  
ผูอ้  านวยการอาวโุส (CEO-2 หรือระดบั Senior Director) โดยการประเมินระดบัความพร้อมของผูสื้บ
ทอดต าแหน่งงานแต่ละคน ซ่ึงจะแบ่งระดบัความพร้อมออกเป็น 3 ระดบั คือ ผูท่ี้พร้อมจะสืบทอด
ต าแหน่งงานทนัที ผูท่ี้พร้อมจะสืบทอดต าแหน่งงานในอีก 1-3 ปีขา้งหนา้ และผูท่ี้พร้อมจะสืบทอด
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ต าแหน่งงานในอีก 3 ปีข้ึนไป ซ่ึงระดับความพร้อมน้ีจะมีผลต่อระดบัความเขม้ขน้ในการพฒันา 
รวมทั้งมีผลต่อรูปแบบและเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันา ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งวางแผนพฒันา
รายบุคคลให้สอดคล้องกับระดับความพร้อมดังกล่าว โดยรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบ
ผสมผสาน เพ่ือให้ผูสื้บทอดต าแหน่งสามารถพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางธุรกิจได้ทัน  ได้แก่ การเข้าอบรมกับสถาบันผูน้ าเครือฯ เช่น หลักสูตร ALP 
(Action Learning Program) BLP (Business Leader Program) ห รื อ  NLP (New Leader Program)    
เป็นต้น การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึกก าลงัของเครือเจริญโภคภัณฑ ์       
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การหมุนเปล่ียนหน้าท่ีงาน การสอนงานจากผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ เป็นตน้ จากนั้น บริษทัฯ จะท าการติดตามความคืบหนา้เป็นระยะ
ระหวา่งการพฒันาจนครบก าหนดเวลา และมีการประเมินความพร้อมอีกคร้ังก่อนจบโครงการ 

ในส่วนของส านักงานใหญ่ บริษทัฯ มุ่งปลูกฝังดีเอ็นเอความเป็นแม็คโครแก่พนักงานทุกระดับ        
ดว้ยการเติมคุณค่าหลกั 6 ประการของเครือเจริญโภคภณัฑ์ รวมทั้งค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิยม    
สมเป็นคนแมค็โคร” ตลอดจนหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ทั้งยงั
มีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแต่ละระดบัอยา่งเหมาะสม เช่น ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการอาวุโส
ข้ึนไป เน้นการพฒันาศกัยภาพผูน้ าทัว่ไปผ่านโครงการ  Corporate Induction Program รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภ าพ ส่วน บุคคล  เช่น  หลัก สูตร Situational Leadership และ  หลัก สูตร  Crucial 
Conversations เป็นตน้ ควบคู่ไปกับการพฒันาคนรุ่นใหม่อย่างเขม้ข้นในโครงการ Young Talent 
เฟ้นหาดาวเด่นรุ่นต่อไปท่ีจะเป็นขุมพลังใหม่ของแม็คโคร นอกจากน้ี  ทุก ๆ 2 เดือน ย ังมี                 
การจดัผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาใหค้วามรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ เช่น แนวโนม้ธุรกิจ
ของโลกแก่พนักงาน ซ่ึงมีส่วนในการกระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรค์และพฒันาธุรกิจใหม่ ๆ ของ
บริษทัฯ ในอนาคต นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การท า Employee Engagement Survey 
เป็นคร้ังแรก เพ่ือส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร และน าผลท่ีไดม้าประเมินเพ่ือใชใ้น
การก าหนดแผนงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีต่อ ๆ ไป 

ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย
นวตักรรม (Value-Based Economy) เช่นเดียวกบัแม็คโครท่ีตอ้งการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจดว้ยนวตักรรม   
จึงได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 โดยก่อตั้ งแผนก Synergy & 
Innovation ข้ึนมาเป็นแกนหลกัในการกระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรมข้ึนในองค์กรอย่าง
ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ย ังเป็นการสร้างความยัง่ยืนให้กับคุณภาพชีวิตของผู ้ท่ี เก่ียวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ 
ประชากรในสงัคม และเศรษฐกิจของประเทศดว้ย  

การก่อตั้ งแผนก Synergy & Innovation มีผลท าให้กระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมในองค์กร
เขม้ขน้และเป็นระบบยิ่งข้ึน ความทา้ทายคือ การสร้าง “วฒันธรรมนวตักรรม” ให้เกิดข้ึนในองคก์ร 

https://www.se-ed.com/product/Crucial-conversations-%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87.aspx?no=9789745761544
https://www.se-ed.com/product/Crucial-conversations-%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87.aspx?no=9789745761544
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และหยัง่รากนวตักรรมใหเ้ป็นดีเอน็เอของพนกังาน ในระยะแรก เร่ิมตน้จากการสร้างสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบั ต่ืนตวัและตระหนกัถึงความส าคญัของนวตักรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่
ใกลต้วัเรา ใหเ้ช่ือวา่นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีใกลต้วั จบัตอ้งได ้ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างาน ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายและลดการใชท้รัพยากร ขณะเดียวกนันวตักรรม
ท่ีดียงัเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินคา้และบริการท่ีจะมาตอบโจทยก์ารท าธุรกิจของผูป้ระกอบการมืออาชีพ 
โดยการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมตลอดทั้งปี เพ่ือสนบัสนุนให้พนกังานเป็น ‘นวตักร’ ผูเ้ป็นคน
ตน้คิดนวตักรรมใหม่ ๆ อาทิ กิจกรรมการสรรหานวตักรรม 1 หน่วยงาน 1 นวตักรรม การจดังาน 
Innovation Week ภายใตแ้นวคิด “365 Days Innovation Around you” มุ่งส่ือสารให้บุคลากรเข้าถึง
และเขา้ใจนวตักรรม โดยจุดเด่นอยู่ท่ีการจดัแสดงผลงานนวตักรรมท่ีเห็นเป็นรูปธรรม และสร้าง
ความส าเร็จให้กบัแม็คโคร ทั้งในแง่ของรางวลัและมูลค่าเพ่ิมท่ีสร้างให้กบัธุรกิจ การโรดโชวส์ร้าง
ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมไปตามแมค็โครสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจดักิจกรรมการประกวดนวตักรรม
ภายในองค์กร ซ่ึงพบว่านวตักรรมส่วนใหญ่มกัเกิดจากการแกปั้ญหาท่ีประสบในการท างาน การ
สร้างสรรคน์วตักรรมท่ีตอบโจทยธุ์รกิจอย่างตรงจุด จึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีข้ึน ลด
ตน้ทุนลงทั้งทางดา้นงบประมาณ เวลา แรงงาน และท่ีส าคญัการสร้างนวตักรรม ท าให้พนกังาน มี
ความภูมิใจและเห็นคุณค่างานของตนเอง ทุกนวตักรรมช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ และ
สามารถวดัเป็นตวัเลขมลูค่าท่ีสร้างใหก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน  

ทั้งน้ี การเป็นส่วนหน่ึงของเครือเจริญโภคภณัฑ์ท่ีสนับสนุนการสร้างนวตักรรมอย่างมาก ถือเป็น
ผลดีต่อบริษทัฯ ในแง่ของการผนึกความร่วมมือ ผสานจุดแข็ง แลกเปล่ียนองค์ความรู้และเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงยิ่งข้ึนร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นหัวใจในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจแมค็โครยคุ 4.0 และธุรกิจทั้งเครือใหเ้ติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน   

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ "แมค็โคร" โดยเปิดให้บริการสาขาแรกท่ี
สาขาลาดพร้าวในปี 2532 ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้ด าเนินการขยายจ านวนสาขาและประสบความส าเร็จอย่าง
ต่อเน่ืองในการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้จ านวนมากทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มผูค้า้
ปลีกรายยอ่ย กลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจในสาขา
อาชีพต่าง ๆ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2537 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท และเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในสยามฟูด เซอร์วิส ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด เพ่ือประกอบ
ธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็จากต่างประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ 
และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ และต่อมาในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ ด ในสัดส่วน     
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ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ซ่ึงวีนาสยาม ฟู้ ด จดทะเบียนจดัตั้ง ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือ
ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็  

ต่อมาในปี 2556 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีส าคญั กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 
เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ได้ท าการโอนหุ้นท่ีถืออยู่ใน (1) บริษัทฯ (2) สยามแม็คโคร โฮลด้ิง และ           
(3) โอเอชที ใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ซ่ึงรวมเป็นจ านวนหุน้บริษทัฯ ท่ีถกูถืออยูท่ ั้งทางตรงและทางออ้มจ านวนทั้งส้ิน 
154,429,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.35 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยเม่ือรวม
กบัหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยซีพี ออลล ์อยู่ก่อนหนา้จ านวน 4,305,600 หุน้ ท าใหซี้พี ออลล ์ถือหุน้ในบริษทัฯ 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งส้ินจ านวน 158,735,100 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.14 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด ส่งผลให้ซีพี ออลล์ มีหน้าท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยมีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของซีพี ออลล ์และขาย
หุน้ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ซีพี ออลล ์จ านวนทั้งส้ิน 76,172,375 หุน้ ส่งผลใหซี้พี ออลล ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 97.88 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

และในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 
10.00 บาท จ านวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุ้น ตามมติท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 

ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาจ านวนทั้งส้ิน 13 สาขา โดยประกอบดว้ยสาขาในรูปแบบศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โคร จ านวน 8 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 3 สาขา และอีโค พลสั จ านวน 2 สาขา บริษทัฯ 
ยงัไดเ้ปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ท่ีอ  าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกระจายสินคา้และรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้
จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ แม็คโคร อาร์โอเอช เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 125 ลา้นบาท 
และทุนช าระแลว้ 31.25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 
รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

ส าหรับปี 2558 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาจ านวนทั้ งส้ิน 16 สาขา ประกอบด้วยศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร 
จ านวน 7 สาขา และแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 4 สาขา อีโค พลสั จ านวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 
จ านวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 2 สาขา ทั้งยงัเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็ง
และแช่เยน็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แข็งแห่งใหม่ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และทุนช าระแลว้ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาดและใหค้ าปรึกษาใน
ประเทศเมียนมาร์ และแมค็โคร อาร์โอเอช มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในการจดัตั้งบริษทั ตามท่ี Directorate 
of Investment and Company Administration (DICA) แห่งประเทศเมียนมาร์ก าหนด ทั้ งน้ี การจดทะเบียน
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จดัตั้งบริษทัเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดย DICA ไดอ้อกหนงัสือรับรองการจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) ให้แก่ ARO และ          
(2) บจ. โปรมาร์ท จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 2.5 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 

ในปี 2559 บริษทัฯ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวม
ทั้งส้ิน 17 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิค จ านวน 6 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส 
จ านวน 5 สาขา อีโค พลสั จ านวน 3 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จ านวน 2 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 
1 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2559 แม็คโครมีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 115 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสิก จ านวน 76 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จ านวน 17 สาขา อีโค พลสั จ านวน 11 
สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ านวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวม
ประมาณ 704,017 ตารางเมตร นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยอีก 1 บริษทั ไดแ้ก่ Makro 
(Cambodia) Company Limited (Makro Cambodia) จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 
2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุ้นร้อยละ 70 เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและ
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพูชา อีกทั้ง บริษทัฯ โดยสยามฟูด เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือ
หุน้ทั้งหมด ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทั
จดทะเบียนในสิงคโปร์) Indoguna Dubai LLC (บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) Lordly 
Company Limited (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company Limited (บริษัทจดทะเบียนใน
ฮ่องกง) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจน าเขา้ จดัจ าหน่าย และให้บริการจดัส่งอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหารฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามิ ในประเทศสิงคโปร์ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามล าดบั 

ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้ งส้ิน 8 สาขา แบ่งเป็น          
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิค จ านวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 3 สาขา และ   
แม็คโคร ฟูดช้อป จ านวน 2 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2560 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาทั้ งส้ิน 123 สาขา              
ทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสิก จ านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 
จ านวน 19 สาขา อีโค พลสั จ านวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 
จ านวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร อีกทั้ง ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการขยาย
สาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครไปยงัต่างประเทศเป็นคร้ังแรก โดยไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 17 
ธันวาคม ท่ีผ่านมาในเขตเซ็นสก (Sen Sok) กรุงพนมเปญ บนพ้ืนท่ีกว่า 9,700 ตารางเมตร เพ่ือด าเนินการ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ระบบสมาชิกแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) เป็นรายแรกในประเทศ
กมัพชูา   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อย จ านวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ (1) CP Wholesale India Private 
Limited (CPWI) จัดตั้ ง เม่ือวัน ท่ี  19 มกราคม  2560 ด้วยทุนจดทะเบี ยน เร่ิมต้น  100,000 รู ปี อิน เดี ย               
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โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบด ำเนินธุรกิจคำ้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศอินเดีย และ (2) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (MGZ) จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 
2560 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 50,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 100 
เพ่ือประกอบธุรกิจคำ้ปลีกคำ้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

นอกจากน้ี ในเดือนมกราคมท่ีผ่านมาปี 2560 นับเป็นปีแห่งการเร่ิมตน้คร้ังใหม่ของ SFS ภายใตก้ลุ่มธุรกิจ 
Food Service APME ภายหลงัด าเนินการตามสัญญาซ้ือขายหุ้นและไดรั้บโอนหุ้นของกลุ่ม Indoguna เป็นท่ี
เรียบร้อย ดว้ยการผสมผสานวิธีการด าเนินธุรกิจของทุกบริษทัในภูมิภาค ซ่ึงไดมุ่้งเนน้ไปท่ีลูกคา้และตลาด 
น าไปสู่ดา้นการสร้างแบรนด์ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์และบริการ และน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ซ่ึงมีปริมาณ 
ตน้ทุนและเวลาท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้โดยใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ท่ีมีคุณภาพไปให้กบั
ลูกคา้ฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงมุ่งขยายเครือข่าย
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารสู่สากล  

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ MAXZI The Good Food Restaurant & 
Cafe L.L.C. (“MAXZI”) ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดว้ยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิมเป็นจ านวนเงิน             
4 ลา้นดีแรมห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือประกอบธุรกิจธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ และจดัตั้ง 
Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) ในประเทศกัมพู ชา ด้วยทุนจดทะเบี ยน เร่ิมแรก                 
2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ เป็นผูมี้สดัส่วนความเป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 80 และร้อยละ 70 ตามล าดบั  

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของบริษทัฯ  

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

2531  จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท 

2532  เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้สินคา้แมค็โคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว 

2537  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท 
 แปรสภาพเป็นบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

2541  ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริษทัคา้ปลีกยกัษใ์หญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขนั
มีความเขม้ขน้ข้ึน แต่บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เคียงขา้ง
ลกูคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

2544  ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ เพ่ิมสดัส่วนสินคา้อาหารสด อาหารแช่แขง็ ริเร่ิมพฒันา
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ฐานขอ้มลูลกูคา้ เพ่ือประมวลและวิเคราะห์ พร้อมกบัพฒันาการน าเสนอประเภท
สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลายและครบถว้น 

2546  ปรับเปล่ียนรูปแบบสาขา โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินคา้และบริการดา้นอาหารแบบครบวงจร และ
ขยายพ้ืนท่ีขายอาหารสดและอาหารแช่แขง็ใหมี้ความแตกต่างกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

 เปิดด าเนินการสาขารูปแบบอีโค พลสั สาขาแรกท่ี อ.เมือง จ.ภูเกต็ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายยอ่ย 
รูปแบบสาขา อีโค พลสั ไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินคา้ประเภทอาหารสดเพ่ือใหบ้ริการ
แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน 

2548  เขา้ลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั ขยายธุรกิจน าเขา้และ
จ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ 

 จดังาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” คร้ังท่ี 1 (Makro HoReCa 
Extravaganza) เพ่ือใหค้วามรู้ดา้นอาหารและอุปกรณ์ใหม่ ๆ แก่ลกูคา้ผูป้ระกอบการ
ดา้นโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเล้ียง 

2550  ริเร่ิมโครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” เพ่ือใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้
ปลีกแก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั 

2551  จดังาน “ตลาดนดัโชห่วย” คร้ังท่ี 1 เพ่ือใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกแก่
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 

2552  เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แขง็
แห่งแรก ท่ีอ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริหารจดัการดา้นการกระจาย
สินคา้และโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ไปสาขา รองรับการขยาย
ธุรกิจ และมุ่งเนน้การตอบสนองทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ ลดค่าใชจ่้ายการ
กระจายสินคา้ใหท้ั้งบริษทัฯ และคู่คา้ 

2553  เปิดร้านจ าหน่ายอาหารแช่แขง็สาขาน าร่อง ภายใตช่ื้อ “สยามโฟรเซ่น” ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ 

2554  บริษทัฯ เขา้ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ และชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติน ้าท่วม 
เช่น การช่วยท าความสะอาดร้านคา้ของลกูคา้สมาชิก การบริจาคและรับบริจาคเงินและ
ส่ิงของ  เพ่ือส่งมอบใหผู้ป้ระสบภยัน ้าท่วม 

 เร่ิมน ากระบวนการบริหารจดัการการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 
(Business Continuity Management : BCM) มาใช ้ท าใหท่้ามกลางวิกฤติน ้าท่วม      
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สาขาของบริษทัฯ ทุกแห่งสามารถเปิดใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2555  เปิดด าเนินการสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส เป็นแห่งแรกท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (โฮเรกา้) 

 เขา้ลงทุนในประเทศเวียดนามผา่น “บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั” โดยบริษทัฯ ถือหุน้
ร้อยละ 100 

2556  เปิดด าเนินการสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน
จงัหวดัภูเกต็เพ่ือตอบสนองความสะดวกใหก้ลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ท่ีอยูไ่กลจากสาขาขนาด
ใหญ่ของบริษทัฯ 

 เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็น บริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 
10 บาท จ านวน 240 ลา้นหุน้ เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 4,800 ลา้นหุน้ 

2557  ฉลองครบรอบ 25 ปี เสน้ทางแห่งความส าเร็จ “คู่คิดธุรกิจคุณ” 
 เปิดสาขาใหม่ 13 สาขา 
 เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคท่ีอ าเภอบางเสาธง จงัหวดั

สมุทรปราการ เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 
 จดัตั้ง บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือลงทุนใน

ต่างประเทศ 

2558  เปิดสาขาใหม่ 16 สาขา 
 จดัตั้ง ARO เสร็จสมบูรณ์ โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยมี

จุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาดและใหค้ าปรึกษาในประเทศ
เมียนมาร์ 

 จดัตั้งโปรมาร์ท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายสินคา้อุปโภค 

 เปิดตวั “แมค็โคร แอปพลิเคชนั” แอปพลิเคชนัแรกเพ่ือผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ 
ส าหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางใหล้กูคา้ส่ือสารกบัแมค็โคร อาทิ สินคา้โปรโมชัน่         
แมค็โครเมล ์สาระน่ารู้ คู่มืออาชีพ เป็นตน้ 

 เปิดสาขาน าร่องแมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร             
ขนาด 800 ตร.ม.เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน
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แต่ละพ้ืนท่ีอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 
 เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดและอาหารแช่แขง็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แขง็ ท่ีอ  าเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงไดน้ าระบบอตัโนมติัในการจดัเก็บสินคา้มาใช ้(ASRS-
Automated-Storage/Retrieval System) 

2559  เปิดสาขาใหม่ 17 สาขา 
 น าร่องเปิดแผนก Pet Shop ท่ีแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส สาขาแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี เป็น

สาขาแรก 
 สยามฟดู เซอร์วิส เปิดสาขาแห่งใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ยา้ยท่ีท าการส านกังานใหญ่แห่งใหม่ อาคารธาราพฒันาการ ซ่ึงออกแบบและสร้างตาม

แนวคิด อาคารอนุรักษพ์ลงังาน หรืออาคารสีเขียว (Green Building) 
 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินในประเทศกมัพชูา โดย บจ.แมค็โคร อาร์โอเอช ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือจดัตั้งบริษทั Makro (Cambodia) 
Company Limited โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการ
ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

 สยามฟดู เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญา
ซ้ือขายหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทัจดทะเบียน
ในสิงคโปร์) Indoguna Dubai LLC (บริษทัจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
Lordly Company Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company 
Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจน าเขา้ จดั
จ าหน่าย และใหบ้ริการจดัส่งอาหารสดและอาหารแช่แขง็คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหาร
ฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามิ ในประเทศสิงคโปร์      
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามล าดบั 

2560  เปิดสาขาใหม่ 8 สาขา ในประเทศไทย 
 จดทะเบียนจดัตั้ง CP Wholesale India Private Limited ในประเทศอินเดีย โดย MROH

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ส่ง และ           
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บจ. สยามฟดู เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด ไดเ้พ่ิมทุน                     
จดทะเบียนอีกจ านวน 3,138 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,183 ลา้นบาท     
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและการเขา้ซ้ือหุน้ในธุรกิจการใหบ้ริการดา้นอาหาร (Food 
Services Business) ในต่างประเทศ 

 พิธีเปิดอาคารธาราพฒันาการ แมค็โครส านกังานใหญ่ อยา่งเป็นทางการ  
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 เปิด Baker Mart ท่ีแมค็โคร สาขาแจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร ขนาด 640 ตร.ม. 
จ าหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ส าหรับร้านเบเกอรีและกาแฟ แบบครบวงจร 

 จดทะเบียนจดัตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company Limited ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย MROH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 100 เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Vina Siam Food Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วน    
ร้อยละ 100 ในประเทศเวียดนาม ไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัเป็น “Indoguna 
Vina Food Service Company Limited” 

 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนสญัชาติสิงคโปร์ โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือ
หุน้ทั้งหมด เพ่ือจดัตั้ง Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C ในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80 เพ่ือประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารและร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ 

 เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร สาขาเซ็นสก กรุงพนมเปญ แห่งแรกในประเทศ
กมัพชูา ขนาด 9,796 ตร.ม. 

 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินในประเทศกมัพชูา โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
บริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด เพ่ือจดัตั้ง Indoguna (Cambodia) Company Limited ใน
ประเทศกมัพชูา โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70 คือ เพ่ือด าเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้น
อาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แสดงตามแผนภูมิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี    
31 ธันวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

 
  

บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

บมจ. สยามแมค็โคร ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
เงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” 
ในการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่
ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า 
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจ
บริการ 

2,400  
ลา้นบาท 

- 

บจ. สยามฟดู เซอร์วิส ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล  มันฝ ร่ัง ก ลุ่ม สินค้าเบ เกอ ร่ี 

3,183  
ลา้นบาท 

99.99% 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ
จากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบ ริการด้าน
อาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการ
บิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  

Indoguna Vina Food 
Service Company 
Limited  
เดิมช่ือ Vina Siam Food 
Company Limited  

ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล  มันฝ ร่ัง ก ลุ่ม สินค้าเบ เกอ ร่ี 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ
จากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบ ริการด้าน
อาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม 
ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจาน
ด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

5 
ลา้น 

ดอลลาร์สหรัฐ 

100.00% 
 

บจ. แมค็โคร อาร์โอเอช ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ ง
ให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/
หรือ การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทใน
เครือ 

1,745 
ลา้นบาท 

99.99% 

ARO Company Limited ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และ
ใหค้ าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ 

165,000  
ดอลลาร์สหรัฐ 

99.99% 
 

บจ. โปรมาร์ท ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
 

2.5 ลา้นบาท 99.99% 

Makro (Cambodia) 
Company Limited 

ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

30.2  
ลา้น 

ดอลลาร์สหรัฐ 

70.00% 

CP Wholesale India 
Private Limited 

ด าเนินธุรกิจคา้ส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในประเทศอินเดีย 

160.7 
ลา้นรูปีอินเดีย 

99.99% 

Makro (Guangzhou) 
Food Company Limited 

ด าเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ       
ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

25 
ลา้นหยวน           
เหรินหมินป้ี 

100% 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

Indoguna (Singapore) Pte 
Ltd 

ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซา
ลาม่ี เน้ือสัตว์ตัดแบ่งและอาหารส าเร็จรูป
ภายใตช่ื้อ Carne Meats  รวมทั้งน าเขา้และจดั
จ าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แขง็คุณภาพชั้นดี เช่น 
เน้ือสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบ เกอรี 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจาก
ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองควม
ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน
ประเทศสิงคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
ส า ย ก า ร บิ น  ธุ ร กิ จ จั ด เ ล้ี ย ง  โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

1.6 
ลา้น 

ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

80% 

Indoguna Lordly 
Company Limited 
เดิมช่ือ Lordly Company 
Limited 

ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์
อ าห ารท ะ เล  ก ลุ่ ม สิ น ค้ า เบ เกอ รี  ไ ข่ น ้ า 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจาก
ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองควม
ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน
ฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 
ธุรกิจจัดเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

10,000 ดอลลาร์
ฮ่องกง 

80% 

Indoguna Dubai LLC ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล กลุ่มสินคา้ เบเกอรี เคร่ืองปรุงรส
และอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองควมตอ้งการของ
กลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
ส า ย ก า ร บิ น  ธุ ร กิ จ จั ด เ ล้ี ย ง  โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

300,000                     
ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับ                     
เอมิเรตส์ 

80% 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

Indoguna (Cambodia) 
Company Limited 

ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร และธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

2                                 
ลา้น                 

ดอลลาร์สหรัฐ 

70% 

Just Meat Company 
Limited 

ประกอบ ธุ ร กิ จน า เข้ าแล ะจัด จ าห น่ าย
ผลิตภณัฑด์า้นอาหารสดชั้นดี จ าพวกเน้ือสัตว์
และสตัวปี์กในฮ่องกง 

1 
ลา้น 

ดอลลาร์ฮ่องกง 

80% 

MAXZI The Good Food 
Restaurant & Cafe L.L.C 

ด าเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

-                 80% 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) (“ซีพี ออลล”์) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจใน
กลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยธุรกิจของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่      
(1) กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารครบวงจร ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั เจริญโภค
ภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) (2) กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและบริการสนบัสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมและบริการสนบัสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั                             
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อใหญ่
ของบริษทัฯ อน่ึง ในการด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง และจ าหน่าย
สินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกซ่ึงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์หลกั บริษทัฯ มีธุรกรรมและความ
ร่วมมือทางธุรกิจกบั ซีพี ออลล ์และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์เช่น มีการซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนั 
การใช้บริการสนับสนุนดา้นการคา้  อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจและท ารายการระหว่างบริษทัฯ และ
บริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการท า
รายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด โดยเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 31 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
2.1 การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คือ (1) ธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
เงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่างประเทศ (2) ธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินค้า                 
แช่แข็งและแช่เยน็พร้อมบริการดา้นจดัเก็บและจดัส่ง และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ  

2.1.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่างประเทศ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง 
โดยบริษทัฯ มีสาขา 5 รูปแบบหลกั ดงัน้ี 

2.1.1.1 ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเองแบบคลาสสิก (Classic Store) ภายใต้
ช่ือ “แมค็โคร”  

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก ท่ีจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลาย
ประเภท โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโครรูปแบบคลาสสิกในประเทศไทย 
จ านวนทั้งส้ิน 79 สาขา กระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียประมาณ 
5,500 - 12,000 ตารางเมตร  

นอกจากน้ี  หลังจากจัดตั้ ง Makro (Cambodia) Company Limited เม่ือปี  2559 บ ริษัทฯ         
ได้เปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร กัมพูชา สาขาแรก เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2560 ท่ี        
เขตเซ็นสก (Sen Sok) กรุงพนมเปญ ในรูปแบบคลาสสิก นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์
ทางเลือกใหม่ให้กบัผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศกมัพูชา ไดมี้โอกาสเลือกซ้ือสินคา้ท่ีหลากหลาย 
ครบครัน คุณภาพดี ดว้ยราคาท่ีช่วยประหยดัตน้ทุนไดม้ากกว่า ทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค 
อาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเร็จรูป อาหารแช่แข็ง และสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ กว่า 10,000 
รายการ บนพ้ืนท่ีขายกวา่ 9,700 ตารางเมตร 

2.1.1.2 ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเพือ่กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้าโดยเฉพาะ “แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ”  

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ท่ีถูกออกแบบและพฒันา จาก
แนวคิดอนัเป็นเอกลกัษณ์ คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นศูนยจ์ าหน่ายอาหารสด อาหารแช่แข็ง 
อาหารแหง้ วตัถุดิบ เคร่ืองปรุงและอุปกรณ์ในการปรุงอาหารครบครัน เพ่ือตอบสนองความ
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ตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2555 ท่ีอ  าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนสาขารวมทั้ งส้ิน  19 สาขา           
ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ (1) สาขาหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2) สาขาป่าตอง จงัหวดัภูเกต็(3) 
สาขาราไวย์ จงัหวดัภูเก็ต (4) สาขาเกาะสมุย จังหวดัสุราษฏร์ธานี (5) สาขาเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (6) สาขาพทัยาเหนือ จงัหวดัชลบุรี (7) สาขาละไม จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี (8) สาขากัลปพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร (9) สาขาบ้านเพ จังหวดัระยอง (10) สาขา                
ศรีนครินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร (11) สาขาเกาะชา้ง จงัหวดัตราด (12) สาขาอ่าวนาง จงัหวดั
กระบ่ี (13) สาขากะรน จงัหวดัภูเก็ต (14) สาขาแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี (15) สาขาบางปู 
จังห วัดส มุท รปราการ  (16) ส าขาวัง หิ น  ก รุ ง เทพมหานคร  (17) ส าขาอุ ดม สุ ข 
กรุงเทพมหานคร (18) สาขารามค าแหง (สัมมากร) กรุงเทพมหานคร และ (19) สาขา     
บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี แต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 1,000 - 5,000 
ตารางเมตร 

2.1.1.3 ศูนย์จ าหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “อโีค พลสั” (Eco Plus Store) 

อีโค พลสั ถูกพัฒนาข้ึนจากศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร โดยได้จัดสรรพ้ืนท่ีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสดแก่กลุ่มโฮเรก้าเพ่ิมข้ึนในท าเลพ้ืนท่ีท่ี มีธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหารและจัดเล้ียงจ านวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโตด้านการท่องเท่ียวสูง  
นอกจากน้ี ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย โดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 มีจ านวนสาขารวมทั้ งส้ิน 12 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ (1) สาขาสามเสน 
กรุงเทพมหานคร (2) สาขาภูเกต็ จงัหวดัภูเก็ต (3) สาขาเชียงใหม่ (หางดง) จงัหวดัเชียงใหม่  
(4) สาขาพทัยา จงัหวดัชลบุรี (5) สาขาปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา (6) สาขาถลาง จงัหวดั
ภูเก็ต (7) สาขานครอินทร์ จงัหวดันนทบุรี (8) สาขาพิษณุโลก 2 จงัหวดัพิษณุโลก (9) สาขา
นครราชสีมา 2 จงัหวดันครราชสีมา (10) สาขาเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร (11) สาขาบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรี และ (12) สาขากระบ่ี จงัหวดักระบ่ี โดยมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ียประมาณ 
7,000 ตารางเมตร  

ตวัอย่างรูปแบบผงัการจัดวางสินค้า  
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2.1.1.4 ศูนย์จ าหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “แมค็โคร ฟูดช้อป” 

แม็คโคร ฟูดช้อป  ศูนย์จ าหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร       
เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก
ข้ึนโดยไม่ต้องเดินทางไกล โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2558 ท่ีทาวน์ อิน ทาวน ์
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร และในปี 2560 บริษัทฯ ได้
ด าเนินการเปิดแม็คโคร ฟูดช้อป อีก 2 สาขา คือ สาขาทองหล่อ กรุงเทพมหานคร และ
สาขาศิริมงัคลาจารย ์จงัหวดัเชียงใหม่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนสาขารวม
ทั้งส้ิน 5 สาขาทัว่ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

2.1.1.5 ร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเลก็ “สยามโฟรเซ่น” (Siam Frozen) 

ร้านสยามโฟรเซ่น เป็นรูปแบบร้านท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใน
กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ โดยเนน้กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริการสาขาแรก
ในปี 2553 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจุบันมีจ านวนสาขารวมทั้ งส้ิน 8 สาขาทั่วประเทศ 
ได้แก่ (1) สาขาตลาดเมืองใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ (2) สาขาอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี           
(3) สาขาทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช (4) สาขาตลาดย่าโม จงัหวดันครราชสีมา และ       
(5) สาขาศรีราชา จงัหวดัชลบุรี (6) สาขาถนนจนัทร์ กรุงเทพมหานคร (7) สาขาตลาดนานา
เจริญ จงัหวดัปทุมธานี และ (8) สาขาพทัยา นาเกลือโดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ีย
ตั้งแต่ 80 - 260 ตารางเมตร  

2.1.2 กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service APME) 

เพ่ือผนึกก าลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วิส 
ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นน าท่ีประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารในต่างประเทศจ านวน 4 
บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นการให้บริการดา้นอาหารใน
ระดบัสากล บริษทัจึงไดจ้ดัตั้งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 
(Food Service APME) เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจให้บริการด้านอาหารทั้ ง 6 บริษัทในเครือแม็คโคร       
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย 
และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจฟูด
เซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน โดยประกอบดว้ยบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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2.1.2.1 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ ากดั  
สยามฟดู เซอร์วิส ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ พร้อมบริการ
ดา้นจดัเก็บและจดัส่ง โดยเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สยามฟดู เซอร์วิส เปิดด าเนินการทั้งหมด 5 สาขา ซ่ึงไดแ้ก่ (1) สาขา
กรุงเทพมหานคร (2) สาขาพทัยา (3) สาขาเกาะสมุย (4) สาขาภูเกต็ และ (5) สาขาเชียงใหม่ 

2.1.2.2 Indoguna Vina Food Service Company Limited ประเทศเวยีดนาม 
(เดิมช่ือ Vina Siam Food Company Limited) 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อม
บริการด้านจัดเก็บและจัดส่งในประเทศเวียดนาม ด าเนินการโดย Indoguna Vina Food 
Service Company Limited (เดิมช่ือ Vina Siam Food Company Limited) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ของหุน้ทั้งหมด วีนาสยาม ฟู้ ด จดัตั้งข้ึนเม่ือปลายปี 2555 ณ 
เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ต่อมาในปี 2557 วีนาสยาม ฟู้ ด เปิดด าเนินการสาขาแห่ง
ใหม่ท่ีเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  

2.1.2.3 Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์ 
Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็นบริษทัชั้นน าดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรากฐานการท า
ธุรกิจท่ีแข็งแกร่งในสิงคโปร์มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเป็นผูน้ าในธุรกิจน าเขา้และ
จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ไวน์ชั้นเลิศ และผลิตภณัฑ์
อาหารฮาลาล ส าหรับกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้หบ้ริการ
ดา้นอาหารชั้นน า ซ่ึงตอ้งการควบคุมต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกนัก็สนใจในผลิตภณัฑ์
ระดบัพรีเม่ียมมากข้ึน เพ่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมลูค่าเพ่ิมข้ึนสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ  

2.1.2.4 Indoguna Dubai LLC และ Maxzi The Good Food Shop ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์  
กวา่ 12 ปีของการด าเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai 
LLC ถือ เป็นห น่ึงในผู ้น าธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ ายอาหารระดับพ รีเม่ียมส าห รับ
ผูป้ระกอบการในตะวนัออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศโอมาน และ
ประเทศกาตาร์ มุ่งตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทั้งผูป้ระกอบการโฮเรกา้ และธุรกิจสาย
การบินชั้นน า โดยจดัจ าหน่ายสินคา้คุณภาพสูงจากวตัถุดิบชั้นเยี่ยมภายใตแ้บรนดช์ั้นน าของ 
Indoguna อาทิ ไส้กรอกพรีเม่ียม (Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซ าฮาลาล 
(Masterpiece) นอกจากน้ี ยงัพฒันาช่องทางขายออนไลน์ และร้านจ าหน่ายวตัถุดิบอาหาร
คุณภาพสูง “MAXZI The Good Food Shop” ในรูปแบบ Specialty Shop เพ่ื อส่ งมอบ
ประสบการณ์และแรงบนัดาลใจจากอาหารชั้นเลิศ ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคยุคใหม่ 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ 
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2.1.2.5 Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่องกง  
ภายหลังจากการท าสัญญาซ้ือหุ้น Lordly Company Limited (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น 
Indoguna Lordly Company Limited) และ Just Meat Company Limited ในฮ่องกง ส่งผลให้
ธุรกิจให้บริการด้านอาหารของแม็คโครขยายฐานการเติบโตสู่ประเทศฮ่องกง โดยมี
เป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านอาหารในฮ่องกง ด้วยการเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัแบรนด ์Just Meat ธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวคุ์ณภาพสูง 

2.1.2.6 Indoguna (Cambodia) ประเทศกมัพูชา  
ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครท่ีกรุงพนมเปญ ในปี 2560 คือการขยาย
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารเขา้ไปยงัประเทศกมัพูชา โดยร่วมทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินจดัตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited ภายใต้การสนับสนุนของ 
สยามฟูด เซอร์วิส และ  Indoguna Vina Food Service โดยปัจจุบันยงัอยู่ในระหว่างการ
เตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถเร่ิมตน้เปิดตลาด
และตั้ งส านักงานในกรุงพนมเปญ และเสียมเรียบได้อย่างมัน่คง พร้อมส าหรับส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้าคุณภาพระดับพรีเม่ียม และเป็นอาหารท่ีปลอดภัย รองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจภาคการท่องเท่ียวในตลาดกมัพชูาท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสูง  

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การขยายธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารไปยงัต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพการ
เติบโตดา้นการท่องเท่ียว โดยแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ตลอดจนโอกาสใน
การควบรวมกิจการกบักลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนั ขณะเดียวกนัยงัคงเนน้การเช่ือมต่อเป็น
หน่ึงเดียวกบัแมค็โคร ทั้งในส่วนของระบบงาน การคดัสรรสินคา้จากแหล่งเดียวกนั รวมถึง
การเช่ือมต่อลูกคา้ ตลอดจนผนึกความร่วมมือทางธุรกิจกบักลุ่มบริษทัในเครือเจริญโภค
ภณัฑ ์โดยบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตเป็นสองเท่าเพ่ือใหก้ลุ่มธุรกิจแมค็โครเติบโตและ 
“เป็นท่ีหน่ึงดา้นการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมือ
อาชีพ” ตามวิสยัทศันท่ี์ไดว้างไวอ้ยา่งมัน่คง  

2.1.3 ธุรกจิอืน่ ๆ 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงในเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบ
วงส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุน
ก าร ข ย าย ตั ว ข อ ง ธุ ร กิ จ ใน อน าค ต จ าน วน  5 บ ริ ษั ท  ซ่ึ งป ร ะ ก อบ ด้ ว ย  (1) แ ม็ ค โ ค ร  
อาร์โอเอช เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค 
และ/หรือ การบริการสนับสนุนแก่บริษทัในเครือ (2) ARO Company Limited เพ่ือประกอบธุรกิจ
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ให้บริการด้านการตลาดและให้ค าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์  (3) โปรมาร์ท เพ่ือประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายสินคา้อุปโภค  

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ ง (4) CP Wholesale India Private Limited เพ่ือด าเนินธุรกิจ              
คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย และ (5) Makro (Guangzhou) Food Company 
Limited เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศจีน โดยทั้ง 2 บริษทัยอ่ย
แห่งใหม่น้ี ยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต 

2.2 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ  

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษทัฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระ
เงนิสดและบริการตนเอง              
ในประเทศและต่างประเทศ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภค
บริโภค และรายไดอ่ื้น* 

สยามแม็คโคร - 153,799 98.6 170,373 98.6 181,611 97.2 

CPWI** 99.99 - - - - 2 0.0 

MAC 70.00 - - - - 92 0.1 

MGZ** 99.99 - - - - - - 

2. ให้บริการด้านการบริหาร ด้าน
เทคนิคและสนับสนุน 
รายได้จ ากก ารข ายสิน ค้าแล ะ
บริการ และรายไดอ่ื้น* 

MROH 99.99 - - - - - - 

ARO**  99.99 - - - - - - 

PRO** 99.99 - - - - - - 

3. น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่
แข็งและแช่เยน็ ธุรกจิให้บริการด้าน
อาหาร และธุรกจิที่เกีย่วเนื่อง 
รายได้จ ากก ารข ายสิน ค้าแล ะ
บริการ และรายไดอ่ื้น* 

SFS  99.99 1,870 1.2 2,158 1.2 2,356 1.3 

INDV 100.00 248 0.2 259 0.2 332 0.2 

INDS 80.00 - - - - 1,566 0.8 

INDD 80.00 - - - - 457 0.2 

JM 80.00 - - - - 8 0.0 

LL 80.00 - - - - 330 0.2 

INDC** 70.00 - - - - - - 

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาด
เลก็ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และ
บริการ และรายไดอ่ื้น*  

MAXZI** 80.00 - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 155,917 100.0 172,790 100.0 186,754 100.0 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 
 ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
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2.3 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเองในประเทศไทย และต่างประเทศ    

ธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเองเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมี
สดัส่วนรายไดต่้อรายไดร้วมในประเทศ เท่ากบัร้อยละ 98.6 ในปี 2559 และ 97.2 ในปี 2560 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้กระจายอยู่ทัว่ประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 123 สาขา ประกอบดว้ย 
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 19 สาขา อีโค พลสั 12 
สาขา แมค็โคร ฟดูชอ้ป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 8 สาขา 

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร กมัพูชา สาขาแรก ท่ีเขตเซ็นสก 
(Sen Sok) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงพนมเปญ เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2560 ใน
รูปแบบคลาสสิก ภายใตก้ารด าเนินงานของ Makro (Cambodia) Company Limited นบัเป็นการสร้าง
ปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ใหก้บัผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศกมัพชูา 
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ข้อมูลจ านวนสาขาและที่ตั้งตามภูมภิาคของธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

ในประเทศไทย 
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เน่ืองด้วยกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ียืดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

ก) ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 

ข) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

ค) เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 

ง) ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ช าระลา้ง และเคร่ืองส าอางค์ 

จ) สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  

ฉ) เบเกอรี 

ช) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง (Electrical Appliance and D.I.Y.) 

ซ) เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชส้ านกังานอตัโนมติั 

ฌ) อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 

ญ) เคร่ืองกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชใ้นบา้น 

ฎ) ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

ฏ) ยาและอาหารเสริม 

ฐ) ภตัตาคาร 

ฑ) ผลิตภณัฑอ์าหาร และเคร่ืองใชส้ตัวเ์ล้ียง 

นอกจากสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้โดยการ
จ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยไดว้่าจา้ง
ผูผ้ลิตให้ผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงประเภทสินคา้ดงักล่าวเป็นท่ีช่ืนชอบ
และยอมรับของลูกคา้อย่างกวา้งขวาง และไดจ้ดัจ าหน่ายทั้งในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร แมค็โคร 
ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั และร้านสยามโฟรเซ่น ทั้งน้ี การจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ
ตนเองเป็นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่งใชอ้ยา่งแพร่หลายในหลายประเทศทัว่โลก  
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ปัจจุบนั บริษทัฯ ด าเนินการจ าหน่ายสินคา้ D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภทและ
ชนิดของสินคา้ตามเคร่ืองหมายการคา้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

เคร่ืองหมายการค้า ประเภทของสินค้า 

aro 

 

สินค้าอุปโภค  ได้แก่  แก้วน ้ า ถุงพลาสติก  หนังยาง ภาชนะพลาสติก 
เคร่ืองครัวสเตนเลส ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค์ ไมแ้ขวนเส้ือ และ
เก้าอ้ีพลาสติก กระดาษช าระ น ้ ายาล้างจาน และน ้ ายาท าความสะอาด
สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 
สินคา้บริโภค ไดแ้ก่ ขา้วสาร เสน้หม่ีอบแหง้ น ้ามนัพืช น ้าปลา ไส้กรอก 
หมูหยอง ผลไมก้ระป๋อง น ้ าผลไมบ้รรจุขวด ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง 
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ เป็นตน้ 

M & K 

 

ขนมขบเค้ียว คุก้ก้ี และน ้าผลไม ้เป็นตน้ 

PETZFRIEND 

 

อาหารสุนขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็นตน้ 

Protech 

 
 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

Q-BIZ 

 

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็กซ์ กระดาษเคร่ืองคิดเงิน บตัรตอกเวลา 
สมุด ปากกา แฟ้มเอกสาร  ซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย  กาว ตูเ้ก็บ
เอกสาร โต๊ะคอมพิวเตอร์  โต๊ะท างานเหล็ก และเกา้อ้ีใชใ้นส านกังาน 
เป็นตน้ 

Savepak 

 

กระดาษช าระ น ้ายาลา้งจาน วุน้เสน้ และไสก้รอก เป็นตน้ 

Starline 

  

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส่้วนบุคคล 

ไทยรวงขวญั 

 

ขา้วสาร 
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ดว้ยปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะ
ของสินค้ามากข้ึน ยึดติดกบัเคร่ืองหมายการค้าน้อยลง ให้ความใส่ใจในคุณภาพและราคามากข้ึน      
โดยลกูคา้ท่ีมีความสนใจในสินคา้ D.O.B. ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั องคก์ร ร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ปริมาณมากเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อหรือใชใ้นธุรกิจ และมกัมีเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
จดัซ้ือเพ่ือท าการเลือกซ้ือสินคา้โดยเฉพาะ ดงันั้น ลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้เป็นอย่างดี ซ่ึงเดิมมกัจะติดต่อกบัผูค้า้ส่งหรือผูผ้ลิต เพ่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เช่น กระดาษ
ช าระเพ่ือใช้ในบริษัททั่วไป หรือน ้ ามันพืชส าหรับการใช้งานในภัตตาคาร ดังนั้ น สินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ จึงไดเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้กลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งในดา้นราคาและคุณภาพสินคา้  

สินคา้ท่ีพฒันาข้ึนมาภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ผูป้ระกอบการ   
ทั้ งในด้านคุณภาพท่ีดี มาตรฐานคงท่ี ความหลากหลายครบครันของสินค้า และราคาประหยดั ท่ี
สามารถเพ่ิมก าไรหรือช่วยผูป้ระกอบการบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจ โดยปัจจุบัน สินค้าหลกั
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของแม็คโคร ไดแ้ก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแพ็ค (Savepak) 
และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดัส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาสินคา้ท่ีมีคุณภาพ อนัเป็นเอกลกัษณ์เหมาะสมเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มมาโดยตลอด ในปีน้ีแม็คโครไดร่้วมมือกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพทั้ง
โรงงานผลิตของกลุ่มบริษทั ซี.พี. และผูผ้ลิตรายอ่ืน ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาพฒันากลุ่มสินคา้
ท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยสินค้าภายใตแ้บรนด์ “เอโร่” ยงัคงเป็นแบรนด์หลกัในการน าเสนอเป็น
วตัถุดิบในรายการอาหารของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ เช่น ซอสปรุงส าเร็จกวา่ 13 รายการ ท่ีสามารถ
น าไปประกอบอาหารไดท้นัที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภยั ภายใตแ้นวคิด “ฉีก เท อุ่น เสริฟ” และ
น ้าจ้ิมสูตรต่าง ๆ เป็นตน้ และส าหรับผูป้ระกอบการร้านโชห่วย ภายหลงัประสบความส าเร็จจากกลุ่ม
ขนมและน ้ าผลไมแ้บรนด์ “เอ็มแอนด์เค” บริษัทฯ วางจ าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้ผูป้ระกอบการน าไปสร้างยอดขายให้เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ซาลาเปาแบรนด์ “จกัรพรรดิ” และ 
ขา้วสารแบรนด ์“ไทยรวงขวญั” เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่คู่ค้าในการพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้บรนด ์“เอโร่” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณัฑพ์ลาสติก น ้ายาลา้งจาน ภาชนะอาหาร
ใช้แล้วท้ิง จนได้รับมาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2558 น ้ ายาล้างจานภายใต้แบรนด ์     
“เอโร่” ยงัไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวอีกดว้ย 

เป้าหมายต่อไปของบริษทัฯ คือ การสร้างความภาคภูมิใจในการใชผ้ลิตภณัฑคุ์ณภาพแบรนดเ์อโร่ และ
สร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยปัจจุบนัผา้กนัเป้ือนสีแดงติดแบรนด์เอโร่ถือเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในการท าหน้าท่ีสร้างการรับรู้และความจดจ า รวมทั้งเช่ือมโยงถึงแบรนด์ “แม็คโคร”   
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ในเวลาเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนจะร่วมมือกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพพฒันาสินคา้เอก็ซคลูซีฟ
ท่ีมีจ าหน่ายเฉพาะท่ีแมค็โครเท่านั้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกของสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการท าธุรกิจไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืนตลอดไป 

2.3.2 กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 
เพ่ือผนึกก าลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วิส 
ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นน าท่ีประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศจ านวน 4 
บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นการให้บริการดา้นอาหารใน
ระดบัสากล บริษทัฯ ไดต้ั้งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food 
Service APME) เพ่ื อขับ เค ล่ือน ธุร กิจให้บ ริการด้านอาหารทั้ ง  6 บริษัทใน เค รือแม็คโคร                  
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด ์“สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย 
และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ        
ฟดูเซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 

2.3.2.1 ธุรกจิในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอร์วสิ 
สยามฟูด เซอร์วิส เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์วิส เป็นผูน้ า
ในธุรกิจน าเขา้มีความเช่ียวชาญในการคดัสรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง 
แช่เยน็ และอาหารแหง้ จากต่างประเทศ และในประเทศ ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง 
นม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีมาตรการเขม้งวดในการ
บริหารจดัการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินคา้ จดัเก็บ และการขนส่งภายใต้
กระบวนการท่ีไดม้าตรฐานดว้ย กลุ่มลกูคา้หลกัของสยามฟดู เซอร์วิส ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
- กลุ่มลกูคา้โรงแรมชั้นน า ระดบั 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)  
- กลุ่มภตัตาคาร (Full Service Restaurant : FSR) 
- กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR) 
- กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้  าหน่าย (Manufacturing and Trader) 
- กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบนัต่าง ๆ  

(Catering and Institutions) 
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2.3.2.2 ธุรกจิในประเทศเวยีดนาม โดย Indoguna Vina Food Service Company Limited  
เดมิช่ือ Vina Siam Food Company Limited 
Vina Siam Food เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนปลายปี 2555 ณ เมือง 
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยในปี 2560 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Indoguna Vina Food Service 
เพ่ือประกอบธุรกิจการน าเขา้ และส่งออก ตลอดจนจ าหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหาร
คุณภาพสูงให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจ
โรงแรมทัว่ไป ในปี 2557 บริษทัฯ ด าเนินการขยายสาขาเพ่ิมท่ีเมืองฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม โดยน ากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจท่ียึดถือความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนยก์ลาง (Customer Centric) เช่น มีการจดัโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจแก่
พนักงาน เพ่ือสร้างทีมงานมืออาชีพในการให้บริการดา้นอาหาร พร้อมจดัเตรียมห้องเก็บ
สินคา้แช่เยน็และแช่แข็งไวส้นบัสนุนการเติบโตของผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการอาหารจาน
ด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไปในเมืองฮานอย ดงันั้น วีนาสยาม ฟู้ ด จึงเป็น
กา้วแรกในการต่อยอดทางธุรกิจไปยงัเมืองหรือประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต่อไป 

2.3.2.3 Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์ 
Indoguna (Singapore) Pte Ltd ซ่ึงสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุน้ร้อยละ 80 เป็นบริษทัชั้นน าดา้น
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรากฐานการท าธุรกิจท่ีแข็งแกร่งในสิงคโปร์มายาวนานกว่า 2 
ทศวรรษ โดยเป็นผูน้ าในธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง เช่น เน้ือสตัว ์
อาหารทะเล ไวน์ชั้นเลิศ และผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ส าหรับกลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารชั้นน า ซ่ึงตอ้งการควบคุมตน้ทุนการ
ผลิต ขณะเดียวกนักส็นใจในผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเม่ียมมากข้ึน เพ่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิม
ข้ึนสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ  

2.3.2.4 Indoguna Dubai LLC และ  MAXZI The Good Food Shop ประ เทศสห รัฐอาห รับ          
เอมเิรตส์  
กว่า 12 ปีของการด าเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai 
LLC ซ่ึงสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุ้นร้อยละ 80 ถือเป็นหน่ึงในผูน้ าธุรกิจน าเขา้และจ าหน่าย
อาหารระดบัพรีเม่ียมส าหรับผูป้ระกอบการในตะวนัออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ประเทศโอมาน และประเทศกาตาร์ มุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้ ง
ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ และธุรกิจสายการบินชั้นน า โดยจดัจ าหน่ายสินคา้คุณภาพสูงจาก
วตัถุดิบชั้นเยี่ยมภายใตแ้บรนด์ชั้นน าของ Indoguna อาทิ ไส้กรอกพรีเม่ียม (Carne Meats) 
อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซ าฮาลาล (Masterpiece) นอกจากน้ี ยงัพฒันาช่องทางขาย
ออนไลน์ และร้านจ าหน่ายวตัถุดิบอาหารคุณภาพสูง “MAXZI The Good Food Shop” ใน
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รูปแบบ Specialty Shop เพ่ือส่งมอบประสบการณ์และแรงบนัดาลใจจากอาหารชั้นเลิศ ตอบ
โจทยไ์ลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคยคุใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ 

2.3.2.5 Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่องกง  
ภายหลงัจากการท าสัญญาซ้ือหุ้นร้อยละ 80 โดย สยามฟูด เซอร์วิส ใน Lordly Company 
Limited (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น Indoguna Lordly) และ Just Meat Company Limited ใน
ฮ่องกง ส่งผลใหธุ้รกิจใหบ้ริการดา้นอาหารของแมค็โครขยายฐานการเติบโตสู่ฮ่องกง โดยมี
เป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านอาหารในฮ่องกง ด้วยการเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัแบรนด ์Just Meat ธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวคุ์ณภาพสูง 

2.3.2.6 Indoguna (Cambodia) ประเทศกมัพูชา  
ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครท่ีกรุงพนมเปญ ในปี 2560 คือการขยาย
ธุรกิจให้บริการดา้นอาหารเขา้ไปยงัประเทศกมัพูชา โดยร่วมทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินจดัตั้ง
บริษทัย่อยแห่งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited โดยสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุน้
ร้อยละ 70 ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหว่างการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต ซ่ึงจะ
ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถเร่ิมตน้เปิดตลาดและตั้งส านกังานในกรุงพนมเปญ และเสียมเรียบได้
อย่างมัน่คง พร้อมส าหรับส่งมอบผลิตภณัฑ์อาหารน าเขา้คุณภาพระดบัพรีเม่ียม และเป็น
อาหารท่ีปลอดภัย รองรับการขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเท่ียวในตลาดกัมพูชาท่ีมี
ศกัยภาพการเติบโตสูง  

2.1 การตลาดและการแข่งขัน 

2.1.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

2.1.1.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

ก) ผลิตภณัฑ ์

บริษัทฯ ย ังคงให้ความส าคัญกับการขายสินค้าประเภทอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก 
อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูน้ าในดา้นการประกอบธุรกิจ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองของประเทศไทย โดยอาศยัความ
เช่ียวชาญทางด้านการคัดสรรสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี และตรงต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 99 เป็นสินคา้ขายขาด และมีสินคา้
ฝากขายเป็นส่วนนอ้ย เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์การท าอาหารส าหรับผูป้ระกอบการมือ
อาชีพ สินคา้ประเภทเคร่ืองนอน เป็นตน้  
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กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ แต่ละกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกรายย่อย โฮเรกา้ และธุรกิจ
บริการ มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนัออกไป บริษทัฯ 
จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยติดตามและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด จึงช่วยท าใหบ้ริษทัฯ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกันไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งทีมงานเพ่ือคิดคน้และพฒันาสินคา้ประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยา่ง
ต่อเน่ือง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ อาทิ ซอสพร้อมปรุง น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
น ้ าจ้ิมและเคร่ืองปรุงรส อาหารส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “aro” เป็นต้น ทั้ งน้ี  กระบวนการผลิตทั้ งหมดถูกควบคุมโดย
ผูเ้ช่ียวชาญอย่างใกลชิ้ดเพ่ือใหสิ้นคา้และผลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของ
ลูกคา้ ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือบริษทัฯ ขยายธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ 
จึงมีความพร้อมและสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินค้าท่ีจ าหน่ายในแต่ละสาขาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมดา้นอาหารมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจ และ
การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ได้
จดัตั้งทีมงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส เพ่ือมุ่งเนน้ท าความเขา้ใจในเชิงลึกถึงความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร หรือกลุ่มโฮเรกา้ พฒันาสินคา้ บริการและสาขา
รูปแบบใหม่เพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจ และเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงจะเป็น
รากฐานสนบัสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจฟูดเซอร์วิส อย่างย ัง่ยืน ดว้ยการวิเคราะห์
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด ช่วยท าให้บริษทัฯ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเม่ือบริษทัฯ ขยาย
ธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจ าหน่ายในแต่ละ
สาขาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม  
ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันาศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบของแม็คโคร      
ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น เพ่ิมข้ึน โดยรูปแบบ
ของศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวมีพ้ืนท่ีขายเลก็ลง และมีการน าเสนอประเภท
สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลาย และตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้
มากยิ่งข้ึน เพ่ือใหแ้มค็โครเป็นคู่คา้ท่ีน าเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้สมาชิก 

ข) ท าเลท่ีตั้ง 

จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่ง โดยเป็นผูค้า้ปลีกรายแรกใน
ประเทศไทยท่ีเปิดด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายในลกัษณะศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
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เงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) บริษทัฯ จึงมีความไดเ้ปรียบจากโอกาสในการ
เลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครือข่ายสาขาท่ีครอบคลุมฐานลกูคา้
ในท าเลหลกั ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทัว่ประเทศรวม
ทั้งส้ิน 123 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จ านวน 79 สาขา 
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 19 สาขา อีโค พลสั จ านวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป      
5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา ตามล าดบั ทั้งน้ี แต่ละสาขาจะมีพ้ืนท่ี
และ รูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตามท าเลท่ีตั้ ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจ านวน 29 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 94 สาขา ตามล าดบั  

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัได้เปิดด าเนินการขยายสาขาศูนย์จ าหน่ายสินค้า      
แมค็โครไปยงัประเทศกมัพชูาเป็นแห่งแรก  

รายการ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) 

ประเทศไทย 98 115 123 
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร
รูปแบบคลาสสิก 

70 76 79 

แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส  12 17 19 

อีโค พลสั 8 11 12 
แมค็โคร ฟดูชอ้ป 1 3 5 
ร้านสยามโฟรเซ่น 7 8 8 
ต่างประเทศ - - 1 

รวมทั้งส้ิน 98 115 124 

 

ค) นโยบายดา้นราคา 

ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
บริษทัฯ โดยเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของบริษทัฯ ท่ีผ่านมาเกิดจากปัจจยัหลายประการ 
เช่น  การส ารวจราคา การบริหารต้นทุนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และ
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูผ้ลิต และจดัจ าหน่ายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 
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บริษัทฯ มีนโยบายด ารงไว้ซ่ึ งโครงสร้างการบริหารงานด้วยต้นทุนท่ี ต ่ าและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีไดริ้เร่ิมในช่วงปีท่ีผ่าน
มา เช่น การบริหารและควบคุมอตัราผลก าไรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสินคา้    
คงคลงัและสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนช้า การบริหารตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสินคา้  
การอนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน
การใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ง) การส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายของบริษทัฯ ไดเ้นน้ถึงการส่ือสารกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการผ่าน
ช่องทางวารสาร Makro Mail ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแคต็ตาลอ็กสินคา้จดัท าล่วงหนา้ ในแต่ละ
ปักษ ์(2 สัปดาห์) บริษทัฯ จะท าการลดราคาสินคา้ชนิดใดบา้ง ซ่ึงสินคา้ท่ีน ามาส่งเสริม
การจ าหน่ายจะเป็นสินคา้ท่ีมีราคาถกูกวา่ปกติมาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงานล่วงหนา้
ตลอดปีท่ีจะจดัให้มีการเสนอขายสินคา้ราคาพิเศษแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีการ
วางแผนล่วงหนา้ร่วมกบัผูจ้ดัจ าหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารส่งเสริมการจ าหน่าย
ของแต่ละ Suppliers เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการจ าหน่ายของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ยงัมีการจดัการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล ซ่ึงประกอบดว้ยการลดราคา
สินคา้ การแลกของสมนาคุณ การจดัรายการพิเศษ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้
ร่วมมือกับธนาคารในการเสนอบริการทางธุรกิจให้กับลูกค้าในรูปแบบการเปิด       
สาขาย่อย ณ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร การบริการบตัรเครดิตซิต้ีแบงกก์าร์ด ส าหรับ
ซ้ือสินคา้ทุกประเภท และบตัรเครดิตท่ีมีตราสัญลกัษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ ส าหรับการซ้ือ
สินค้าอุปโภคประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน และเฟอร์นิเจอร์  
นอกเหนือจากการจดัรายการส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี ท่ีน าเสนอผา่นใบปลิว และ Makro 
Mail บริษัทฯ ย ังมี  “แม็คโคร แอปพลิเคชัน” แอปพลิเคชันแรกเพ่ือผู ้ประกอบการ
โดยเฉพาะ ส าหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้ลูกคา้ส่ือสารกบัแมค็โครไดใ้กลชิ้ดมากข้ึน ท า
ให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการทุกกลุ่มสามารถวางแผนในการเลือกซ้ือ และน าสินคา้ไปสร้างผล
ก าไรอีกทอดหน่ึงได้ นอกจากน้ี การจัดเตรียมสินค้าในปริมาณมากตามท่ีลูกค้าสั่งไว้
ล่วงหนา้ นบัเป็นอีกหน่ึงบริการท่ีช่วยผูป้ระกอบการประหยดัเวลาในการด าเนินธุรกิจ และ
ตอกย  ้าวา่แมค็โครเป็นคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยตรงขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัจดัโครงการและกิจกรรม    
ท่ีเป็นประโยชนต่์อกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ 
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(1) มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa) ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ส าคญัประจ าปีของบริษทัฯ และจดัต่อเน่ืองกว่า 10 ปี ตอกย  ้าความเป็นมืออาชีพ
ของแมค็โครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ดว้ยความครบครันของ
วตัถุดิบและอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจอาหาร นวตักรรมด้านอาหาร เช่น ซอสปรุง
ส าเร็จแบรนด์ “เอโร่” และการจดัแสดงสินคา้ใหม่ของแม็คโครและพนัธมิตรทาง
การคา้กวา่ 300 ร้านคา้ ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู้อยา่งหลากหลายผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ลูกคา้ทั่วไปและกลุ่ม
โฮเรก้า ได้น าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจท่ี ได้รับจาก
กิจกรรมภายในงานไปพฒันาต่อยอดธุรกิจของตนเองให้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 

(2) โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่มลูกค้า
หลกัของบริษทัฯ กลุ่มหน่ึงคือผูค้ ้าปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วย บริษทัฯ จึงได้
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพร้านคา้ปลีกและร้านโชห่วยไทย โดยการ
ใหค้ าแนะน า ความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก สนบัสนุนเคร่ืองมือในการ
สร้างยอดขายและผลก าไร ให้ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย น าไปพฒันา
ปรับปรุงธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคยุคใหม่ ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผา่นกิจกรรมท่ีส าคญั ๆ ของโครงการ อาทิ  

- การจดังานตลาดนดัโชห่วย ซ่ึงในงานประกอบไปดว้ยการจดักิจกรรมสัมมนา
และบริการใหค้ าแนะน าในการจดัการร้านคา้ปลีก 

- การจดัท าคู่มือการเปิดร้านใหม่ เพ่ือใหค้ าแนะน าแก่ผูท่ี้ตอ้งการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาคู่มือ 3 ชุด ประกอบดว้ยคู่มือ 8 หัวขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือ
การปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวางแผนผงัร้านคา้มินิมาร์ทใน
รูปแบบ 3 มิติ รวมถึงการให้ค าแนะน าการบริหารพ้ืนท่ีกลุ่มสินคา้ภายในร้าน
ตามท าเลท่ีตั้ง ตวัอย่างการจดัเรียงสินคา้ และประมาณการเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
โดยค านึงถึงท าเลท่ีตั้งและกลุ่มลูกคา้ของร้านคา้เป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ไดพ้ฒันาโปรแกรมดงักล่าวจนสามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก
คุณสมบติัในการออกแบบผงัร้าน การจดัเรียงสินคา้ และการเลือกสินคา้ตาม
ท าเล ในปีน้ีนวตักรรมดงักล่าวสามารถตอบโจทยด์า้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
ธุรกิจ เช่น ตน้ทุน ยอดขายและก าไร ซ่ึงเป็นความครบครันท่ีผูป้ระกอบการ  
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โชห่วยตอ้งการ เน่ืองจากสามารถมองเห็นภาพธุรกิจชดัเจน โดยเป็นบริการท่ี
แมค็โครมอบใหโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

(3) ศูนย์ Makro Culinary Center - MCC มากกว่าการจัดหาวัตถุดิบท่ีหลากหลาย มี
คุณภาพท่ีดี ในราคาท่ีคุม้ค่าท่ีสุดแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 
บริษทัฯ จดัตั้งศูนย ์Makro Culinary Center - MCC ข้ึนบริเวณชั้น 1 ของอาคารธารา
พัฒนาการ เพ่ือประกาศเป็นคู่ คิดธุรกิจผู ้ประกอบการโฮเรก้า ในโอกาสย้าย
ส านักงานใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยกวา้งขวางและมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายครบ
ครัน ด้วยเข้าใจในความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรก้าเป็นอย่างดี ศูนย ์
Makro Culinary Center จึงได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการ
เสริมสร้างศักยภาพของผูป้ระกอบการร้านอาหารอย่างรอบด้าน ได้แก่ การเป็น
ศูนยวิ์จยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ภายใตแ้บรนดข์องบริษทัฯ ซ่ึงท่ีผ่านมามีการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือผูป้ระกอบการโฮเรก้าเฉล่ีย 140 รายการต่อปี โดย
บริษทัฯ เปิดโอกาสใหลู้กคา้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างใกลชิ้ด 
ทั้งการทดสอบและประเมินคุณภาพอาหารผา่นทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 (การดม การ
ชิม การมอง การสัมผสั และการได้ยิน) ภายในห้อง Sensory Cabinet การทดสอบ
ปรุงอาหารดว้ยผลิตภณัฑ์ภายในห้องครัวท่ีเพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์การท าครัวท่ี
ทนัสมยั เพ่ือน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตอบโจทยก์ารท าธุรกิจยุค
ปัจจุบนัมากท่ีสุด   

ศูนย์ Makro Culinary Center ยงัเป็นศูนยฝึ์กอบรมให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
และแนวโน้มด้านการท าธุรกิจอาหาร ล่าสุดได้รับเกียรติจากเชฟวิวแมน ลีออง 
ประธานผูก่้อตั้ง Thailand Culinary Academy มาถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจดัการ
ร้านอาหาร ซ่ึ งได้ รับการตอบรับจากลูกค้าสมาชิกเป็นอย่างดี  ทั้ งท่ี เป็ น
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีแผนจะท าธุรกิจร้านอาหาร หรือผู ้ประกอบการท่ีมี
ร้านอาหารอยู่แลว้ และต้องการเพ่ิมเติมความรู้ในการท าธุรกิจ ทั้ งน้ี ผูท่ี้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรจากศูนย ์Makro Culinary Center ดว้ย  

ทั้ งน้ี  ศูนย์ Makro Culinary Center ถือเป็นหน่ึงกลไกส าคัญในการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของแม็คโครในการเป็นคู่คิดธุรกิจผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ผ่านรายการ 
Food Morning ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยเชิญเชฟผูเ้ช่ียวชาญมามอบทักษะ
ความรู้ รวมทั้ งสร้างโอกาสให้ร้านอาหารของลูกคา้สมาชิกเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 
ควบคู่ไปกบัการแนะน าผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ และให้เป็นท่ี
จดจ าในฐานะผูเ้ช่ียวชาญด้านอาหารท่ีพร้อมสนับสนุนผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ดว้ยความเขา้ใจ   
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ช้ศูนย ์Makro Culinary Center ในการจดักิจกรรมภายใน
ของแม็คโคร อาทิ กิจกรรม Charity Lunch โดยน าว ัตถุดิบท่ีมีจ าหน่ายในศูนย์
จ าหน่ายสินค้าแม็คโครมาปรุงเป็นเมนูอาหารรายการต่าง ๆ พร้อมจ าหน่ายแก่
พนกังานท่ีสนใจร่วมกิจกรรมการกุศล เพ่ือรวบรวมเงินบริจาคไปต่อยอดท ากิจกรรม
เพ่ือสังคมต่อไป ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ ไดฝึ้กอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจอาหาร
ตลอดทั้งปี ซ่ึงนอกจากลูกคา้โฮเรกา้แลว้ ยงัรวมถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างส่ือมวลชน 
หน่วยงานภาครัฐ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ย 

2.1.1.2 กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารใหเ้ป็นหน่ึงเดียวในระดบัภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ
ดา้นอาหารในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแขง็แกร่ง ในปี 2560 
สยามฟูด เซอร์วิส ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นน าท่ีประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร
ในต่างประเทศจ านวน 4 บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ า
ด้านการให้บริการด้านอาหารในระดับสากล บริษัทฯ ได้ตั้ งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service APME) เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจ
ให้บริการดา้นอาหารทั้ง 6 บริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 
กมัพชูา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจ
ใหเ้ป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด ์“สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ใน
ตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของ
บริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 

ก) ผลิตภณัฑ ์

เพ่ือตอบสนองกบัธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหารท่ีมีมูลค่าตลาดในระดบัสูงมากและมีการ
แข่งขัน ท่ี รุนแรง สยามฟูด  เซอร์วิส  Indoguna Vina Food Service และกลุ่ม Food 
Service APME (“กลุ่มบริษัทย่อย”) จึงไดว้างแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัส าหรับลกูคา้กลุ่มเป้าหมายดว้ยการสร้างความแตกต่างใหมี้ความเหนือคู่แข่ง
ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ความหลากหลายและคุณภาพของสินคา้ 

กลุ่มบริษัทย่อยได้ท าการศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัย่อยจึงไดมี้การคดัสรรสินคา้ท่ีมี
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คุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะสินคา้ใน
กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญ่ีปุ่น ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงกว่าอตัราการเติบโต
เฉล่ียของอาหารประเภทอ่ืน ควบคู่กบัการเพ่ิมตราสินคา้โดยการคดัสรรและน าเสนอ
สินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ เพ่ือเจาะจงกลุ่มลกูคา้อยา่งชดัเจนมากข้ึน  

ความเป็นเลิศในดา้นการบริการ 

จากความตั้งใจของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีตอ้งการสร้างความเป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการ จึง
ไดด้ าเนินการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารท างานของ
ฝ่ายบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือขององคก์ร
และของพนักงานในองค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยการจัดการจากระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีข้อมูลในการให้บ ริการลูกค้า ท่ีสอดคล้องกันทั้ งองค์กร ซ่ึงจะเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทย่อยมีความพร้อมท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับพัฒนา
ศกัยภาพการให้บริการตามมาตรฐานการบริการระดบัสากล เพ่ือสร้างความประทบัใจ
ในการใหบ้ริการ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และสามารถแข่งขนัในตลาดไดใ้นระยะยาว  

การใหค้วามส าคญักบัพนกังาน  

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบ ริการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานในองค์กรเป็นหัวใจส าคญัในการท่ีกลุ่มบริษทัย่อยจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญในกระบวนการ
คดัเลือกพนกังาน รวมทั้งจดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรม พร้อมการประเมินผลงานของ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นความรู้เก่ียวกับสินค้าและการให้บริการท่ี ดี            
เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสินค้า (brand loyalty) ของผูบ้ริโภคต่อกลุ่มบริษทัย่อยใน
ระยะยาว 

ข) ท าเลท่ีตั้ง 

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service 
APME) ได้ขับ เค ล่ือนธุรกิจให้บริการด้านอาหารทั้ ง 6 บ ริษัทในเครือแม็คโคร             
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐ
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อาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด ์“สยาม
ฟดู เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ 

นอกจากส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว สยามฟูด เซอร์วิส ยงัมีสาขาใน
ประเทศตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีก 4 แห่ง ได้แก่ เกาะสมุย พัทยา ภูเก็ต และ
เชียงใหม่ ทั้ งน้ีเพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร ในแหล่ง
ท่องเท่ียว และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน 

ในส่วนของ Indoguna Vina Food Service การขยายตลาดในช่วงท่ีผ่านมามุ่งเน้นกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายในเมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็นหลกั 

ค) นโยบายดา้นราคา 

กลุ่มบริษัทย่อยก าหนดราคาสินค้าท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาด และเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสู่ความส าเร็จของกลุ่มบริษทัย่อยและท า
ใหส้ามารถดึงดูดใหล้กูคา้หลกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทัยอ่ยจดัจ าหน่าย 

ง) การส่งเสริมการขาย 

สยามฟูด เซอร์วิส ไดป้รับปรุงภาพลกัษณ์ทางการตลาด โดยท าการปรับปรุงเวบ็ไซต ์
จัดท าแผ่นพับโฆษณาแบบใหม่ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเพ่ือการสาธิต
ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ในกลุ่มภตัตาคารอาหารเอเชียทั้งท่ีเป็นรายย่อย
และท่ีเป็นภตัตาคารในเครือต่าง ๆ ซ่ึงท าให้การด าเนินธุรกิจของสยามฟูด เซอร์วิส มี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งมัน่เจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุดเพ่ือการผลกัดนัการ
พฒันาของสินคา้ฟูดเซอร์วิส ทั้งลูกคา้เก่าและใหม่ เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินคา้
และบริการ อาทิ การพฒันาเมนูใหม่จากสินคา้ในกลุ่มเน้ือ ผลิตภณัฑป์ระเภทนม และ 
อาหารทะเลให้กบัลูกคา้กลุ่มผูใ้ห้บริการอาหารจานด่วน การเพ่ิมสินคา้ประเภทอาหาร
สด (Live) เช่น กุง้มงักร หอยนางรมสด เป็นตน้ 

ส าหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม Indoguna Vina Food Service ได้ด าเนินการจัดตั้ ง
ส านกังานแห่งแรกในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการขยายสาขา
เพ่ิมท่ีเมืองฮานอย เพ่ือตอบโจทยทุ์กการด าเนินการของธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงห้องครัวสาธิต
เพ่ือใช้จดักิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ อีกทั้ง ยงัช่วยเสริม
ภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และรองรับ
การขยายตวัของธุรกิจในอนาคตอีกดว้ย  
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นอกจากน้ี Indoguna Vina Food Service ยงัมีส่วนร่วมในการสร้างสรรกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และยงัเป็นการขยายโอกาสในการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีน่าสนใจ เช่น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และ
งาน Robo wine dinner เป็นตน้ ทั้งยงัเขา้ร่วมกิจกรรมมากมายกบัทางสมาคมเชฟ เพ่ือ
สร้างโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier chefs 
และร่วมกบั FHV ในการจดัแสดงผลิตภณัฑ์อาหารคุณภาพสูง ทุกกิจกรรมลว้นมีส่วน
สร้างความแตกต่างและสนับสนุนให้ Indoguna Vina Food Service กา้วข้ึนเป็นบริษทั   
ผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารระดบัแนวหนา้ในประเทศเวียดนาม และไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูป้ระกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจท่ีจดัหาสินคา้และบริการคุณภาพมาใหโ้ดยตลอด 

2.1.2 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากทัว่ประเทศ บริษทัฯ ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองในการจดั
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ซ่ึงประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มลูกคา้
โฮเรกา้ และกลุ่มธุรกิจบริการ ซ่ึงลกัษณะของลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้งัน้ี 

2.1.2.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

ก) ผู้ ค้าปลีกรายย่อย: ผูป้ระกอบการค้าปลีกรายย่อยท่ีจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซ่ึง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบดว้ย ร้านขายของช า ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขาย
เคร่ืองเขียน เป็นตน้ 

ข)  โฮเรก้า: ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเลก็ท่ีจ าหน่ายอาหารหลากหลายประเภท  

ค)  ธุรกิจบริการ: ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ 
บริษทั ส านักงานบริการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงพิมพ ์  
ร้านซกัรีด และผูป้ระกอบธุรกิจบริการทัว่ไป เป็นตน้ 

การพฒันาลูกคา้จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่าง
ลึกซ้ึง โดยเฉพาะกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรกา้ โดยทีมงานฝ่ายพฒันาลูกคา้ยงัคง
ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ท าความรู้จกักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพทั้งหลาย เพ่ือน า
ขอ้คิดเห็นและค าแนะน าจากลูกคา้มาประมวลและวิเคราะห์ เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบต่าง ๆ 
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ของธุรกิจต่อไป นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยบริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทั
ในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ จึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะผสานความร่วมมือกบักลุ่มเครือ
เจริญโภคภณัฑ์ในฐานะผูน้ าธุรกิจทางดา้นอาหารอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีความรู้ความ
ช านาญ และมีความเขา้ใจในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างดี มาช่วยพฒันาและเสริมสร้างความเขา้
ใจความตอ้งการของลกูคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน  

บริษทัฯ มีเป้าหมายชดัเจนท่ีจะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการ บริษทัฯ จึงพฒันา
รูปแบบของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ใหมี้ความหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเหมาะสม
กบัลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซ่ึงสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจบริษทัฯ ทั้ งใน
ประเทศและในระดบัภูมิภาคอาเซียน ดงัต่อไปน้ี 

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก 

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก เป็นรูปแบบสาขาหลกัของบริษทัฯ และมี
พ้ืนท่ีการขายตั้ งแต่ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือ
ประกอบธุรกิจจดัหาสินค้าไวเ้พ่ือตอบสนองธุรกิจของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายย่อย เพราะผูป้ระกอบการมาศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครเพียงท่ีเดียว จะไดรั้บความสะดวกและสามารถเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค
ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งท่ีจดัเตรียมไวอ้ย่างหลากหลายครบถว้น ท่ีส าคญัคือ มีราคาท่ี
เหมาะสมซ่ึงสามารถน าไปท าก าไรต่อได ้ภายใตแ้นวคิดสินคา้ครบ บริการดี ราคาถูก ทั้งน้ี 
มาตรการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนส าคญัยิ่งท่ีท าให้บริษทัฯ ยงัคงความ
เป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ท่ีมอบความคุม้ค่าของสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ
ไดอ้ยูเ่สมอ  

แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส 

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นรูปแบบสาขาท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือประกอบธุรกิจจดัหาสินคา้
แบบครบวงจรแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้โดยเฉพาะ เช่น อาหารสด และอาหารแช่แข็ง 
อาหารแห้ง เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารและโรงแรม เป็นตน้ ทั้งน้ี แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส มีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 1,000-5,000
ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดท่ีเล็กจึงท าให้เกิดความคล่องตัวในการขยายสาขา และยงัท าให ้ 
บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีใกลก้บักลุ่มลกูคา้เป้าหมายมากข้ึน  

อีโค พลสั 

อีโค พลสั มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมีจุดประสงค์พัฒนาข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการไดท้ั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายย่อย 
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กล่าวคือ รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จดัสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพ่ือ
ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในท าเลพ้ืนท่ีท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร
และจดัเล้ียงจ านวนมาก และมีศกัยภาพในการเติบโต เช่น สาขาพทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ 
(หางดง) เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มโฮเรกา้ ส่งผลให้ธุรกิจบริษทัฯ มี
ความแตกต่างและไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

แมค็โคร ฟู้ ดชอ้ป 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเลก็แต่ครบวงจร โดยมี
พ้ืนท่ีการขายเฉล่ียประมาณ 600 - 800 ตารางเมตร เพ่ือให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน
พ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่ตอ้งเดินทางไกล 

ร้านสยามโฟรเซ่น 

ร้านสยามโฟรเซ่น ถูกพฒันาข้ึนเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั มีพ้ืนท่ีการ
ขายเฉล่ีย 80 - 260 ตารางเมตร 

2.1.2.2 กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

กลุ่มลูกคา้หลกัของสยามฟูด เซอร์วิส ไดแ้ก่ กลุ่มโฮเรกา้ ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงภตัตาคาร
ขนาดใหญ่ทั้งประเภทผูป้ระกอบการอิสระและภตัตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ให้บริการดา้นอาหารแก่ลูกคา้คู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริการอาหารจานด่วน (Quick Service 
Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในธุรกิจ
บริการดา้นอาหารและธุรกิจของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้ รวมทั้งการน าเสนอสินคา้และบริการท่ี
ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ทั้งน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีคลงัสินคา้อยู่ 5 แห่ง
ในท าเลท่ีส าคญัจึงสามารถจดัส่งสินคา้คุณภาพดีแก่ลกูคา้ทัว่ประเทศ  

นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการฝึกอบรม
แก่พนักงานให้มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลูกคา้กลุ่ม
โฮเรกา้ เพ่ือน าเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยมีการ
จดัการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหวัหนา้พ่อครัว (Chef) และการพฒันาทกัษะใน
การขาย เป็นตน้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมในงานแสดงสินคา้ส าคญั งาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ือง
อาหารและอุปกรณ์” ท่ีจดัโดยบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้สยามฟูด เซอร์วิส มีผลประกอบการท่ี
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน  
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Indoguna Vina Food Service ให้ความส าคญักับการขยายตลาด และมุ่งเน้นการน าเสนอ
ความหลากหลายของผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในประเทศ
เวียดนาม ส่งผลให้ Indoguna Vina Food Service มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย 
และเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 
และรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

2.1.3 ลูกค้ารายใหญ่ 

ลูกคา้รายใหญ่ท่ีมียอดซ้ือสินคา้และบริการเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม
ส าหรับปี 2560  

- ไม่มี -  

2.1.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

2.1.4.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

การจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ เป็นแบบช าระดว้ยเงินสดและบริการตนเอง โดยมุ่งเนน้
การจ าหน่ายสินคา้หลากหลายในปริมาณมาก และราคาท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารตน้ทุน
การด าเนินงานให้ต ่าท่ีสุด เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าหลกัอนัได้แก่กลุ่มผูค้ ้าปลีกรายย่อยและกลุ่ม
โฮเรกา้สามารถน าไปท าก าไรต่อและแข่งขนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดอ้  านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้ เช่น การให้บริการแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ลูกค้า
สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนสินคา้ หากพบว่าสินคา้นั้นช ารุดหรือเสียหายอนัเกิดจาก
ความบกพร่องของบริษทัฯ หรือผูผ้ลิต โดยลูกคา้จะตอ้งน าใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งสินคา้ท่ี
ประสงคจ์ะขอคืนหรือเปลี่ยนมาพบเจา้หนา้ท่ีแผนกรับคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ภายใน 7 
วนั นบัจากวนัท่ีท าการซ้ือ ยกเวน้สินคา้อาหารสดและแช่แข็งจะตอ้งกระท าภายในวนัท่ีซ้ือไป
เท่านั้น ทั้งน้ี สินคา้ท่ีจะขอคืนหรือเปล่ียนตอ้งอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งตวัสินคา้และหีบห่อ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้มีการประกันราคาสินค้า (Price Guarantee) ภายใต้เง่ือนไขของ 
บริษทัฯ เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ในการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ 

ปัจจุบัน บริษทัฯ มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง
ทั้งหมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จ านวน 79 สาขา 
(2) แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 19 สาขา (3) อีโค พลสั จ านวน 12 สาขา และ (4) แมค็โคร 
ฟูดชอ้ป 5 สาขา (5) ร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา โดยสาขาแต่ละรูปแบบมีลกัษณะ
ของผลิตภัณฑ์และท าเลท่ีตั้ ง ท่ี เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป           
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(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.4.2 - ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย)  

ในปี 2560 เพ่ือเช่ือมต่อกิจกรรมของลูกคา้สมาชิกท่ีอยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เขา้
ด้วยกนั อนัจะส่งผลให้ลูกค้าสมาชิกสามารถเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายได้จากทุก
ช่องทาง บริษทัฯ จึงไดน้ าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้
ผูป้ระกอบการแบบโดยตรง โดยด าเนินการจดัส่งคูปองส่วนลดและท ากิจกรรมต่างๆ ผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ คือ แมค็โครแอปพลิเคชนั รวมทั้งการส่ือสารสินคา้ราคาพิเศษผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ทดแทนการจดัพิมพ์แม็คโครเมล์ส่งทางไปรษณีย ์จึงช่วยลดการใช้
กระดาษลงอยา่งมาก โดย ณ ส้ินปี 2560 แมค็โครแอปพลิเคชนั มียอดดาวน์โหลดใชง้านอยู่
ท่ี 300,000 ราย เพ่ิมจากปี 2559 ท่ีมียอดดาวน์โหลด 200,000 ราย ทั้ งน้ี แอปพลิเคชันมี
คุณสมบติัเด่นท่ีพฒันาเพ่ิมข้ึนในปีน้ีคือ สามารถแจง้เตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ
เป็นรายบุคคล ซ่ึงกิจกรรมส่งเสริมการขายดงักล่าวจะปรับเปล่ียนอย่างเหมาะสมไปตาม
ประวติัการซ้ือของลูกคา้สมาชิกแต่ละราย เป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าท่ีจบัจ่ายประจ าในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับน าไปจ าหน่ายท าก าไรต่อไป       
การท าการตลาดดิจิทลัเป็นรายบุคคลถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมยอดขายใหก้บัแมค็โคร
ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ด้วยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่  บริษัทฯ จึงสามารถเช่ือมต่อ
พฤติกรรมการจบัจ่ายของลูกคา้สมาชิกท่ีอยู่บนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั 
ดงัจะเห็นไดจ้ากกิจกรรมแมค็โครจดัให ้ท่ีด าเนินการจดัส่งคูปองส่วนลดไปยงัแอปพลิเคชนั
ของลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ปลีก ท่ีมียอดการจบัจ่ายสินคา้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ส่งผลให้ลูกคา้สมาชิกเกิดความจงรักภกัดีในแบรนด์ “แม็คโคร” นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
พัฒนาโครงการเพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าสมาชิกน าส่วนลดไปซ้ือสินค้าทางออนไลน์ บน
เว็บไซต์ Makroclick.com ซ่ึ งเป็นการดึงลูกค้าจากโลกออฟไลน์ให้ รู้จักและสัมผัส
ประสบการณ์การจบัจ่ายสินคา้บนโลกออนไลนม์ากข้ึน  

ส าหรับ Makroclick.com  เป็นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ีมีศกัยภาพและเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ในปลายปี 2560 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาแพลตฟอร์มข้ึนใหม่ โดยเพ่ิมความ
สะดวกในการคน้หาสินคา้ การปรับปรุงระบบการจดัการหลงัร้านใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
เพ่ือให้สามารถขยายการสั่งซ้ือทางออนไลน์และรับสินคา้ท่ีสาขาไดท้ัว่ประเทศ ท่ีส าคญั     
บริษัทฯ ได้เพ่ิมบริการจัดส่งสินค้าถึงท่ีหมาย ซ่ึงถือเป็นพัฒนาการท่ีส าคัญของธุรกิจ 
Makroclick.com เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กับลูกคา้ผูป้ระกอบการ ในการจบัจ่ายสินค้า
ส าหรับน าไปประกอบธุรกิจไดอ้ย่างหลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์ แบบทุกท่ี ทุกเวลา 
นอกเหนือจากการเดินทางมาท่ีสาขาของแมค็โคร โดยการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีหมายไดเ้ร่ิมตน้
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ทดลองให้บริการภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครก่อน ซ่ึงปรากฏว่าไดรั้บการตอบรับเป็น
อยา่งดี  

สงัคมออนไลนถื์อเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัมากข้ึน เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ และใชชี้วิตอยู่บนโลกออนไลน์ ในปีน้ีมีการขยายช่องทาง 
Official Line ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันท่ีคนไทยนิยมใช้งานมากท่ีสุด ปัจจุบันมีผูติ้ดตามกว่า 
300,000 ราย ขณะท่ีเฟซบุ๊คมียอดผูติ้ดตามเกือบ 100,000 ราย โดยบริษทัฯ พยายามคดัเลือก
เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของลูกคา้ มีความน่าสนใจ มาน าเสนอผ่านช่องทาง
ดงักล่าว อาทิ คลิปวิดีโอรายการโชห่วย โชวซ่์า ทา้รวย ท่ีบริษทัฯ จดัท าข้ึนเพ่ือให้ความรู้
ดา้นการจดัการร้านโชห่วยแบบสมยัใหม่ และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัคนรุ่นใหม่ ท่ีหนัมา
ประกอบกิจการร้านคา้ปลีก โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยท าใหก้ารจดัการธุรกิจง่าย
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้กลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์รู้สึกผูกพนัและใกลชิ้ด
กบัแมค็โครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการมากยิ่งข้ึน 

2.1.4.2 กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 
เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจให้บริการดา้นอาหารทั้ง 6 บริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 
ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้ง
เพ่ือผนึกก าลังเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ใน
ประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัของธุรกิจฟดูเซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 

สยามฟูด เซอร์วิส มีพนักงานขายดูแลลูกคา้แต่ละราย แต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมี
แผนกบริการลูกค้าส่วนกลางท่ีสามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงท าให้สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ี สยามฟูด เซอร์วิส เพ่ิม
ช่องทางจ าหน่ายสินคา้อาหารแหง้โดยอาศยัความร่วมมือจากบริษทัฯ ซ่ึงจะท าให้สยามฟูด 
เซอร์วิส มีสถานภาพท่ีจะชิงส่วนแบ่งการเติบโตในตลาดไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี ยงัได้
พัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสาขาและอาหารจานด่วน 
(Quick Service Restaurant : QSR) ซ่ึงเป็นการขยายฐานลกูคา้และการพฒันาธุรกิจ 

สยามฟูด  เซอร์วิส  มีคลงัสินคา้ห ้องเย ็น  และรถจดัส่งสินคา้ที ่ติด เค ร่ืองควบคุม
อุณหภูมิท าความเย็น จึงท าให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นผูน้ าตลาดในดา้น
ผลิตภณัฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหาร 5 ท าเลหลกั  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย พทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 59 

Indoguna Vina Food Service มีวตัถุประสงค์ เพ่ือขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และ
เตรียมความพร้อมของบริษทัฯ ส าหรับโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะมีข้ึนภายหลงัการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กบับริษทัฯ โดยอาศยัการเติบโตของธุรกิจให้บริการดา้นอาหารของประเทศ
เวียดนามซ่ึงมีอตัราท่ีสูงในปัจจุบนั 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีการส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ
ประมาณ 167 ลา้นบาท และ 88 ลา้นบาท ตามล าดบั  

2.1.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

เศรษฐกิจไทยปี 2560 ยงัคงมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนโดยมีการขยายตัวร้อยละ 3.9 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.3 อนัเป็นผลจากการขยายตวัเร่งข้ึนของการส่งออก 
การขยายตวัของการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนการขยายตวัของภาคการ
ท่องเท่ียวทั้งการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศและรายรับจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 
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ทั้งน้ีในส่วนของภาคการคา้ส่งคา้ปลีกมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยมีอตัราการขยายตวั    
ร้อยละ 6.9 ตามการขยายตวัของการใชจ่้ายภาคครัวเรือนและการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างประเทศ  

ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหธุ้รกิจคา้ปลีกในปี 2560 มีการขยายตวัร้อยละ 3.0-3.2 เทียบกบัปี 2559 
มีการขยายตวัร้อยละ 2.97 นอกจากน้ีแลว้การเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกยงัเป็นผลจากมาตรการ การ
กระตุน้การใช้จ่ายท่ีรัฐบาลประกาศใช้ในช่วงปลายปีไดแ้ก่ มาตรการการลดหย่อนภาษีจากการ
ท่องเท่ียวในประเทศ และมาตรการภาษีเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ หรือ “ชอ้ปช่วยชาติ” 

 
อย่างไรก็ตามแมว้่าในช่วงท่ีผ่านมาธุรกิจคา้ปลีกจะมีการเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง แต่ขณะเดียวกนั
ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจก็ทวีความรุนแรงข้ึนทั้งจากการแข่งขนัจากธุรกิจคา้ปลีกประเภทเดียวกนั 
ธุรกิจ   คา้ปลีกขา้มประเภทเช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต และคู่แข่งรายใหม่ท่ีเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ต่างด าเนินมาตรการเชิงรุกท าตลาดเพ่ิมข้ึนเพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิม
และแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดดว้ยการขยายสาขาใหม่ และใชก้ลยุทธ์ทางดา้นราคา รวมถึงการเพ่ิมช่อง
ทางการซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต (E-Commerce) 
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2.2 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ฝ่ายจัดซ้ือของบริษัทฯ จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า โดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมี
ผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภท ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ   
โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและหรือผูจ้  าหน่ายโดยตรง ทั้งน้ีจะมีการท าสัญญาการคา้กบัผูผ้ลิตและ/หรือผู ้
จ  าหน่ายเป็นราย ๆ ไป ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นสญัญาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนั โดยส่วนใหญ่หรือเกือบ
ทั้งหมดของสัญญาการคา้จะมีอายุก าหนด 1 ปี และเม่ือครบก าหนดแลว้สัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ  
1 ปี จนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมียอดซ้ือเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซ้ือรวม
ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี 2559 และปี 2560 

นอกเหนือจากความพึงพอใจในคุณภาพและความครบครันของสินคา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจยงัใหค้วามส าคญั
ถึงความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคยุคใหม่ให้ความใส่ใจบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี         
แม็คโครถือเป็นผูน้ าดา้นอาหารปลอดภัยจึงเขม้งวดกบัเร่ืองดงักล่าว และมุ่งมัน่พฒันาระบบการประกนั
คุณภาพอาหารปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมจดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัมาน าเสนอแก่ลูกคา้
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดรับกบัยทุธศาสตร์อาหารปลอดภยัของภาครัฐ 

บริษทัฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภยัของอาหารตั้งแต่ตน้น ้ าสู่ระดบัสากล เช่น Q Mark, Food Safety, 
HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบ
ท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัได ้(Traceability) ขณะเดียวกนัยงัพยายามขยายมาตรฐานการรับรองใหค้รอบคลุม
กลุ่มสินคา้มากข้ึน เช่น กลุ่มผกัและผลไมคุ้ณภาพเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ท่ีผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยัของแม็คโคร ไดแ้ก่ มะพร้าวน ้าหอม เมล่อนเน้ือสีส้ม มะม่วงน ้ าดอกไม ้ส้มสายน ้าผึ้ง แตงโมเน้ือ
เหลือง เป็นตน้ ตลอดจนสินคา้อุปโภคท่ีไดรั้บการรับรองฉลากเขียวและมาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 มา
ลงทะเบียนเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลของแอปพลิเคชนั Green Card หรือ “แอปเดียวเขียวทัว่ไทย” ท่ีพฒันาโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแอปพลิเคชนั QR Code Reader ของกรมปศุสัตว ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกใหลู้กคา้สมาชิกท่ีดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนัน้ีมาใชง้าน สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ถึงแหล่งผลิตไดง่้ายข้ึน รวมทั้งรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแมค็โครอยา่งต่อเน่ือง 

แมค็โครยงัใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการจดัท าฉลากหวาน มนั เคม็ (Guideline Daily Amount 
- GDA) ท่ีแสดงค่าพลงังาน ปริมาณน ้าตาล ไขมนั และโซเดียม ซ่ึงช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับประทาน
ผลิตภณัฑ์อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการได ้นอกจากน้ี ยงัเขา้ร่วมโครงการ “ร้านอาหารวตัถุดิบ
ปลอดภยั เลือกใชสิ้นคา้ Q (Q Restaurant)” อยา่งต่อเน่ือง ในฐานะผูจ้ดัหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
ท่ีไดรั้บการรับรองวา่ปลอดภยัตามระบบการผลิต GAP ภายใตส้ญัลกัษณ์ Q เพ่ือสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ
ร้านอาหาร ภตัตาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสด สะอาด ไดม้าตรฐานความปลอดภยัมาสร้าง
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เป็นจุดขายของธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้รับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน 
ส่งผลให้ในปี 2558 แม็คโครไดรั้บการรับรองให้เป็นสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เกษตรในดา้นความปลอดภยั
ตามโครงการตราสญัลกัษณ์ Q-Mark จากส านกัมาตรฐานและรับรองสินคา้เกษตรแห่งชาติ 

ท่ีผ่านมา แม็คโครให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจตามขอ้บงัคบัทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ค านึงถึง
อาหารปลอดภยัและสิทธิของผูบ้ริโภคเป็นส าคัญ โดยศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโครทุกสาขาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GMP ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้ยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัดา้นอาหาร แมจ้ะยงัมิไดอ้อกเป็นขอ้กฎหมายบงัคบัก็ตาม เช่น การพฒันาสินคา้กลุ่มเน้ือสัตว์
จนไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Halal ท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร การพฒันาส่วนปฏิบติัการคดัและบรรจุ
เน้ือสัตวซ่ึ์งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และไดใ้บรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสัตวส์ะอาด (เขียงสะอาด) 
จากกรมปศุสตัว ์ตอกย  ้าความเป็นผูน้ าดา้นอาหารปลอดภยั ใส่ใจในคุณภาพท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจไวว้างใจ 

ส าหรับสินคา้กลุ่มเน้ือสตัว ์ในปี 2559 บริษทัฯ ไดร่้วมกบัฟาร์มตน้น ้าท่ีมีระบบจดัการฟาร์มท่ีไดรั้บรองการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี พฒันาสินคา้กลุ่มเน้ือสัตวป์ลอดภยัท่ีมัน่ใจไดใ้นเร่ืองปลอดโรค ปลอดสารเคมี
ตกคา้ง จนไดรั้บการรับรองภายใตต้ราสัญลกัษณ์ “ปศุสัตว ์OK” จากกรมปศุสัตว ์โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการ
สามารถตรวจสอบท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัไดจ้นถึงฟาร์ม ทั้งน้ี ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครทุกสาขาไดรั้บ
การรับรองจากกรมปศุสตัว ์ในฐานะสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสตัวท่ี์มีสุขลกัษณะท่ีดี   

ส าหรับสยามฟูด เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามประเภทของสินคา้โดยแต่ละกลุ่ม
ผลิตภณัฑจ์ะมีผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีน าเขา้
จากต่างประเทศ โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้  าหน่ายโดยตรง ซ่ึงมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

ส าหรับปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้ต่างประเทศรวมกนั คิดเป็น
ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 5.3 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามล าดบั 

2.3 การผลติ 

ภายใตน้โยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนัยงัไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการผลิตสินคา้เพ่ือ
จ าหน่ายแต่อยา่งใดแมจ้ะมีเคร่ืองหมายการคา้ของตวัเอง บริษทัฯ กจ็ะวา่จา้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพเป็นผูผ้ลิตให ้

2.4 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

2.5 โครงการในอนาคต 

ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ วางแผนกลยุทธ์เพ่ือ
ขบัเคล่ือนธุรกิจในประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมัน่คง โดยยึดถือเอาความตอ้งการของลูกคา้เป็น
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ศูนยก์ลาง (Customer Centric) รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศตามวิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นที่
หน่ึงเร่ืองการจดัหาสินค้าเพือ่ธุรกจิอาหารแบบครบวงจรส าหรับผู้ประกอบการมอือาชีพ” โดยมุ่งเนน้พฒันา
ศกัยภาพท่ีโดดเด่นเพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของบริษทัฯ ในการท่ีจะเป็น “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 
ภายใตก้ารผนึกก าลงัท่ีจะสนบัสนุนดา้นองคค์วามรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ของกลุ่มเครือเจริญโภค
ภณัฑ ์บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าจะเป็นแรงผลกัดนัใหธุ้รกิจแมค็โครสามารถเติบโตไดอ้ย่างแข็งแกร่งและยัง่ยืนใน
อนาคต 

โครงการขยายธุรกจิภายในประเทศ 

เน่ืองจากแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางการขายแบบธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์                             
(E-Commerce) ประกอบกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัธุรกิจบริการดา้นอาหาร
ท่ีมีอตัราการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งขอ้จ ากดัทางกฎหมายในการขยายสาขา บริษทัฯ ยงัคงนโยบายท่ี
จะชะลอการขยายสาขาขนาดใหญ่ และวางแผนท่ีมุ่งเนน้การพฒันารูปแบบสาขาฟูดเซอร์วิสขนาดเลก็ให้ดี
ยิ่งข้ึน และเพ่ิมการเปิดสาขาในรูปแบบใหม่ขนาดเล็กมากข้ึนในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว และชุมชนเมืองท่ีมี
ศกัยภาพสูง ตอกย  ้าการเป็นคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ทั้ งน้ี ดว้ยแนวโน้มของรูปแบบสาขามี
ขนาดย่อมกว่ารูปแบบดั้งเดิม นับว่าสร้างความคล่องตัวในการขยายสาขาเขา้ไปใกลชิ้ดผูป้ระกอบการ               
มืออาชีพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงไม่หยดุย ั้งพฒันารูปแบบสาขาใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ี
แตกต่างของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย รวมทั้งลดขอ้จ ากดัเร่ืองขนาดท าเลพ้ืนท่ีในการขยายสาขาใหห้มดไป 

ส าหรับธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร (Food Service) ภายใตแ้บรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” มีแผนด าเนินธุรกิจ
โดยน าการผสมผสานวิธีการด าเนินธุรกิจของทุกบริษทัในภูมิภาค มุ่งเนน้ไปท่ีลูกคา้และตลาด น าไปสู่ดา้น
การสร้างแบรนด์ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมทั้งน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ซ่ึงมีปริมาณ ตน้ทุน
และเวลาท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ โดยใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ท่ีมีคุณภาพไปใหก้บัลกูคา้
ฟดูเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง รวมทั้งคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้ 

โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

อีกหน่ึงแผนงานท่ีทา้ทายเพ่ือรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองของแม็คโคร คือการจดัหาและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใหเ้พียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บริษทัฯ มีแผนน าผลการประเมินความรู้สึกผกูพนั
ของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร (Engagement Survey) มาปรับปรุงใหแ้มค็โครเป็นองคก์รท่ีคนทุกรุ่นอยากเขา้มา
ร่วมงานดว้ยในทุก ๆ สายงาน  โดยมุ่งเนน้การใหโ้อกาสบุคลากรเติบโตกา้วหนา้ในสายงาน การสร้างทกัษะ
ความช านาญเฉพาะในธุรกิจบริการดา้นอาหาร จดัท าแผนผูสื้บทอดต าแหน่งงาน และพฒันาบุคลากรเหล่าน้ี
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และเป็นระบบ เช่น หลกัสูตรท่ีออกแบบเฉพาะ การมอบหมายงานโครงการ และ
การสอนงานโดยผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์สูง เพ่ือใหพ้นกังานกลุ่มน้ีมีความพร้อม เม่ือมีต าแหน่งงานวา่งลง 
บริษัทฯ จะสามารถน าบุคลากรเหล่าน้ีมาทดแทนได้ทันที โดยการวางแผนผูสื้บทอดต าแหน่งงานน้ี            
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จะมุ่งเน้นท่ีต าแหน่งผูบ้ริหารถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพ่ือรักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจ บริษทัฯ 
ยงัคงมุ่งสร้างแบรนด ์“แมค็โคร” ใหแ้ข็งแกร่งในฐานะองคก์รท่ีน่าท างานในตลาดแรงงานคุณภาพ เพ่ือจูงใจ
ให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขา้มาร่วมงานกบัแม็คโครมากข้ึน รวมทั้งการ
จดัหาและสร้างบุคลากรในทอ้งถ่ินเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพ แต่ไม่ว่า
บุคลากรของบริษทัฯ จะปฏิบติังานอยู่ ณ พ้ืนท่ีใดก็ตาม บุคลากรทุกคน ทุกระดับ จะไดรั้บการปลูกฝัง
ค่านิยมขององคก์ร “VICTORY -  7 ค่านิยมสมเป็นคนแมค็โคร” เพ่ือร่วมขบัเคล่ือนธุรกิจแมค็โครใหเ้ติบโต
บรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

ช่องทางธุรกจิใหม่ ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E - Commerce) 

ในปี 2561 บริษทัฯ คาดการณ์วา่รูปแบบธุรกิจยคุดิจิทลัจะเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วในประเทศไทย เป็นไปตาม
นโยบายภาครัฐ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ซ่ึงมีแนวโน้ม
ขยายตวัเด่นชดั ดงันั้น บริษทัฯ ไดมี้การเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง เพ่ือรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจในระยะต่อไป โดยก าหนดเป็นแผนงานในการพัฒนาธุรกิจด้านพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์                        
(E - Commerce) ดว้ยการพฒันาแพลตฟอร์มใหม่ให้รองรับกระบวนการแบบอตัโนมติั แบ่งพ้ืนท่ีในสาขา
เพ่ือรองรับการจดัเตรียมสินคา้ วางแผนเพ่ิมรูปแบบการบริการต่าง ๆ ทั้งในดา้นการใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ 
และการช าระเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ และความ
ตอ้งการของลูกคา้ทั้งท่ีเป็นผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค บริษทัฯ ไดน้ าโปรแกรมต่าง ๆ มาใชใ้นการพฒันา
ธุรกิจ อาทิ โปรแกรม Central Ordering ท่ีช่วยในการคาดการณ์ความตอ้งการและจดัการสั่งซ้ือสินคา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบ Online to Offline (O2O) และการน าฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่ ท่ี มีอยู่  มาวิ เคราะห์ในเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Analytics) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน               
การให้บริการด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ของบริษัทฯ และสามารถตอบโจทย ์      
ความตอ้งการของลูกค้าผูป้ระกอบการแบบเฉพาะรายมากข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะมีส่วนเพ่ิมศกัยภาพ       
ในการแข่งขนั ตลอดจนสนบัสนุนการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศใหด้ าเนินไปไดอ้ย่างมัน่คง 
เช่น แมค็โคร สาขากมัพชูา ซ่ึงสามารถน าระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์รโดยรวม (ERP) 
มาใชง้านร่วมกนัได ้  

โครงการขยายธุรกจิในต่างประเทศ  

ภายหลงัการขยายสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโครไปท่ีประเทศกมัพูชาเป็นประเทศแรก โดยเร่ิมเปิด
ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีความพร้อมอย่างเต็มท่ีท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัประเทศอ่ืน ๆ 
เช่น ประเทศอินเดีย เป็นตน้ หลงัจากศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรอบ
ดา้น อาทิ กฎหมายการลงทุน วฒันธรรมการบริโภคของประเทศกลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ บริษทัฯ ยงัคงเนน้
การแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจในท้องถ่ินเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการพฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่าง
รวดเร็วและมัน่คง พร้อมจดัหาและฝึกอบรมบุคลากรในทอ้งถ่ินใหพ้ร้อมปฏิบติังานไดท้นัที  
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ส าหรับธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) บริษัทฯ ได้ตั้ งกลุ่มธุรกิจ Food Service APME เพ่ือ
ขบัเคล่ือนธุรกิจให้บริการดา้นอาหารของบริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 
กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึง
เดียว ภายใตแ้บรนด ์“สยามฟดู เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงมานาน
และมีความเขม้แขง็ในสินคา้ Own Brand ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในตลาดต่างประเทศ ถึงความเป็นสินคา้ระดบัพรีเมียม 
นอกจากน้ี Food Service APME มีแผนขยายการขายไปถึงระดบัผูบ้ริโภคโดยตรง โดยมีแผนงานในการ
ด าเนินงานดา้นธุรกิจร้านอาหารภายใตช่ื้อ MAXZI The Good Food Shop เป็นท่ีแรกในเมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงเป็นร้านท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงมีบริการปรุง
อาหารท่ีซ้ือและสามารถรับประทานในร้านไดด้ว้ย โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั MAXZI The Good Food 
Restaurant & Cafe Limited Liability Company ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 
โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80 

ส าหรับการกา้วสู่การเป็นผูเ้ล่นในระดบัภูมิภาค ความท้าทายอยู่ท่ีการท าความเข้าใจกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ แต่บริษทัฯ จะยงัคงรักษามาตรฐานและปรัชญาการท า
ธุรกิจของแม็คโครไวแ้ม้ในตลาดท่ีมีความแตกต่าง ทว่าก็ต้องพร้อมท่ีจะยืดหยุ่น และปรับเปล่ียนให้
เหมาะสม  

โครงการด าเนินงานด้านนวตักรรม  

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการเป็น “องค์กรแห่งนวตักรรม” (Innovation Organization) และ
บุคลากรทุกคนถือเป็นกลไกหน่ึงในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของธุรกิจแมค็โคร ตลอดจนสามารถตอบสนองการขยายตวัของธุรกิจ และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป
อย่างรวดเร็ว บริษทัฯ จึงไดว้างแผนนวตักรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจดัตั้งแผนกนวตักรรม
ข้ึนมา ซ่ึงบริหารงานภายใต้ฝ่าย Synergy & Innovation เพ่ือเร่งส่ือสารสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร 
รวมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนให้เช่ือว่า นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีใกลต้วั จบัตอ้งได ้ทั้ งยงัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายและลดการใชท้รัพยากร พร้อม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมของพนักงาน เพ่ือต่อยอดการสร้างนวตักรรมให้สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง และสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อองคก์ร ขณะเดียวกนันวตักรรมท่ีดียงัเพ่ิมมลูค่าใหก้บัสินคา้และบริการ
ท่ีจะมาตอบโจทยก์ารท าธุรกิจของผูป้ระกอบการมืออาชีพ 

ความทา้ทายคือ การสร้าง “วฒันธรรมนวตักรรม” ใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร และหยัง่รากนวตักรรมใหเ้ป็นดีเอน็
เอของพนกังาน ในระยะแรก เร่ิมตน้จากการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบั ต่ืนตวั
และตระหนกัถึงความส าคญัของนวตักรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัเรา ใหเ้ช่ือว่านวตักรรมเป็นส่ิงท่ีใกลต้วั จบั
ตอ้งได ้ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายและ
ลดการใชท้รัพยากร ขณะเดียวกนันวตักรรมท่ีดียงัเพ่ิมมลูค่าใหก้บัสินคา้และบริการท่ีจะมาตอบโจทยก์ารท า
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ธุรกิจของผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมตลอดทั้ งปี เพ่ือสนับสนุนให้
พนกังานเป็น ‘นวตักร’ ผูเ้ป็นคนตน้คิดนวตักรรมใหม่ ๆ อาทิ กิจกรรมการสรรหานวตักรรม 1 หน่วยงาน 1 
นวตักรรม การจดังาน Innovation Week ภายใตแ้นวคิด “365 Days Innovation Around you” มุ่งส่ือสารให้
บุคลากรเขา้ถึงและเขา้ใจนวตักรรม โดยจุดเด่นอยู่ท่ีการจดัแสดงผลงานนวตักรรมท่ีเห็นเป็นรูปธรรม และ
สร้างความส าเร็จให้กบัแม็คโคร ทั้งในแง่ของรางวลัและมูลค่าเพ่ิมท่ีสร้างให้กบัธุรกิจ การโรดโชวส์ร้าง
ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมไปตามแมค็โครสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจดักิจกรรมการประกวดนวตักรรมภายใน
องค์กร ซ่ึงพบว่านวตักรรมส่วนใหญ่มักเกิดจากการแก้ปัญหาท่ีประสบในการท างาน การสร้างสรรค์
นวตักรรมท่ีตอบโจทยธุ์รกิจอย่างตรงจุด จึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีข้ึน ลดต้นทุนลงทั้ ง
ทางดา้นงบประมาณ เวลา แรงงาน และท่ีส าคญัการสร้างนวตักรรม ท าให้พนกังาน มีความภูมิใจและเห็น
คุณค่างานของตนเอง ทุกนวตักรรมช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กบัธุรกิจ และสามารถวดัเป็นตวัเลขมูลค่าท่ี
สร้างใหก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน  

ทั้งน้ี การเป็นส่วนหน่ึงของเครือเจริญโภคภณัฑ์ท่ีสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมอย่างมาก ถือเป็นผลดีต่อ
บริษทัฯ ในแง่ของการผนึกความร่วมมือ ผสานจุดแข็ง แลกเปล่ียนองค์ความรู้และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสรรคน์วตักรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงยิ่งข้ึนร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นหวัใจในการขบัเคล่ือนธุรกิจแมค็โคร
ยคุ 4.0 และธุรกิจทั้งเครือใหเ้ติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

บริษทัฯ ใหค้วามสําคญักบัการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ี

กาํหนดไว ้ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือวางนโยบายการบริหารจดัการความ

เส่ียงและพฒันากรอบการประเมินความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล พร้อมทั้งกาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้

การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร ในปี 2560 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามกรอบการบริหารความ

เส่ียงท่ีกาํหนดไว ้โดยการรวบรวมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงกิจกรรมสําคญัขององค์กร 

จดัลาํดบัความเส่ียงสําหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และประชุมสรุปผลเป็นรายไตร

มาส เพ่ือกาํหนดแผนการบริหารจดัการความเส่ียงขององค์กร และจาํกดัผลกระทบต่อบริษทัฯ ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดว้างกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงสาํหรับปี 2561 เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษทั

ยอ่ยนาํไปปรับใชต้ามบริบทของแต่ละบริษทั 

เน่ืองจากธุรกิจแม็คโครมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบธุรกิจเปล่ียนแปลงไป กอปรกบัสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองค์กรมีความซับซ้อนมากข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ จึงไดน้าํเคร่ืองมือต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการ

วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์รทั้งดา้นการดาํเนินธุรกิจและการลงทุน

ของบริษทัฯ ในรูปแบบแผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) และ มาตรการจดัการความเส่ียง (Mitigation Plan) รวมถึงให้

ความสาํคญักบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว่างปี เพ่ือเตรียมมาตรการจดัการ

ความเส่ียงในเชิงรุก นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้มีการจา้งท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในด้านการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้

คาํแนะนาํในการบริหารความเส่ียง แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภัยธรรมชาติ 

ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจศูนย์

จาํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการดา้นอาหาร ในช่วงหลายปีท่ี

ผ่านมา บริษทัฯ เผชิญปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจอนัไดแ้ก่ ความไม่สงบทางการเมือง การชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจโลก รวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภยัแลง้ และอุทกภยั 

อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายเป็นสินคา้ประเภทส่ิงของจาํเป็นในการดาํรง

ชีพ รวมถึงสินคา้ประเภทอาหารสด ประกอบกบัการมีสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ ทาํให้สามารถ

ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวได ้

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดแผนงานการบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 

(Business Continuity Management Framework) และติดตามสถานการณ์ดว้ยความต่ืนตวัตลอดเวลา

พร้อมรายงานแจง้เตือนล่วงหนา้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการปฏิบติังานท่ีสําคญัของบริษทัฯ จะ
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สามารถดาํเนินต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบกบับริษทัฯ 

เห็นไดจ้ากเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ท่ีจงัหวดัสกลนครในเดือนกรกฏาคม 2560 หลายมาตรการของ

โครงการน้ีไดถ้กูนาํมาใช ้ทาํใหแ้มค็โครสาขาสกลนครสามารถจาํกดัความเสียหายใหเ้กิดผลกระทบ

นอ้ยท่ีสุด และสามารถกลบัมาเปิดดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว มาตรการต่าง ๆ ไดถู้กปรับปรุงและ

พฒันาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้โครงการมีความสมบูรณ์มากข้ึน ครอบคลุมถึงการจดัการในภาวะวิกฤตจาก

ปัจจยัใหม่ ๆ เช่น ปัญหาภยัแลง้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานภายในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้และ

ศูนยก์ระจายสินคา้ของแม็คโคร ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใช้นํ้ าท่ีมีคุณภาพในปริมาณพอสมควร เพ่ือ

รักษาสุขอนามยัและความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหาร บริษทัฯ จึงไดศึ้กษาเพ่ิมเติมและกาํหนด

แผนปฏิบัติงานในช่วงภัยแลง้ อาทิ การบาํบัดนํ้ าเสียและนํานํ้ าเสียท่ีบําบัดแลว้กลบัมาใช้อย่าง

เหมาะสม การจดัหาแหล่งนํ้าสะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยก์ระจายสินคา้

อาหารสดและอาหารแช่แข็งเพ่ิมท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงมีส่วนช่วยลดความเส่ียงใน

กรณีศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใดแห่งหน่ึงจาํเป็นตอ้งปิดการดาํเนินงานชัว่คราวไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตาม ทั้ งยงัเพ่ิมศักยภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า  ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของ       

แมค็โครในอนาคต 

นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติยงัอาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยายสาขา

ของบริษทัฯ โดยอาจส่งผลใหแ้ผนการขยายสาขาล่าชา้ออกไป หรือไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างมี

นยัสําคญั อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดด้าํเนินการศึกษาและวิเคราะห์แผนการขยายสาขาอย่าง

รอบคอบ เพ่ือให้การขยายสาขาเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียง

ดงักล่าวใหน้อ้ยท่ีสุด 

3.1.2 ความเส่ียงจากกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย 

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล หรือการออกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของราชการอาจส่งผลต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จดัอยู่ในภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง ซ่ึงอยู่ภายใต้

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดขอ้จาํกดั ขอ้ห้าม และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติั

ตาม โดยกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีจะออกมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตมี

แนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ประกอบกบัความเป็นไปไดท่ี้จะมีการตีความบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยู่

อยา่งเคร่งครัดข้ึน หรือภาครัฐอาจบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดมากข้ึนดว้ย ทั้งน้ี กฎหมายและร่าง

กฎหมายท่ีสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ยการ

แข่งขนัทางการคา้ ซ่ึงหากมีการบังคบัใช้อย่างเคร่งครัดอาจส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของ

บริษทัฯ รวมทั้ งร่างกฎหมายซ่ึงกาํลงัอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอ่ืน ๆ ซ่ึงหากประกาศใช้

บังคับอาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในการดําเนินการขยายสาขาของบริษัทฯ อาทิ ร่าง

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการผงัเมืองกาํกบัดูแลการพฒันาอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ หรือธุรกิจคา้ปลีก
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ขนาดใหญ่ รวมทั้งร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจคา้ปลีกหรือคา้ส่ง โดยหากพ้ืนท่ีตาม

แผนการขยายสาขาของบริษทัฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมายเหล่าน้ี อาจทาํให้บริษทัฯ ไม่

สามารถตั้งสาขาหรือสร้างความล่าชา้ในการเปิดดาํเนินการสาขาในพ้ืนท่ีดงักล่าวตามแผนธุรกิจของ

บริษทัฯ ได ้

นอกจากน้ี ธุรกิจของบริษทัฯ อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคและพระราชบญัญติัว่าดว้ย

ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย (Product Liability Act) รวมถึง

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งรับผิดในกรณีผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ไดรั้บ

ความเสียหายจากสินคา้หรือบริการท่ีไม่ปลอดภยัของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการชดเชยค่าเสียหาย 

หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอาจสั่งใหบ้ริษทัฯ เรียกคืนสินคา้จากผูบ้ริโภค หรือจดัเก็บสินคา้ท่ี

ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายกลบัคืน รวมทั้งสั่งใหห้ยุดขายสินคา้นั้นได ้ทั้งน้ี เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประเภทอาหาร ทั้งท่ีศูนยก์ระจาย

สินค้าและสาขาของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย  

บริษทัฯ ไดศึ้กษากฎหมายใหม่และร่วมมือกบัพนัธมิตรปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจดัทาํระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแข่

เยือกแข็ง การแสดงขอ้ความพรีเมียมบนฉลากผกัและผลไมส้ดตดัแต่งพร้อมบริโภค พระราชบญัญติั

โรคระบาดสัตว ์เป็นตน้ และไดจ้ดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานอาหารปลอดภยัและเช่ือถือได ้

รวมทั้งร่วมพฒันาสินคา้คุณภาพภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Quality Pro” นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

กาํหนดใหผู้จ้ดัจาํหน่ายสินคา้ให ้แก่บริษทัฯ ตอ้งรับผิดชดใชค่้าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่

ปลอดภัย รวมทั้ งให้คู่ค้าทําประกันภัยสําหรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดังกล่าวด้วย เพ่ือลด

ผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวอีกทางหน่ึง 

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกฎหมาย โดยการให้ฝ่ายกฎหมาย

ของบริษทัฯ ติดตามข่าวสารท่ีสาํคญัของภาครัฐ ท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือแจง้ใหค้ณะผูบ้ริหาร

และหน่วยงานภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ ตลอดจนทาํโครงการใหค้วามรู้ทางกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไป แก่หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี บริษทัได้

ว่าจา้งท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือท่ีจะติดตามการเปล่ียนแปลงของ

กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกลชิ้ด รวมถึงใหค้าํแนะนาํทางกฎหมายในประเทศท่ีบริษทัฯ 

ดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) รวมทั้ งมีการประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน

กิจกรรมภายในบริษทัฯ ท่ีตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานของภาครัฐและมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะเกิดคอร์รัปชนั 

ในขณะเดียวกนั การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งศึกษากฎหมายทอ้งถ่ินท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งละเอียด ร่วมกบัการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญในประเทศ
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นั้น ๆ ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและใหค้าํปรึกษาเพ่ือปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีแต่ละประเทศ

กาํหนดข้ึนมาอย่างเคร่งครัด รวมทั้ งศึกษาผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บโดยเท่าเทียมกนัของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในทอ้งถ่ิน และบริษทัฯ 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค อาทิ การบริโภคขอ้มูลข่าวสารทางส่ือออนไลนม์ากกว่าส่ือดั้งเดิม ความนิยมจบัจ่ายสินคา้

ผา่นช่องทางออนไลนเ์พ่ิมมากข้ึน เป็นตน้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงดงักล่าว

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกแบบเดิม จึงไดพ้ฒันาแพลตฟอร์ม Makroclick.com และ

ระบบ O2O (Online to Offline) เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคดิจิทลั และรองรับยอดการ

สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมบริการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีหมาย และพฒันาระบบการ

ชาํระเงินผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ิมทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้จากเดิมท่ีตอ้งมาจบัจ่ายสินคา้ท่ีสาขา

ในลักษณะชําระเงินสดและบริการตนเองเพียงรูปแบบเดียว ทั้ งน้ี  เน่ืองจากเทคโนโลยีได้

เปล่ียนแปลงโลก และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขันท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให ้

บริษทัฯ พิจารณาถึงการขยายธุรกิจดว้ยรูปแบบสาขาและพ้ืนท่ีการขายท่ีเหมาะสม เพ่ือใหคุ้ม้ค่าต่อ

การลงทุนมากท่ีสุด 

3.1.4 ความเส่ียงด้านการจัดหาสินค้าและผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการจดัหาสินคา้และผลิตภณัฑเ์พ่ือให้สามารถตอบสนองความ

พึงพอใจของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น โดยคาํนึงถึงความหลากหลายของประเภทและชนิดสินค้า 

คุณภาพสินคา้ รวมถึงปริมาณสินคา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตามวิสัยทศัน์ในการ 

“มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” 

และเป้าหมายหลกัของนโยบาย Makro 4.0 คือ “คู่คิด…เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า” ทั้งน้ีกลยุทธ์ของบริษทัฯ 

มุ่งเนน้ดาํเนินธุรกิจดา้นอาหารมากข้ึน สินคา้กลุ่มอาหารสดจึงมีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึน

ทุกปี ทั้งยงัตอ้งไดรั้บการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากลทั้งจากฝ่ายประกนัคุณภาพของแมค็โคร

และหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั และตอ้งมัน่ใจไดว้่าแหล่งท่ีมาของสินคา้

ใชแ้รงงานถกูกฎหมาย คาํนึงถึงหลกัสวสัดิภาพสตัวแ์ละมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี หาก

บริษทัฯ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ อาจส่งผล

กระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้การสั่งซ้ือและทาํสัญญาและเง่ือนไขทางการคา้กบัผูผ้ลิตและผูจ้ดั

จาํหน่ายหลายราย จึงสามารถลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงคู่คา้รายใดรายหน่ึง และลดความเส่ียงดา้น

ปริมาณสินคา้ท่ีอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ

พฒันากระบวนการต่าง ๆ ควบคุมคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานสากล ตั้งแต่การสรรหาวตัถุดิบ 
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การคดัเลือกคู่ค้า การกระจายสินคา้ จนถึงการมีสินค้าพร้อมขายในสโตร์ โดยมีส่วนร่วมพฒันา

สินคา้กบัเกษตรกรหรือผูผ้ลิตตั้งแต่ตน้ทาง ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ตั้งแต่ไดรั้บจากผูผ้ลิตและผูจ้ดั

จาํหน่าย จดัเก็บและขนส่งภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญและกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือสร้าง

ความยัง่ยืนในห่วงโซ่คุณค่า ทั้ งยงัเป็นการรับรองว่าสินค้าท่ีบริษัทฯ จัดจาํหน่ายเป็นสินค้าท่ีมี

คุณภาพดีและปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูผ้ลิตและผูจ้ ัด

จาํหน่ายสินคา้หลายราย ส่งผลให้บริษทัฯ มีศกัยภาพท่ีดีในการจดัหาผลิตภณัฑ์ทั้งดา้นราคาและ

ปริมาณของสินคา้ท่ีเพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.1.5 ความเส่ียงด้านการขนส่งและกระจายสินค้า 

บริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในรูปแบบต่าง ๆ คือ รูปแบบคลาสสิก แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส อีโค พลสั 

แม็คโคร ฟดูชอ้ป และร้านสยามโฟรเซ่น ครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าจะมีสินคา้คุณภาพ

พร้อมจําหน่ายเสมอสําหรับลูกค้าผู ้ประกอบการมืออาชีพ การขนส่งและกระจายสินค้าท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดย ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีศูนย์

กระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้ง สินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอวงันอ้ย 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 2) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง             

ท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนย์กระจายสินคา้อาหารแห้งและสินค้าอุปโภค          

ท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ 4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหาร

แช่เยน็ และคลงัสินคา้แช่แข็ง ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงเพ่ิมความเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ จะ

สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤตต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน (Business Continuity 

Management Framework) นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดร่้วมลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยลดการใช้

เช้ือเพลิงจากระบบการจดัการการส่งสินคา้ (Logistics) ดว้ยการใชร้ถพ่วงขนาด 45 ฟุต แทนขนาด 

40 ฟุต 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 75 

ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นรวมกันเป็นจาํนวนร้อยละ 97.88 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แลว้

ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกว่าร้อยละ 75 ดงักล่าว นกัลงทุนอาจมีความเส่ียง

จากการท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวสามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู ้

ถือหุน้รายใหญ่เสนอได ้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการดาํเนินการภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม 
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และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ก่อนการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี อีกทั้งบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการ

ตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้

ความสามารถเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและดา้นการ

ตรวจสอบ และถ่วงดุลอาํนาจท่ีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และเป็นรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการ

ระหวา่งกนั ซ่ึงอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกนับริษทัฯ ไดอ้าศยัสมรรถนะ

ท่ีแข็งแกร่งในแต่ละด้านของบริษทัในเครือ นํามาปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบทางธุรกิจอย่าง

เหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถขยายธุรกิจไดต้ามแผนกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไวท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.2.2 ความเส่ียงจากการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ทรัพยากรบุคคลเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาด

แคลนแรงงานท่ีมีฝีมือและบุคลากรคุณภาพจึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีทุกองคก์รเผชิญอยู่ในปัจจุบนั จาก

การท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทาํให้เกิดการแข่งขนัและแย่งชิงบุคลากร

คุณภาพระหว่างองค์กร ซ่ึงบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกจากแม็คโครมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจูงใจใน

เร่ืองผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืน ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงดา้นบุคลากรและ

รักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสม การพฒันาศกัยภาพและยกระดบัขีดความสามารถท่ีพึงประสงคก์บัตาํแหน่งงานในแต่ละ

ระดบั การเสริมสร้างสมรรถนะความสามารถผูน้าํ (Leadership Competency) ใหแ้ก่พนกังานระดบั

ผูจ้ดัการข้ึนไป ใหรั้บทราบทั้งจุดแข็ง และส่ิงท่ีตอ้งการใหอ้งคก์รช่วยเสริมและพฒันาใหแ้ข็งแกร่ง

ยิ่งข้ึน และใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีและผลกระทบของตนต่อแผนธุรกิจของบริษทัฯ 

การจดัการความเส่ียงและความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน โดยมีการจดัฝึกอบรมความ

ปลอดภยัอย่างเขม้ขน้เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการลดสถิติอุบติัเหตุในระหว่างปฏิบติังานใหเ้ป็นศูนย ์

ทั้งท่ีสาํนกังานใหญ่ และสาขา 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความคิดสร้างสรรค์และ

ริเร่ิมทาํส่ิงใหม่ ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้ งสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมเหมือนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการทํา Employee Engagement Survey ให้กับ

พนกังานและผูบ้ริหารทุกคน ทุกระดบั เพ่ือประเมินความรู้สึกผกูพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร ใน

การรับฟัง ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งมีการกาํหนดแผนงาน และติดตามผลอย่างต่อเน่ือง  

เพ่ือพฒันาปรับปรุงตามผลการสํารวจ ให้สอดคลอ้งไปกบัหลกัสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการ

รักษาพนกังานใหส้ามารถทาํงานอยา่งมีความสุข และอยูก่บัองคก์รไดน้านท่ีสุด 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงานภายในองคก์ร สาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ในระดบั Top 50 รวมถึงระดบัผูจ้ดัการสาขา โดยมีแผนงานและกาํหนดระยะเวลาในแต่ละแผนงาน

อย่างชดัเจน อาทิ การระบุตวับุคคลและความพร้อม (Identify Person & Readiness) โดยเฉพาะใน

ตาํแหน่งท่ีสาํคญั จะตอ้งมีผูสื้บทอดตาํแหน่ง 2 ช่ือ หรืออย่างนอ้ย 1 ช่ือ มีการร่วมกนัวางแผนพฒันา

ส่วนบุคคล (Individual Development Plan -IDP) การพัฒนาและดูแลติดตาม (Development & 

Monitoring) ควบคู่ไปกับการจดัหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรยุคแม็คโคร 4.0 และพฒันา

ศกัยภาพพนักงานกลุ่มน้ีดว้ยโครงการ Young Talent เป็นการสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมท่ีจะ

เติบโตเป็นผูน้าํ และมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะเป็นกาํลงัเสริมพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบ

แทนในตาํแหน่งท่ีว่างอยู่ไดท้นัที โดยเฉพาะในหน่วยงาน หรือตาํแหน่งท่ีมีความสาํคญั นอกจากน้ี 

ยงัเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม Young Talent เหล่านั้น เพ่ือสามารถเป็นผูน้าํในอนาคตขององคก์ร

ได ้โดยมีแผนพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน การมอบหมายงาน และการบรรจุลงตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม ซ่ึงแผนทั้ งหมดน้ี มีกาํหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ตรียมจดัหา

บุคลากรคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายสาขาของแม็คโครทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะ

ส่งเสริมใหพ้นกังานไดก้ลบัไปทาํงานในจงัหวดับา้นเกิด และสนบัสนุนแรงงานในพ้ืนท่ีใหมี้รายได้

โดยไม่ตอ้งละท้ิงถ่ินฐาน ปัจจยัเหล่าน้ีจะเอ้ือต่อการลดความเส่ียงดา้นบุคลากรได ้และทาํใหบ้ริษทัฯ 

มีบุคลากรคุณภาพท่ีเพียงพออยู่เสมอ เพ่ือสนบัสนุนการขยายธุรกิจอย่างย ัง่ยืนตามแผนกลยุทธ์ท่ี

กาํหนดไว ้และบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรท่ีคนทุกรุ่นอยากเขา้มาร่วมงานดว้ยในทุก ๆ สาย

งาน 

3.2.3 ความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเช่ือมโยงขอ้มูลทัว่ทั้งองคก์ร 

การโจมตีและภยัดา้นไซเบอร์นบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน และมี

ความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นประเด็นท่ีบริษทัฯ ตอ้งให้

ความสาํคญั เพราะหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทั

ฯ จึงจดัให้มีมาตรการเชิงรุก เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดภยัคุกคามดงักล่าว โดยมีระบบและอุปกรณ์ใน

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมภยัคุกคาม ทาํการทดสอบและประเมินระบบดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้

มัน่ใจว่าระบบท่ีใช้งานอยู่สามารถป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทดสอบเจาะระบบ 

(Penetration testing) ในการทดสอบแผนการรับมือกบัภยัคุกคามการโจมตีดา้นไซเบอร์ และซ้อม     

กูร้ะบบสํารองฉุกเฉินสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ไดอ้ย่างทนัท่วงที ลดระดบั

ความเสียหายของระบบและขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส้ร้างความ

ตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยการให้ความรู้เก่ียวกับภัย

คุกคามใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน วิธีการป้องกนั และกฎหมายดา้นไอทีท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางการส่ือสาร

ภายในของบริษทัฯ และการจดัฝึกอบรม 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 สินทรัพย์หลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

4.1.1 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ.ค. 59 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ

ผูกพนั 

ท่ีดิน 11,975 12,228 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อาคาร 10,155 10,495 เป็นเจา้ของ/

เจา้ของสิทธิ 

ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 6,842 6,558 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
1,075 957 

เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 17 13 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 996 1,130 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 2,412 2,550 เป็นเจา้ของ

สิทธิ 

ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 169 407 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 33,641 34,338   

ทั้งน้ี ในจาํนวนดงักล่าวมีสินทรัพยท่ี์ถูกรับรู้ทางบญัชีเป็นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 มีราคาตามบญัชี-สุทธิ จาํนวน 723 ลา้นบาท  
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รายละเอยีดของที่ดนิที่สําคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ* 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาลาดพร้าว 32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 155.7 155.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแจง้วฒันะ  37 ไร่ 69.4 ตารางวา  82.5 82.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์  27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา  231.6 231.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบอน  43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา  213.8 213.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชลบุรี  22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา  124.7 124.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่  34 ไร่ 29 ตารางวา  

 

376.2 376.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาโคราช  24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา  137.5 137.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารังสิต  14 ไร่ 28 ตารางวา  412.8 412.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหาดใหญ่  40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา  158.5 158.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดรธานี  22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา  185.9 185.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา 148.5 148.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาขอนแก่น 25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา 207.0 207.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา 185.5 185.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 24 ไร่ 293.5 293.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระยอง 33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา 211.3 211.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครสวรรค ์ 29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา 180.3 180.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครปฐม 35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา 126.5 126.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 75 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

ประกอบการ 

 

สาขาสุรินทร์ 20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 51.5 51.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครศรีธรรมราช 15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา 75.0 75.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงราย 15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา 55.3 55.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสกลนคร 14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา 43.0 43.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุพรรณบุรี 13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา 61.6 61.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาจนัทบุรี 10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา 43.9 43.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาร้อยเอด็ 12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา 39.2 39.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตรัง 12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา 35.9 35.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระแกว้ 17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 45.0 45.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 16 ไร่ 56 ตารางวา 71.7 71.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 16 ไร่ 69.2 69.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากระบ่ี 15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา 86.9 86.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบุรี 28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา 106.3 106.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 15 ไร่ 59.9 59.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระบุรี 18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา 93.2 93.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปราณบุรี 19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา 60.9 60.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฉะเชิงเทรา 20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา 116.2 116.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 76 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาเชียงใหม่ 2 20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา 241.2 241.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามอินทรา 21 ไร่ 3 งาน 92  ตารางวา 338.6 338.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมพร 21 ไร่ 1 ตารางวา 66.2 66.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยา 27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา 339.0 339.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาํแพงเพชร 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 56.0 56.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาญจนบุรี 21 ไร่ 15.6 ตารางวา 85.4 85.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลพบุรี 19 ไร่ 2 งาน 13ตารางวา 80.2 80.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย 26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา 72.7 72.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่ริม 19 ไร่ 45.6 ตารางวา 94.3 94.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอยุธยา 37 ไร่ 73 ตารางวา 345.7 345.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลาํปาง 20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา 197.4 197.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหวัหิน 20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา 286.4 286.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 25 ไร่ 338.2 338.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเลย 31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา 169.3 169.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบูรณ์ 19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา 57.7 57.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางพลี 22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา 383.6 383.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามุกดาหาร 19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา 190.8 190.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตูล 25 ไร่ 2 งาน 76.4 ตารางวา 106.9 106.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 77 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาตราด 21 ไร่ 4.8 ตารางวา 146.4 146.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมแพ 21 ไร่ 1 งาน 111.1 111.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครพนม 29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา 204.5 204.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัลุง 24 ไร่ 79.7 ตารางวา 133.8 133.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุโขทยั 26 ไร่ 3 งาน 60.8 ตารางวา 187.4 187.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุทรสาคร 28 ไร่ 1 งาน 2.8 ตารางวา 409.0 409.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปากช่อง 28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา 204.1 204.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาละไม 10 ไร่ 40.5 ตารางวา 135.2 135.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขายโสธร 27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา 113.4 113.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา 179.0 179 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 21 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา 96.7 96.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 36 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 158.6 158.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแพร่ 17 ไร่ 1 งาน 83.1 ตารางวา 118.3 118.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองบวัลาํภู 30 ไร่ 10 ตารางวา 142.5 142.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 157.7 157.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสิงห์บุรี 21 ไร่ 3 งาน 51.8 ตารางวา 113.9 113.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบวัทอง 24 ไร่ 1 งาน 74.1 ตารางวา 480.9 480.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิจิตร 16 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา - 61.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 78 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาบดินทร์เดชา 3 ไร่ - 192.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 93.5 ตารางวา 12.4 12.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศิริมงัคลาจารย ์ 1 ไร่ 54 ตารางวา 95.0 94.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาํนกังานใหญ่พฒันาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา 621.4 621.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย (เพิ่ม) 18 ไร่ 1 งาน 24.8 ตารางวา 47.5 47.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางกอกนอ้ย 13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา 112.9 112.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 11,977.8 12,230.4    

หมายเหตุ   * รวมส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

  ท่ีดินสาขาบางบอนไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 31.7 ตารางวา 

                    ท่ีดินสาขาสระบุรีไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 5 ตารางวา 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 79 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 80 

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 
ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 63.5 54.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 96.0 86.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 22 ไร่ 27 ตารางวา 111.1 103.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 24 ไร่ 21.75 ตารางวา 66.9 63.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 14 ไร่ 10.7 ตารางวา 38.7 36.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาล าพนู 21 ไร่ 7 ตารางวา 41.4 39.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา 40.2 38.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา 38.9 36.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา 17.7 16.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบีงกาฬ 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 60.7 58.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 8 ไร่ 48.25 ตารางวา 38.8 37.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 116.5 112.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา 146.1 140.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาป่าตอง  2,400 ตารางเมตร 34.8 32.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 21 ไร่ 89.3 86.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 25 ไร่ 134.3 129.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา 74.4 71.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 10 ไร่ 97.1 ตารางวา 53.8 51.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฝาง 26 ไร่ 20.7 20.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 81 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขานครนายก 5 ไร่ 5.8 5.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา 169.4 163.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา 49.8 47.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา 98.9 95.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา 57.9 55.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 22 ไร่ 130.8 126.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะชา้ง 6 ไร่ 12.1 10.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 2 22 ไร่ 27 ตารางวา 94.3 90.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

 

ไม่มี 

สาขาน่าน 28 ไร่ 78.3 ตารางวา 85.7 82.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่าวนาง 6 ไร่ 21.2 20.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากะรน 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา 31.1 29.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวารินทร์ช าราบ 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา 76.8 74.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองจอก 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา 45.1 43.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแหลมฉบงั 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา 71.1 68.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร 15.1 14.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวงัหิน 3,096 ตารางเมตร 39.1 37.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาฬสินธุ์ 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา 74.5 92.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดมสุข 4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา 31.3 32.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปทุมธานี 21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา - 107.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 82 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาประชาอุทิศ 33 3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา - 47.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขุมวิท 71 1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา - 36.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานวมินทร์ 70 4 ไร่ 3 งาน - 36.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพระราม 4 1,200 ตารางเมตร 9.3 8.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น สาขานานา
เจริญ 

400.3 ตารางเมตร 2.9 2.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น สาขาตลาด
นาเกลือ 

252 ตารางเมตร 3.2 2.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 2,409.2 2,547.6    



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 83 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ส าคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  
ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

ส านกังานใหญ่ และสาขา
ลาดพร้าว 

49,658.6 ตารางเมตร 551.2 529.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแจง้วฒันะ 15,873 ตารางเมตร 39.5 40.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 16,020 ตารางเมตร 39.7 36.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบอน 15,732 ตารางเมตร 45.4 44.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชลบุรี 16,329 ตารางเมตร 55.7 52.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่ 16,171.5 ตารางเมตร 49.9 46.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 16,551 ตารางเมตร 58.2 61.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารังสิต 16,592 ตารางเมตร 56.3 53.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหาดใหญ่ 14,830 ตารางเมตร 49.6 48.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดรธานี 14,846 ตารางเมตร 59.8 56.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 13,703 ตารางเมตร 54.9 54.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาขอนแก่น 13,703 ตารางเมตร 68.2 64.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 13,703 ตารางเมตร 67.2 64.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 15,014 ตารางเมตร 67.3 64.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระยอง 14,935 ตารางเมตร 71.9 69.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

 
 
 

ไม่มี 

สาขานครสวรรค ์ 13,673 ตารางเมตร 71.2 
 
 
 

67.8 
 
 
 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

 
 

mmvdnvkvkdกาก 
 
 
 
 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 84 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 15,072 ตารางเมตร 140.9 129.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18,453 ตารางเมตร 125.7 117.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครปฐม 12,322 ตารางเมตร 74.5 71.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุรินทร์ 8,972 ตารางเมตร 49.2 47.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 8,635 ตารางเมตร 87.9 82.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครศรีธรรมราช 6,580 ตารางเมตร 48.1 47.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงราย 6,580 ตารางเมตร 54.1 51.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสกลนคร 6,673 ตารางเมตร 43.5 43.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุพรรณบุรี 6,673 ตารางเมตร 49.5 48.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาจนัทบุรี 6,673 ตารางเมตร 41.2 39.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 9,980 ตารางเมตร 146.4 140.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาร้อยเอด็ 6,673 ตารางเมตร 47.4 45.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตรัง 6,673 ตารางเมตร 50.8 49.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระแกว้ 9,636 ตารางเมตร 66.7 64.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 7,954 ตารางเมตร 87.9 85.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 8,609 ตารางเมตร 72.8 70.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 8,609 ตารางเมตร 75.0 74.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 85 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาล าพนู 8,609 ตารางเมตร 73.8 70.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากระบ่ี 7,954 ตารางเมตร 64.1 62.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบุรี 9,761 ตารางเมตร 83.2 80.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 8,609 ตารางเมตร 69.6 67.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระบุรี 8,609 ตารางเมตร 76.0 73.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปราณบุรี 8,609 ตารางเมตร 76.9 74.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฉะเชิงเทรา 8,609 ตารางเมตร 81.0 78.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม่ 2 11,460 ตารางเมตร 103.8 100.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามอินทรา 9,598 ตารางเมตร 103.3 101.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมพร 8,898 ตารางเมตร 93.7 90.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยา 9,872 ตารางเมตร 108.5 106.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาก าแพงเพชร 9,038 ตารางเมตร 92.8 90.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาญจนบุรี 9,754 ตารางเมตร 93.1 90.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลพบุรี 9,754 ตารางเมตร 94.3 92.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย 9,754 ตารางเมตร 96.9 96.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 9,754 ตารางเมตร 93.6 90.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่ริม 9,524 ตารางเมตร 93.6 90.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอยุธยา 10,466 ตารางเมตร 100.5 97.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 86 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาล าปาง 9,848 ตารางเมตร 95.5 92.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหวัหิน 9,317 ตารางเมตร 107.3 104.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 10,466 ตารางเมตร 102.9 99.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเลย 9,868 ตารางเมตร 98.8 95.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบูรณ์ 9,719 ตารางเมตร 105.5 102.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางพลี 9,985 ตารางเมตร 113.9 112.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามุกดาหาร 9,868 ตารางเมตร 116.0 112.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตูล 9,868 ตารางเมตร 114.4 111.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตราด 9,889 ตารางเมตร 115.2 111.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมแพ 9,857 ตารางเมตร 118.0 114.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 3,120 ตารางเมตร 61.4 59.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครพนม 9,857 ตารางเมตร 134.5 130.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 2,978 ตารางเมตร 62.3 59.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบีงกาฬ 9,857 ตารางเมตร 131.4 126.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 3,938 ตารางเมตร 60.8 59.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 9,857 ตารางเมตร 123.8 119.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 9,916 ตารางเมตร 132.5 127.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัลุง 9,857 ตารางเมตร 142.6 138.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 87 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาสุโขทยั 8,716 ตารางเมตร 157.3 152.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุทรสาคร 9,842 ตารางเมตร 131.1 127.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 9,857 ตารางเมตร 128.6 123.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปากช่อง 10,254 ตารางเมตร 140.9 137.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 10,227 ตารางเมตร 145.2 139.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 10,324 ตารางเมตร 143.6 138.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาละไม 237 ตารางเมตร 119.3 116.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 4,957 ตารางเมตร 99.0 95.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขายโสธร 10,227 ตารางเมตร 131.7 128.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 9,423 ตารางเมตร 124.9 121.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฝาง 8,040 ตารางเมตร 105.0 101.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 9,857 ตารางเมตร 136.9 133.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 10,227 ตารางเมตร 132.7 127.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 5,289 ตารางเมตร 70.5 67.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 10,561 ตารางเมตร 143.0 137.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 4,700 ตารางเมตร 72.4 69.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 10,391 ตารางเมตร 151.8 147.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 10,403 ตารางเมตร 127.3 122.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 88 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาแพร่ 9,591 ตารางเมตร 115.1 111.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะชา้ง 4,595 ตารางเมตร 78.9 75.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 2 10,407 ตารางเมตร 124.6 121.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาน่าน 11,228 ตารางเมตร 146.9 141.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่าวนาง 3,314 ตารางเมตร 64.5 62.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากะรน 2,727 ตารางเมตร 52.1 50.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวารินทร์ช าราบ 10,621 ตารางเมตร 135.8 131.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองบวัล าภู 10,621 ตารางเมตร 138.9 135.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองจอก 8,600 ตารางเมตร 112.9 109.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแหลมฉบงั 8,958 ตารางเมตร 107.5 104.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 10,890 ตารางเมตร 150.6 147.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวงัหิน 2,203 ตารางเมตร 44.4 42.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสิงห์บุรี 10,716 ตารางเมตร 135.3 133.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบวัทอง 10,736 ตารางเมตร 146.9 141.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาฬสินธุ์ 10,325 ตารางเมตร - 149.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดมสุข 3,239 ตารางเมตร - 63.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิจิตร 8,103 ตารางเมตร - 122.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปทุมธานี 10,523 ตารางเมตร - 139.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 89 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาบดินทร์เดชา 4,884 ตารางเมตร - 149.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
สาขาป่าตอง 

2,310 ตารางเมตร 17.1 16.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 1,603 ตารางเมตร 22.8 22.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศิริมงัคลาจารย ์ 1,371 ตารางเมตร - 26.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 10,058.6 10,379.0    

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 90 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารทีบ่ริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 
ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาตลาดเมืองใหม ่

222 ตารางเมตร 0.6 0.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาอุดรธานี 

128 ตารางเมตร 
 

0.6 0.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาทุ่งสง 

131 ตารางเมตร 0.6 0.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาตลาดยา่โม 

145 ตารางเมตร 0.6 0.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาศรีราชา 

259 ตารางเมตร 1.0 0.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
สาขาป่าตอง 

1,682 ตารางเมตร 8.9 7.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป 
สาขาทาวนอิ์นทาวน ์

2,038 ตารางเมตร 4.4 3.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาถนนจนัทน์ 

161 ตารางเมตร 0.8 0.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขานานาเจริญ 

409 ตารางเมตร 3.1 2.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรเกษม 10,890 ตารางเมตร 48.1 48.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร 20.5 18.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามค าแหง 2,075 ตารางเมตร - 14.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 1,603 ตารางเมตร * 2.6 2.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพระราม 4 1,204 ตารางเมตร 3.5 3.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทองหล่อ 1,530 ตารางเมตร - 9.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น สาขาตลาด
นาเกลือ 

290 ตารางเมตร 1.1 1.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 96.4 116.0    

หมายเหตุ  * พื้นท่ีใชส้อยรวมเจา้ของกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่า 
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4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ ากัด และบริษทัย่อย* (บริษทัย่อย)  
 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 59 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

อาคาร - 156.4 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 1.3 78.9 - - 
เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์
ส านกังาน 

10.2 17.2 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 1.7 11.8 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 4.7 520.9 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 7.0 24.4 - - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 0.3 13.9 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 25.2 823.5   
 หมายเหตุ : 

*บริษทัยอ่ยของบริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จ ากดั ไดแ้ก่  
- Indoguna (Singapore) Private Limited 
- Indoguna Dubai L.L.C. 
- Indoguna Lordly Company Limited 
- Just Meat Company Limited 
- Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C.  
- Indoguna (Cambodia) Company Limited 
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4.1.3 Indoguna Vina Food Service Company Limited (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 59 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

อาคาร 1.4 1.5 อาคารเช่า ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 0.5 0.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์
ส านกังาน 

0.7 0.7 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ - - - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3.7 2.6 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง - - - - 
งานระหวา่งก่อสร้าง - - - - 

รวม 6.3 5.1   
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4.1.4 บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั และบริษทัย่อย** (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 59 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

อาคาร - 199.4 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง - 168.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์
ส านกังาน 

- 53.9 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ - 0.5 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - 3.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง - 34.2 - - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1.2 5.3 - - 

รวม 1.2 464.7   
**บริษทัยอ่ยของบริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั ไดแ้ก่  

- ARO Company Limited 
- Makro (Cambodia) Company Limited 
- CP Wholeslae India Private Limited 
- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

 

4.1.5 บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั (บริษทัย่อย) 

ไม่มี เน่ืองจากโปรมาร์ท อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
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4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีวัตนที่ส าคัญ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
สิทธิบัตร
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
20 ก.ค. 
2535 

19 ก.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร โต๊ะ ตู ้
เกา้อ้ี 
 

2 

 

20 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

1 

 

20 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

 อาหารสดท่ีเตรียมไวเ้ป็นชุดเพื่อใชใ้นการปรุง 1 

 
21 ก.ค. 
2535 

19 ก.ค. 
2565 

 เค ร่ือ ง เขี ยน  เค ร่ือ งใช้ ส านั ก งาน  เค ร่ือ งใช้
ส านกังานอตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 

21 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

 เค ร่ือ ง เขี ยน  เค ร่ือ งใช้ ส านั ก งาน  เค ร่ือ งใช้
ส านกังานอตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 
15 ธ.ค. 
2535 

14 ธ.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 เค ร่ือ ง เขี ยน  เค ร่ือ งใช้ ส านั ก งาน  เค ร่ือ งใช้
ส านักงานอัตโนมัติ  และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 

4 

 15 ธ.ค. 
2535 

14 ธ.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 เค ร่ือ ง เขี ยน  เค ร่ือ งใช้ ส านั ก งาน  เค ร่ือ งใช้
ส านักงานอัตโนมัติ  และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 

3 

 

2 เม.ย. 
2536 

1 เม.ย. 
2566 

 อาหารท่ีจดัไวเ้ป็นชุดเพื่อใชใ้นการปรุง 1 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
สิทธิบัตร
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 

30 เม.ย. 
2536 

29 เม.ย. 
2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 1 

 
9 มิ.ย. 
2536 

8 มิ.ย. 
2566 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  3 

 

9 มิ.ย. 
2536 

8 มิ.ย. 
2566 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 3 

 

30 เม.ย. 
2536 

29 เม.ย. 
2566 

 ภาชนะเมลามีน 1 

 
27 เม.ย. 

2559 
26 เม.ย. 

2569 
 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 
 ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

2 

 

5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

 ส าลีใชป่ั้นหู 1 

 

5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดช าระลา้ง 
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

11 

 5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดช าระลา้ง 
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

7 

 2 ก.ค. 
2544 

1 ก.ค. 
2564 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดช าระลา้ง 
 ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารแช่

แขง็และแช่เยน็ 

4 

 

19 ก.ค. 
2534 

18 ก.ค. 
2564 

 อาหารดดัแปลงใชใ้นทางการแพทย ์
 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเค้ียว และ

เคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และเคร่ืองด่ืม 

4 

 

30 ม.ค. 
2546 

29 ม.ค. 
2566 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 ส่ิงทอ 

4 

 
 

31 ส.ค. 
2546 

30 ส.ค. 
2566 

 เน้ือนกกระจอกเทศ 1 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
สิทธิบัตร
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 

27 เม.ย. 
2559 

26 เม.ย. 
2569 

 ส่ือโฆษณา 1 

 18 ต.ค. 
2550 

17 ต.ค. 
2560 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาด ช าระลา้ง  
 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 
 เบเกอร่ี และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 
 เคร่ืองด่ืม 

7 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

 ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ท าค ว ามส ะอ าด  ช าร ะล้ าง  แล ะ
เคร่ืองส าอางค ์

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชส้ านกังาน

อตัโนมติั 
 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 
 ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 
 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 
 เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 
 วิสก้ี 

10 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

 ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ท าค ว ามส ะอ าด  ช าร ะล้ าง  แล ะ
เคร่ืองส าอางค ์

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  

5 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

 สารเสริมความเป็นด่างของน ้ า สารปรับค่า ความ
เป็นกรดด่างให้เป็นกลาง 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาด ช าระลา้ง  
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 

4 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็  
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 
 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 

2 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

 เคร่ืองด่ืม และขนมขบเค้ียว 2 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
สิทธิบัตร
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 

12 พ.ค. 
2553 

11 พ.ค. 
2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 
 เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

2 

 

31 พ.ค. 
2553 

30 พ.ค. 
2563 

 ขา้วบรรจุถุง 1 

 

18 พ.ย. 
2553 

17 พ.ย. 
2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 
 จดัการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจดัการตลาด การ

จดัการดา้นการคา้ 

3 

 

15 ก.พ. 
2555 

 

14 ก.พ. 
2565 

 เน้ือสตัว ์และเน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 
 

15 ก.พ. 
2555 

14 ก.พ. 
2565 

 เน้ือสตัว ์และเน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 

25 ธ.ค. 
2555 

24 ธ.ค. 
2565 

 กระดาษเช็ดปาก 
 สารเคมีให้ความหวานเทียม 
 ผลิตภณัฑจ์ากนม กาแฟ โกโก ้น ้าผลไม ้
 หลอดกาแฟ ถว้ยกระดาษ ถว้ยกาแฟ จานรอง ถว้ย

ใส่นม ท่ีคนกาแฟ 

9 

 

7 มี.ค. 
2556 

6 มี.ค. 
2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 
 ผกั และผลไมท่ี้ถนอมสภาพแลว้ 
 

2 

 

5 ก.ค. 2556 4 ก.ค. 2566  เน้ือสตัว ์
 ส่ิงท่ีสกดัจากเน้ือสตัว ์ไข่ นม เนยท่ีใชเ้ป็นอาหาร 
 สารปรุงแต่งกล่ินรส 

2 

 

13 ต.ค. 
2557 

12 ต.ค. 
2567 

 ซาลาเปา ขนมจีบ 1 

  

3 พ.ค. 
2556 

2 พ.ค. 
2566 

 เคก้ คุก๊ก้ี ขนมปัง 1 

 

3 พ.ค. 
2556 

2 พ.ค. 
2566 

 เคก้ คุก๊ก้ี ขนมปัง 1 
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4.3 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี                
31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

 
(ล้านบาท) 

 
(ล้านบาท) 

ภำยใน 1 ปี 542 
 

485 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,935  1,761 

เกินกวำ่ 5 ปี 5,719 
 

4,605 

รวม 8,196 
 

6,851 
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4.4 สรุปสัญญาที่ส าคัญ  

4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้ และเคร่ืองหมายบริการกบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา 
คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร  

ขอบเขตของสัญญา 

บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้ ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การจดัเรียงสินคา้รวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเม่ือมี
การพฒันารูปแบบร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษทัฯ จะ
ไดรั้บความรู้และเทคนิคในการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจ 

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั 

อายสุญัญา 1 ปี การต่อสญัญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 

คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า             
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

หมายเหตุ: ในปี 2556 เม่ือซีพี ออลล์ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดิมของ
บริษทัฯ นั้น ซีพี ออลล์ ยงัไดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย ดว้ย
เหตุน้ี ซีพี ออลล์ จึงไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ใน 11 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา 
จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั และปากีสถาน และให้บริษทัฯ เป็นผูรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการในลักษณะสัญญารูปแบบเดียวกันกบัท่ีเคยเป็นอยู่เดิมก่อนการเข้าซ้ือหุ้นของ  
บริษทัฯ โดยซีพี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั
การได้มาซ่ึงสินทรัพยโ์ดยบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) จดัท าโดย บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ  ากดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556) 

4.4.2 สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 
ซอฟตแ์วร์ของบริษทัฯ อยูภ่ายใตส้ญัญารับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์กบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 

คู่สัญญา คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
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ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วร์ของระบบสารสนเทศช่ือ          
MBS 2000 

ค่าบริการตามสัญญา 900,000 บาท ต่อ 1 สาขาท่ีเปิดใหม่ของหา้งแมค็โครท่ีมีพ้ืนท่ีขายมากกวา่ 
4,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นการเรียกเก็บคร้ังเดียว เฉพาะสาขาท่ีเปิดใหม่  

ขอบเขตของสัญญา บริษทัฯ ใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวในการบนัทึกรายการขายสินคา้ การบนัทึกรับ
สินคา้ การเคล่ือนไหวของสินคา้และระบบขอ้มูลลูกคา้ของสาขาบริษทั โดย
สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวท าขอ้มูลของสาขาใหม่และขอ้มูลรวมของทุก
สาขาไดโ้ดยตน้ทุนใชซ้อฟตแ์วร์ถูกกวา่การพฒันาซอฟตแ์วร์เอง 

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั อาย ุ1 ปี การต่อสญัญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้โดยตอ้งบอกล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 3 เดือน 

 

4.4.3 กรมธรรม์ประกนัภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่ม 
Umbrella Insurance 

คู่สัญญา คู่สัญญาผู้ให้ประกนั: บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์
คู่สัญญาผู้รับการให้ประกนั: บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 

ลกัษณะของบริการ เพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกระท าต่าง ๆ 
ของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยท าประกนัในวงเงิน 2,660 ลา้นบาท ซ่ึง
ค่าเบ้ียประกนัจะถูกกวา่การประกนัภยัโดยบริษทัฯ เอง 

ค่าบริการตามสัญญา 1,600,000 บาทต่อปี 

ขอบเขตของสัญญา เพ่ือคุม้ครองความเสียหายต่อบุคคลท่ีสามในส่วนท่ีเกินจากท่ีบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยท าประกนัไว ้

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป 
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4.4.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพือ่การด าเนินงาน 

สิทธิการเช่าในที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจ านวนทั้งส้ิน 47 
แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาอยู่
ระหวา่งประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดท าเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 

 ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1) 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

2. สาขาสาทร2) 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

3. สาขาสามเสน2) 22 ไร่ 27 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

4. สาขาภูเก็ต3) 24 ไร่ 21.75 ตารางวา - 

5. สาขาสมุย3) 14 ไร่ 10.7 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

6. สาขาล าพนู3) 21 ไร่ 7 ตารางวา - 

7. สาขาราชบุรี3) 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

8. สาขาป่าตอง2) 1 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

9. สาขาราไวย์2) 3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

10. สาขาเกาะพะงนั2) 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

11. สาขาบึงกาฬ3) 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

12. สาขาพทัยาเหนือ3) 8 ไร่ 48.25 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

13. สาขาแม่สาย3) 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

14. สาขาศาลายา3) 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา - 

15. สาขาแม่สอด3) 21 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

16. สาขาถลาง3) 25 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

17. สาขาระนอง3) 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

18. สาขากลัปพฤกษ์3) 10 ไร่ 97.1 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

19. สาขาฝาง3) 26 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

20. สาขานครนายก3) 5ไร่ - 

21. สาขานครอินทร์3) 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ
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 ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

22. สาขาบา้นเพ3) 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

23. สาขาทุ่งสง3) 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

24. สาขาศรีนครินทร์ 23) 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

25. สาขาพิษณุโลก 23) 22 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

26. สยามโฟรเซ่น                
สาขาตลาดนานาเจริญ(1) 400.3 ตารางเมตร 

- 

27. สาขาเกาะชา้ง3) 6 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

28. สาขาโคราช 23) 22 ไร่ – งาน 27 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

29. สาขาน่าน3) 28 ไร่ – งาน 78.3 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

30. สาขาอ่าวนาง2) 6 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

31. สาขากะรน3) 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

32. สาขาวารินช าราบ3) 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

33. สาขาหนองจอก3) 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา - 

34. สาขาแหลมฉบงั3) 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา - 

35. สาขาบางปู(2) 1,998 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

36. สาขาศรีสะเกษ3) 56.6 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

37. สาขาป่าตอง (ส่วนขยาย) 2) 200 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

38. สาขาราไวย ์(ส่วนขยาย)2) 1 ไร่ 50 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

39. สาขาวงัหิน3) 2,696 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

40. สาขากาฬสินธ์3) 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

41. สาขาอุดมสุข(2) 4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา - 

42. สาขาพระราม 4(2) 1,200 ตารางเมตร - 

43. สยามโฟรเซ่น                
สาขาตลาดนาเกลือ(2) 

252 ตารางเมตร - 

44. สาขาปทุมธานี(3) 21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

45. สาขาประชาอุทิศ(3) 3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

46. สาขาสุขมุวทิ 71(3) 1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ
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 ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

47. สาขานวมินทร์ 70(3) 4 ไร่ 3 งาน – ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

หมายเหตุ: 1) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาต ่ากวา่ 10 ปี 
 2) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาตั้งแต่ 10-20 ปี 
 3) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาตั้งแต่ 20-30 ปี 

 

สิทธิการเช่าในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้ช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจ านวนทั้งส้ิน 16 
แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 3 ปี - 10 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสัญญาอยู่
ระหวา่งประมาณ 6  เดือน - 7 ปี โดยมีรายละเอียดท าเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่ 222 ตารางเมตร ใหสิ้ทธิไดเ้ช่าก่อนผูอ่ื้น  
ภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่า 

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี 128 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง 131 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดยา่โม 145 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรีราชา 259 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

6. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาป่าตอง 1,682 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

7. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 1,984 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริญ 400.30 ตารางเมตร - 

9. สยามโฟรเซ่น สาขาถนนจนัทน ์ 112 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

10. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาตลาดวงศกร 59.5 - 

11. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาวงัหิน 400 - 

12. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาเพชรเกษม 9,968 - 

13. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาบางปู 1,998 - 

14. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาพระราม 4 1,200 - 

15. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทองหล่อ 1,500 - 

16. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาสมัมากร 0-3-67 ไร่ - 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
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4.5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย  

4.5.1 เงนิลงทุนบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชว้ิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด 
และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกเป็นค่า
เผื่อการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
  

     
งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

     
เงนิลงทุนตามวธีิ 

     
ราคาทุน 

     
(ล้านบาท) 

บริษทั สยำมฟดู เซอร์วิส จ ำกดั 
  

3,408 
Indoguna Vina Food Service Company Limited  
(เดิมช่ือ “Vina Siam Food Co., Ltd.”) 
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บริษทั แมค็โคร อำร์โอเอช จ ำกดั   1,745 
บริษทั โปรมำร์ท จ ำกดั   3 

รวม 
    

5,317 
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เงนิลงทุนและรายละเอยีดบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
รายช่ือ 

บริษัทย่อย 
ประเภทกจิการ สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

สยามฟดู เซอร์วสิ ธุรกิจจดัหาผลิตภณัฑ์
อาหารในประเทศและ
น าเขา้จากต่างประเทศ เพ่ือ
จ าหน่ายไปยงัลูกคา้ทัว่
ประเทศ โดยด าเนินการคดั
สรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมี
คุณภาพทั้ง แช่แขง็    แช่เยน็ 
และอาหารแหง้ ไดแ้ก่ 
เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนั
ฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม และ
ผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 
เป็นตน้  

99.99 3,183 ลา้นบาท 3,183 ลา้นบาท 

Indoguna Vina 
Food Service 
Company 

ธุรกิจทางการคา้และจดั
จ าหน่ายอาหาร รวมทั้ง
ธุรกิจน าเขา้และส่งออก
อาหารท่ีมีคุณภาพสูง ดา้น
ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์อาหาร
ทะเล มนัฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม 
ผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 
เป็นตน้ 

100 
 

5  
ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ 

5  
ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ 

แมค็โคร อาร์โอเอช ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 
รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการ
บริหาร ดา้นเทคนิค และ/
หรือ การใหบ้ริการ
สนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

99.99 1,745  
ลา้นบาท 

1,745  
ลา้นบาท 

โปรมาร์ท ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัแก่
บริษทัในเครือ 

99.99 10  
ลา้นบาท 

2.5  
ลา้นบาท 
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4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย 

บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงคใ์น
การประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนกิจการบริษทัฯ อนัจะท าใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการหรือ
ผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ให้มีความครบวงจรมากข้ึน หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมี
แนวโนม้การเจริญเติบโตและจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นส าคญั  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายใด ๆ ท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจ

ส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีมีจาํนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รวมทั้งคดีท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

อยา่งมีนยัสาํคญั และคดีอ่ืนท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอืน่ที่สําคัญ 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

0 2067 8999     

0 2067 9044 

 www.siammakro.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง

ภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” ในการจัดจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ให้แก่

ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด

เล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่ม

สถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจบริการ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 2,400,000,000 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 2,400,000,000 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุน้  

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัย่อย 

(1) บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105527032739 (เดิมเลขท่ี 3276/2527) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 7 กนัยายน 2527 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

0 2620 6000    

0 2620 6001 

www.siamfoodservices.com 
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ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ

จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ

บริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดั

เล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 31,830,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 3,183,000,000 บาท จาํนวน 31,830,000 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 3,183,000,000 บาท จาํนวน 31,830,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 

(2) Indoguna (Singapore) Pte Ltd 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 199302834E 

วนัท่ีจดทะเบียน : 8 พฤษภาคม 2536 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

: 

: 

: 

36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate, Singapore 758221 (65) 

(65) 6755 0330    

(65) 6755 9522 

www.indoguna.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลาม่ี เน้ือสัตวต์ดัแบ่งและ

อาหารสําเร็จรูปภายใตช่ื้อ Carne Meats รวมทั้งนาํเขา้และจดัจาํหน่าย

สินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ

ชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและ

อาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารในประเทศสิงคโปร์ อาทิ 

โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 

(3) Indoguna Dubai LLC 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 78993 

วนัท่ีจดทะเบียน : 15 กมุภาพนัธ์ 2549 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1  
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โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

 

: 

: 

: 

P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates 

(971) 4 338 6304    

(971) 4 338 6305 

www.indoguna.com/indoguna-dubai-llc/ 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งใน

และต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการ

ดา้นอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 

สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

(4) Indoguna Lordly Company Limited 

เดิมช่ือ Lordly Company Limited 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0196081 

วนัท่ีจดทะเบียน : 14 สิงหาคม 2530 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

14/F Chung Fung Commercial Building, 10 - 12 Canton Road,  

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 

(852) 2730 2025    

(852) 2730 2024 

www.lordly.com.hk 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

กลุ่มสินคา้เบเกอรี ไข่นํ้ า เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจาก

ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ

บริการด้านอาหารในฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 

ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

 

(5) Just Meat Company Limited 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0972827 

วนัท่ีจดทะเบียน : 25 พฤษภาคม 2548 
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ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

: 

: 

: 

G/F 45B Hau Wong Road, Kowloon City, Kowloon, Hong Kong 

(852) 2382 2026    

(852) 3003 1331 

www.justmeat.com.hk 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี 

จาํพวกเน้ือสตัวแ์ละสตัวปี์กในฮ่องกง 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

 

(6) MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 1309929 

วนัท่ีจดทะเบียน : 18 ตุลาคม 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

Al Shafar Investment Building, Shop No 20, P.O. Box 126113 

Al Quoz 1, Dubai, United Arab Emirates  

(971) 4 395 3988 

https://maxzi.ae/ 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

(7) Indoguna (Cambodia) Company Limited 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 00029158 

วนัท่ีจดทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

: 

 

: 

No 423, National Road 3, Phum Sre Nhor, Sangkat Porng Teuk,  

Khan Dangkor, 12407, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia  

(855) 70 958 388 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศ

กมัพชูาในประเทศกมัพชูา 

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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(8) Indoguna Vina Food Service Company Limited  

 เดิมช่ือ Vina Siam Food Company Limited  

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0312016132 

วนัท่ีจดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

44B Phan Xich Long Street, Ward 3, Phu Nhuan District,  

Ho Chi Minh City, Vietnam  

(84) 907 091 188    

(84) 28 3995 6756 

www.indogunavina.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ

จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ

บริการด้านอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 

รวมถึงธุรกิจใหบ้ริการอาหารจานด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

(9) บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105558034130 

วนัท่ีจดทะเบียน : 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

 

: 

: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

0 2067 8999    

0 2067 9044 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 100,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท จาํนวน 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 2,500,000 บาท จาํนวน 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 25 บาท 
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(10) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105557153364 

วนัท่ีจดทะเบียน : 14 ตุลาคม 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

 

: 

: 

 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250  

0 2067 8999   

0 2067 9044  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร 

ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 17,450,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 1,745,000,000 บาท จาํนวน 17,450,000 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 1,745,000,000 บาท บาท  จาํนวน 17,450,000 หุน้  

มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

 

(11) ARO Company Limited 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 889 FC/2014-2015 

วนัท่ีจดทะเบียน : 28 พฤศจิกายน 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

: 

: 

: 

Unit 02, 04, 06, Level 11, Myanmar Centre Tower 1, No.192,  

Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar 

(959) 450 494 662 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และให้คาํปรึกษาในประเทศ

เมียนมาร์ 

ทุนจดทะเบียน : 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 165,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

(12) CP Wholesale India Private Limited 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : U51909DL2017FTC310809 

วนัท่ีจดทะเบียน : 19 มกราคม 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

: 

 

: 

6th Floor, M3M Cosmopolitan, Sector 66 Off Golf Course Extension 

Road, Gurugram 122002, Haryana, India 

(91) 124 4479000    
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โทรสาร : (91) 124 4479199 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 รูปีอินเดีย 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 160,714,270 รูปีอินเดีย 

 

(13) Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 440103400002490 

วนัท่ีจดทะเบียน : 3 กรกฎาคม 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

 

: 

: 

Room 440 (zibian), Room 401, 4/F, No. 17 Fangxin Road,  

Liwan District, Guangzhou, China  

(91) 124 4479000    

(91) 124 4479199 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 25,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี 

 

(14) Makro (Cambodia) Company Limited  

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 00019245 

วนัท่ีจดทะเบียน : 16 กนัยายน 2559 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

No. 5734, Street 1003, Bayab Village, Sangkat Phnom Penh Thmey,  

Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia   

(855) 23 977 377   

www.makrocambodia.com 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

ทุนจดทะเบียน : 68,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 30,200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

บริษทัร่วม 

- ไม่มี - 

6.2 ข้อมูลสําคัญอืน่ ที่มผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี - 
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6.3 บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0 2009 9000, 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991 
   

ผูส้อบบญัชี : - นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4068 

- นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 6112 

- นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4323 

- นางสาวสุจิตรา มะเสนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 8645 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2677 2000  โทรสาร 0 2677 2222 
   

ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2676 6667 8  โทรสาร 0 2676 6188-9 

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2676 6667 8  โทรสาร 0 2676 6188-9 
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ส่วนที่ 2  

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 7 ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ หนา้ท่ี 117 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ  วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ล่าสุด ว ัน ท่ี  24 สิงห าคม 2560 บริษัทฯ มีทุน จดทะเบียนจําน วน

2,400,000,000 บ า ท  เป็ น ท ุน ชํา ร ะ แ ล ว้ จํา น ว น  2,400,000,000 บ า ท  โ ด ย เป็ น หุ ้น ส า ม ญั ทั ้ง สิ ้น 

4,800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 มีดงัน้ี 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั* 2,640,302,800 55.01 

2. บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)* 2,057,846,700 42.87 

3. AIA TH-EQ2-P      16,882,000  0.35 

4. นายปริญญา เธียรวร 13,340,000  0.28 

5. นายสุรชยั บุณยประทีปรัตน ์ 9,705,000 0.20 

6. AIA TH-EQ1-P 8,177,000 0.17 

7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชยเ์ซ็ท อินเดก็ซ์ ฟันด ์ 2,374,500  0.05 

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD       2,267,300  0.05 

9. สาํนกังานประกนัสังคม 2,028,300 0.04 

10. MR. ALFRED RUSSELL JENTES 2,000,000  0.04 

รวม 4,754,923,600  99.06 

หมายเหตุ: * บริษทั สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัในกลุ่มเครือ                           

ซีพี ออลล์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ รวมกนั ร้อยละ 97.88 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระ

แลว้ทั้งหมด 
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7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออก

และเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ 

7.4 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

 - ไม่มี - 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.5.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

หากไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะ

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีหักภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี โดยเร่ิมจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่ปี 

2537 เป็นตน้ไป 

7.5.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นคร้ังคราว

ไป 

7.5.3 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2555 - 2559) 

กาํไรต่อหุน้ของบริษทัฯ ในปี 2555 ถึง 2559 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 

ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 ร้อยละ 15.9 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของบริษทัฯ โดยตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลเฉล่ียร้อยละ 80.1 ต่อปี 

และเงินปันผลต่อหุน้มีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 10.5 
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                         ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2555 - 2559) 

 2555* 2556** 2557** 2558 2559 

กาํไรต่อหุน้ (บาท)* 0.74 0.90 1.03 1.12 1.13 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)* 0.63 0.80 0.77 0.85 0.85 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 84.9 89.1 75.1 75.9 75.4 

หมายเหตุ: 

*  กาํไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นท่ีแสดงขา้งตน้คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

 หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 

 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

 10 บาท จาํนวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุ้น ทั้งน้ี เงินปันผล  

 ต่อหุ้นตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ สําหรับปี 2554 และปี 2555 

 เท่ากบั 10.50 บาทต่อหุ้น และ 12.50 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั 

**  ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลังปี 2556 และ 2557 

 เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
- คณะกรรมการบริษทัฯ 
- คณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีช่วยกลัน่กรองเร่ืองท่ีส าคญัซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 

3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

- คณะผูบ้ริหาร โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โครเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 

2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 15 คน ประกอบดว้ย 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 คนโดยในจ านวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 คน 
(เท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) จ านวน 8 คน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้ งน้ี ประธาน
กรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่งหนงัสือนดั
ประชุม ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และ
ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เวน้แต่กรณี
ท่ีประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระท่ีพิจารณา            
ใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนเป็นประธานในท่ีประชุมในการพิจารณาวาระดงักล่าว 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

 
 

(5 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

(5 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(2 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 

 
(2 คร้ัง) 

สามญั 
ผู้ถือหุ้น 

 
 

(1 คร้ัง) 
1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ/ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
เม.ย. 2560 - 
เม.ย. 2563 

5/5 - - 0/2 1/1 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

เม.ย. 2558 - 
เม.ย. 2561 

5/5 5/5 - - 1/1 

3. นายธีระ วิภูชนิน  ประธานคณะกรรมการ            
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2558 - 
เม.ย. 2561 

5/5 5/5 2/2 2/2 1/1 

4. ดร.ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/  กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2558 - 
เม.ย. 2562 

4/5 4/5 - 2/2 1/1 

5. นายโชติ โภควนิช  กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/ 
กรรมการอิสระ/ 

เม.ย. 2558 - 
เม.ย. 2561 

5/5 5/5 - 2/2 1/1 

6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2558 - 
เม.ย. 2561 

4/5 4/5 2/2 - 1/1 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ รองประธานกรรมการท่ี 1  
และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

เม.ย. 2558 - 
เม.ย. 2562 

4/5 - 2/2 - 1/1 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2  เม.ย. 2560 - 
เม.ย. 2563 

5/5 - - - 1/1 

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ เม.ย. 2560 -               
เม.ย. 2563 

5/5 - - - 1/1 

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ เม.ย. 2560 -            
เม.ย. 2563 

5/5 - - - 1/1 

11. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล กรรมการ เม.ย. 2557 - 
เม.ย. 2561 

4/5 - - - 1/1 

12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ เม.ย. 2559 - 
เม.ย. 2562 

4/5 - - - 1/1 

13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ เม.ย. 2559 - 
เม.ย. 2562 

4/5 - - - 0/1 

14. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์  กรรมการ/ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

เม.ย. 2559 - 
เม.ย. 2562 

5/5 - - 2/2 1/1 

15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ เม.ย. 2560 - 
เม.ย. 2563  

5/5 - - - 1/1 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ ในปี 2560 และ 2559 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

รายช่ือ 
 

จ านวนหุ้น (หุ้น)  
ณ 31 ธันวาคม 

เพิม่ขึน้/ 
(ลดลง) 

2560 2559 
1. นายอาสา สารสิน - - - 
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน - - - 
3. นายธีระ วภูิชนิน - - - 
4. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ - - - 
5. นายโชติ โภควนิช - - - 
6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ - - - 
7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ - - - 
8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ - - - 
9. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 200 200 - 
10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ - - - 
11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ - - - 
12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ - - - 
13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ - - - 
14. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ - - - 
15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ - - - 
16. นายชิ หลุง ลิน - - - 
17. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ - - - 
18. นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ(1) - -  
19. นายโทมสั เลสล่ี แฮมเมอร์(2) - N/A  - 
20. นางศิริพร เดชสิงห์(2) - N/A  - 
21. นายริคาร์โด ออกสัโต ้อมาโร่ ดี โอริเวยีร่า เบารอตโต้(2) - N/A - 

หมายเหตุ:  (1)  นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ ลาออกจากบริษทัฯ มีผลเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 
  (2)  รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั  

ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน 
หรือจ านวนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดแต่ไม่เกินสิบหา้ (15) คน และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้ง
เป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง กรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่าง
นอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

กรรมการซ่ึงมอี านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษทัฯ 

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ หรือ นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นายประเสริฐ                 
จารุพนช คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ หรือ          
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือ นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของ     
บริษทัฯ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทัฯ 

1) ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียง
พอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอยา่งถกูตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

2) มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร 

3) มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาให้เพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มูล 
สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน
การอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

4) มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เช่น การ
แสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากหอ้งประชุม เม่ือมีการพิจารณาระเบียบวาระท่ีกรรมการ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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5) ส่ือสารขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบ 

6) สนบัสนุนให้กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เพ่ือ
ควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีก าหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษทัฯ ท่ีชดัเจน เหมาะสม ตาม
สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้ งให้มีการส่ือสารให้ทุกคนในองค์กร
ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความโปร่งใสและ             
เป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและระดบัสากล 

2) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการก าหนดวิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะ               
ปานกลาง พร้อมทั้งแผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงการจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ี
เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ                  
ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้ งสนับสนุนให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงาน                    
กลยทุธ์และภารกิจบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความ                       
เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4) คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี รับผิดชอบต่อการ
ตดัสินใจของตนเอง โดยใชดุ้ลยพินิจอย่างอิสระบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและ
รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย 

5) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการอนุมติัในส่วนการด าเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของ
บริษทัฯ โดยค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

6) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การ              
สอบบญัชี การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ             
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มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งละเวน้หรือหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบั
กิจการของบริษทัฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งสอดส่องดูแล
เร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตลอดจนดูแลให้
มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มูล ตามท่ีกฎหมายก าหนดและเพ่ือให้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญั 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

9) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะ และ
รายบุคคลเป็นประจ าทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยร่วมกนัพิจารณาผลการด าเนินงานและปัญหาเพ่ือ
สะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

10) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร เป็น
ประจ าทุกปี และก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร  

11) กรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
หากมีภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ 

12) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 

13) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และน านวตักรรม และ
เทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยยงัอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

14) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัย่อย รวมถึงระดบัการแต่งตั้ง
บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัย่อย ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัยอ่ยท่ีเหมาะสม 

15) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีส่งเสริมใหมี้การพฒันากรรมการอย่างสม ่าเสมอ เช่น การเขา้ร่วมการ
อบรม การสมัมนา การดูงานต่างประเทศ เป็นตน้ 

16) คณะกรรมการบริษทัฯ ก ากบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) เพ่ือเป็นการเตรียมการ
สืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ
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ผูบ้ริหารระดบัสูง และให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโครและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

17) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พฒันาดูแลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ 
การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา ดา้นบุคลกร สังคมและความสัมพนัธ์ และธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก 

18) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั 
รวมถึงส่งเสริมและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

19) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 
สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนบัสนุนให้บริษทัจดัท า
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อน่ึง ใน
กรณีท่ีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะกรรมการ                
รายนั้น ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูในส่วนของตนมีความครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย 

20) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน
ของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ และในกรณีท่ีบริษทัฯประสบปัญหา
หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัฯ ก าหนด
แผนการแกปั้ญหาทางการเงิน เพ่ือความอยูร่อด และ/หรือเพ่ือประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น และด าเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น รวมถึงการด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการบริษทัฯ 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น พ.ร.บ.บริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น       
ท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ ตลอดจนเพศและอาย ุ 

3) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้
ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้

4) พิจารณาจ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง
นอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน เพ่ือให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ
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ถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการ การด าเนินงานของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั  

5) การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 

1) บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาคัด เลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลัก เกณฑ์ของบริษัทฯ                    
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้
อยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรม 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และน าเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 

1) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้
กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
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3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบ
ดว้ยกไ็ด ้

4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
มติของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่

2.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 7 ท่าน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร 
2. นายชิ หลุง ลิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธุรกิจฟดูเซอร์วิส  
3. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร สายงานบริหารการเงิน

และหน่วยงานสนบัสนุน  
4. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สายงานสารสนเทศ

ทางธุรกิจ  
5. นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ* รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
6. นายโทมสั เลสล่ี แฮมเมอร์** รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานฝ่ายขายและปฏิบติัการ ฝ่ายพฒันา

ลกูคา้ และฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากร 
7. นางศิริพร เดชสิงห์** รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาด 
8. นายริคาร์โด ออกสัโต ้อมาโร่ 
ดี โอริเวียร่า เบารอตโต*้* 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานบริหารสินคา้ 

หมายเหตุ:  -  ผูบ้ริหารตามรายนามขา้งตน้ทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนภายใต้
  พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 * ลาออกจากบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 
  ** ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
โครงสร้างการจดัองค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดคา่ตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 

หวัหน้า 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร  
กลุ่มธุรกิจ 
แม็คโคร      
สายงาน 

บริหารการเงิน
และหน่วยงาน
สนบัสนนุ 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร               
กลุ่มธุรกิจ 
แม็คโคร  
สายงาน

สารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร          
สายงาน
การตลาด 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร             

สายงานฝ่าย
ขายและ

ปฏิบตัิการ ฝ่าย
พฒันาลูกค้า 
และฝ่าย

ก่อสร้างและ
บริหาร
ทรัพยากร 

 
 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลกิจการ 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร        
ธุรกิจ 

ฟดูเซอร์วิส 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร             

สายงานบริหาร
สินค้า 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 130 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2560 เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี   

1) จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

4) จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ใหป้ระธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้นจาก
กรรมการและผูบ้ริหาร 

5) ปฏิบติัหน้าท่ีขา้งตน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวัง และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 
ตามเอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัที่เกีย่วข้อง 
ตามเอกสารแนบ 2 
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2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 

2.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

2.3.1.1 กรรมการบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ปี 2560 จ านวน 15 ราย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
เท่ากบั 30.76 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน 2560 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกบัองค์กรท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และสภาวการณ์
ของธุรกิจโดยรวม ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ในปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือ 
ปี 2559 

(บาท/เดอืน) 
ปี 2560 

(บาท/เดอืน) 

1. นายอาสา สารสิน 150,000 160,000 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน 135,000 140,000 

3. นายธีระ วภูิชนิน 110,000 135,000 

4. ดร. ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ 110,000 130,000 

5. นายโชติ โภควนิช 110,000 120,000 

6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 110,000 120,000 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 95,000 105,000 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 95,000 100,000 

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 95,000 100,000 

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ 95,000 100,000 

11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 95,000 100,000 

12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 95,000 100,000 

13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ 95,000 100,000 

14. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 95,000 105,000 
15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 95,000 100,000 
เงินโบนสัประจ าปี ไม่มี 10.2 ลา้นบาท 
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2.3.1.2 กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึง
รวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

2.3.1.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

2.3.1.4 กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการจ านวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 
ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

2.3.1.5 ผู้บริหาร 

ในปี 2560 ผูบ้ริหาร จ านวน 9 ราย (รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งในระหว่างปี) ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 174.24 ลา้นบาท 
ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั 

2.3.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

2.3.2.1 กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

- ไม่มี - 

2.3.2.2 ผู้บริหาร 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ านวน 9 ราย 
(รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการปรับเปล่ียนต าแหน่งในระหว่างปี) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40.52 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเฉพาะส่วนท่ี
บริษทัฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น 
ค่าเช่าบา้น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าเดินทาง เป็นตน้ 

รายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ได้มีการจ่ายออกไปใน     
ระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 133 

บริษัท  ซ่ึ งได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญ ชี ท่ี รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

2.4 บุคลากร 

2.4.1 จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด และจ ำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนหลกั 

ตารางแสดงจ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยในแต่ละสายงาน 

 SML SFS INDV INDS INDD LL JM MAXZI INDC PRO MROH ARO MAC CPWI MGZ รวม 
พนกังาน
ปฏิบติัการ 

(คน) 
12,950 - - - - - 3 13 - - - - 283 - - 13,249 

พนกังาน
ส านกังาน 

(คน) 
730 194 85 214 57 22 - - 7 - - - 55 97 4 1,465 

รวม (คน) 13,680 194 85 214 57 22 3 13 7 - - - 338 97 4 14,714 

ผลตอบแทน
พนักงาน*                 
(ล้านบาท) 

4,745 134 31 263 40 23 3 2 3 - - - 41 49 2 5,336 

หมายเหตุ: * จ านวนพนกังานและค่าตอบแทนพนกังานไม่ไดร้วมส่วนของผูบ้ริหาร 
ช่ือบริษทั 

SML บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited 
SFS บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั PRO บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited MROH บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
INDS Indoguna (Singapore) Pte Ltd ARO ARO Company Limited 
INDD Indoguna Dubai LLC MAC Makro (Cambodia) Company Limited 
LL Indoguna Lordly Company Limited CPWI CP Wholesale India Private Limited 
JM Just Meat Company Limited MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
MAXZI Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C   

 

2.4.2 กำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไม่มี - 

2.4.3 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไม่มี - 
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2.4.4 นโยบายในการพฒันาบุคคล 
เกือบสามทศวรรษท่ีแม็คโครด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บุคลากรทุกระดบัในองค์กรลว้นเรียนรู้
และสั่งสมประสบการณ์อนัมีค่า เพ่ือส่งมอบสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการ 
อย่างไรก็ดี ในโลกการแข่งขนัยุค 4.0 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับองคก์รให้พร้อม
รับมือกบัความทา้ทาย อีกทั้งการสร้างบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ควบคู่ไปกบัการพฒันาบุคลากรท่ีมี
อยูเ่ดิมใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของพนกังานในแต่ละช่วงวยั โดยการน าจุดแข็ง
และศกัยภาพของแต่ละช่วงวยั พร้อมทั้ง ผสมผสานความแตกต่างระหว่างวยัให้กลมกลืน เหล่าน้ี
ลว้นเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืนในยคุแมค็โคร 4.0  

มุ่งสู่องค์กรทางเลอืกที่น่าท างานของทุกช่วงวยั 
แม็คโครถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มอายุคนท างาน โดยบุคลากรกลุ่ม
ใหญ่จดัเป็นกลุ่มเจเนเรชัน X และ Y ทั้งน้ี ความทา้ทายในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในปี 
2560 ยงัคงเป็นการจดัหาและพฒันาบุคลากรใหเ้ติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศ และขยายตวัสู่ต่างประเทศมากข้ึน การสร้างแบรนด ์“แมค็โคร” 
ให้เป็นองคก์รทางเลือกท่ีน่าท างานของคนทุกช่วงวยั โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงนบัเป็นทางออก 
และถือเป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีส าคญัในการสร้างธุรกิจใหเ้ติบโตในยคุแมค็โคร 4.0  

โดยคุณสมบติัของคนแมค็โครยุค 4.0 ท่ีควรมีคือ หลงใหลใส่ใจในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ซ่ึงเป็น
ทิศทางท่ีธุรกิจก าลงัด าเนินไปในอนาคต กระตือรือร้นและคล่องตวัสอดรับกบัสภาพธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เปิดรับส่ิงใหม่เสมอให้เข้าถึงโลกการแข่งขันยุคใหม่ ต่ืนตัวกับการ
เปล่ียนแปลง และพร้อมเคล่ือนยา้ยไปได้ทุกท่ีตามการขยายตัวของธุรกิจทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีความเป็นผูน้ าและมีความคิดแบบเจ้าของกิจการ มุ่งส่งมอบส่ิงท่ีดีมากกว่าความ
คาดหวงัของลกูคา้เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบการมืออาชีพ 

ทั้งน้ี การจะเป็นองคก์รทางเลือกท่ีน่าท างานของคนทุกช่วงวยั บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นองคก์รท่ีทนัสมยั และมีวิสยัทศัน์และพนัธกิจโดยมุ่งมัน่เป็นท่ีหน่ึงใน              
ด้านการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท างานให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การรับสมคัรงานผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ การ
ประสานความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชั้นน าในแต่ละภูมิภาค เพ่ือจดังาน Job Fair และสร้างโอกาส
การจา้งงานคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้ง คดัสรรคนรุ่นใหม่มากความสามารถมาเป็น Young Talent ท่ีจะ
มาร่วมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์รต่อไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการบริหารความยัง่ยืนดา้นบุคลากร โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั 
คือ การดูแลบุคลากรใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง และเป็นองคก์รท่ีดีในการปฏิบติัดา้นแรงงาน
ท่ีเป็นธรรม โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัดา้นแรงงาน
บนพ้ืนฐานของการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ทั้งหมด โดยไม่
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เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง และสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงขององคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนสากล
แห่งสหประชาชาติ โดยครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ 

สร้างและพฒันาบุคลากรทุกขุมก าลงั 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลดว้ยกลยุทธ์ G4G “Grow our People For Growth” 
สร้างคนใหเ้ติบโต เพ่ือกา้วต่อไปท่ีย ัง่ยืน เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างทนัท่วงที โดยเนน้พฒันาคุณภาพผูน้ า และสร้างความเป็นมืออาชีพในพนกังานทุก
ระดบัอยา่งย ัง่ยืน  

เพ่ือให้พนักงานมีแนวทางในการท างาน และมีหลกัปฏิบติัต่อกนัในแนวทางเดียวกนั บริษทัฯ ให้
ความส าคญักบัการปลูกฝังค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” ให้กบัพนกังานทุก
คน รวมทั้งสร้างความผกูพนัในกลุ่มพนกังานสาขาท่ีเปิดใหม่ ดว้ยการด าเนินกิจกรรม Makro’s Day 
One ประกอบไปดว้ยการให้ความรู้ในการท างาน และมีพิธีบายศรีสู่ขวญั โดยประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโครจะไปร่วมงานดว้ยทุกคร้ัง เปรียบเสมือนวฒันธรรมของแม็คโครในการ
ต้อนรับพนักงานทุกคนเข้าสู่การท างานท่ีสาขาใหม่อย่างอบอุ่น นอกจากน้ี การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบติังานเป็นรายแผนกส าหรับพนกังาน เช่น แผนกเน้ือสัตว ์ผกัและผลไม ้เบเกอรี และคู่มือการ
สอนงานแต่ละแผนกส าหรับหัวหน้างาน ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาทักษะ
บุคลากรจ านวนมากใหเ้กิดองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทางอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นประโยชน์
อยา่งยิ่งต่อการขยายธุรกิจของแมค็โครในอนาคต   

การพฒันาและรักษาบุคลากรคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกบัองค์กร ดว้ยแผนการสืบทอดต าแหน่ง
งานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการประเมินและฝึกอบรมพนกังานท่ีมีความโดดเด่นทุกระดบัตาม
โปรแกรมการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานเติบโตตามสายงานและสามารถปฏิบติังาน
ได้สมกบัเป็นคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร อาทิ โครงการ Staff 2 Potential ส าหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ โครงการ Supervisor Academy Program ส าหรับระดับหัวหน้างาน 
(Supervisor) โครงการ Section Development & Fresh Food Development ส าหรับผูจ้ ัดการแผนก 
และโครงการ Food Service Academy ส าหรับผูจ้ดัการแผนกอาหารสด เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัมีกระบวนการสร้างผูน้ าอย่างเป็นระบบ มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงาน
เติบโตในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนไป อาทิ โครงการ STAR Program เป็นการเตรียมความพร้อมข้ึนเป็น
ผูจ้ดัการสาขา และโครงการ Star Plus ส าหรับการเติบโตเป็นผูจ้ดัการเขตและผูจ้ดัการภาค รวมทั้ง
การสนบัสนุนผูน้ าองค์กรเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีสถาบนัผูน้ าเครือเจริญโภคภณัฑ์ (C.P. Leadership 
Institute, CPLI) เพ่ือสร้างผูน้ าท่ีมีศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโลก ในปี 2560 
พนกังานของบริษทัฯ มีชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ีย 14.03 ชัว่โมงต่อคนต่อปี โดยพนักงานในระดบั
ผูจ้ดัการข้ึนไป มีชัว่โมงในการฝึกอบรมเฉล่ีย 34.57 ชัว่โมงต่อคนต่อปี   
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เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหารวา่งลง บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าแผนผูสื้บทอด
ต าแหน่งงาน โดยมีการจดัท าโครงการเพ่ือคน้หาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง มีผลการท างานท่ีโดดเด่น 
และมีทกัษะความเป็นผูน้ า แลว้พฒันาบุคลากรเหล่าน้ีดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และเป็นระบบ เช่น 
หลกัสูตรท่ีออกแบบเฉพาะ การมอบหมายงานโครงการ และการโคช้โดยผูบ้ริหาร ท่ีมีประสบการณ์
สูง เพ่ือให้พนกังานกลุ่มน้ีมีความพร้อม เม่ือมีต าแหน่งงานว่างลง บริษทัฯ จะสามารถน าบุคลากร
เหล่าน้ีมาทดแทนไดท้นัที โดยการวางแผนผูสื้บทอดต าแหน่งงานน้ี จะมุ่งเนน้ท่ีต าแหน่งผูบ้ริหารถึง
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพ่ือรักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจ โดยในปี 2560 บริษทัฯ คดัเลือกผู ้
สืบทอดต าแหน่งงานส าหรับระดบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม (CEO) รองประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่ม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO-1 หรือระดบั Chief)  
ผูอ้  านวยการอาวุโส (CEO-2 หรือระดบั Senior Director) โดยการประเมินระดบัความพร้อมของผู ้
สืบทอดต าแหน่งงานแต่ละคน ซ่ึงจะแบ่งระดบัความพร้อมออกเป็น 3 ระดบั คือ ผูท่ี้พร้อมจะสืบ
ทอดต าแหน่งงานทนัที ผูท่ี้พร้อมจะสืบทอดต าแหน่งงานในอีก 1 - 3 ปีขา้งหนา้ และผูท่ี้พร้อมจะสืบ
ทอดต าแหน่งงานในอีก 3 ปีข้ึนไป ซ่ึงระดบัความพร้อมน้ีจะมีผลต่อระดบัความเขม้ขน้ในการพฒันา 
รวมทั้งมีผลต่อรูปแบบและเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันา ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งวางแผนพฒันา
รายบุคคลให้สอดคล้องกับระดับความพร้อมดังกล่าว โดยรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบ
ผสมผสาน  เพ่ือใหผู้สื้บทอดต าแหน่งสามารถพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางธุรกิจได้ทัน  ได้แก่ การเข้าอบรมกับสถาบันผูน้ าเครือฯ เช่น หลกัสูตร ALP 
(Action Learning Program) BLP (Business Leader Program) ห รื อ  NLP (New Leader Program) 
เป็นตน้ การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึกก าลงัของเครือเจริญโภคภณัฑ ์การ
ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การหมุนเปล่ียนหน้าท่ีงาน การสอนงานจากผู ้ท่ี มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ เป็นตน้ จากนั้น บริษทัฯ จะท าการติดตามความคืบหนา้เป็นระยะ
ระหวา่งการพฒันาจนครบก าหนดเวลา และมีการประเมินความพร้อมอีกคร้ังก่อนจบโครงการ 

ในส่วนของส านักงานใหญ่ บริษทัฯ มุ่งปลูกฝังดีเอ็นเอความเป็นแม็คโครแก่พนักงานทุกระดับ      
ดว้ยการเติมคุณค่าหลกั 6 ประการของเครือเจริญโภคภณัฑ์ รวมทั้งค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิยม 
สมเป็นคนแมค็โคร” ตลอดจนหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ทั้ง
ยงัมีการพฒันาศกัยภาพของพนักงานในแต่ละระดบัอย่างเหมาะสม เช่น ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการ
อาวุโสข้ึนไป เน้นการพัฒนาศักยภาพผู ้น าทั่วไปผ่านโครงการ  Corporate Induction Program 
รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพส่วนบุคคล เช่น หลกัสูตร Situational Leadership และ หลกัสูตร Crucial 
Conversations เป็นตน้ ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนรุ่นใหม่อย่างเข้มขน้ในโครงการ Young Talent 
เฟ้นหาดาวเด่นรุ่นต่อไปท่ีจะเป็นขุมพลงัใหม่ของแม็คโคร นอกจากน้ี ทุก ๆ 2 เดือน ยงัมีการจดั
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ เช่น แนวโนม้ธุรกิจของ
โลกแก่พนกังาน ซ่ึงมีส่วนในการกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างสรรคแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษทัฯ 
ในอนาคต นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การท า Employee Engagement Survey เป็นคร้ัง
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แรก เพ่ือส ารวจความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร และน าผลท่ีไดม้าประเมินเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดแผนงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีต่อ ๆ ไป  

นโยบายเกีย่วกบัค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานและผูบ้ริหาร ซ่ึงเหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนกังานและผูบ้ริหารแต่
ละคน  

บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี และพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือน  
แก่ผู ้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 คร้ัง ในรูปแบบของดัชนีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ในส่ิง
ท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการในระยะยาว เพ่ือเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต  

การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะท าให้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงานเช่ือมโยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้ น ระบบการประเมินฯ           
ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน (pay per performance) ซ่ึงไดก้ าหนดการ
จ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอตัราการจ่ายทัว่ไปขององคก์รอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง เพ่ือรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้นทรัพยากรบุคคล
ให้กับองค์กร นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนดการจ่ายโบนัสผนัแปรตามผลประกอบการ (Variable 
Bonus) ท่ีมีความเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนกังาน (เฉพาะพนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป) กบั
ผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละรอบปี เพ่ือจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของ
องคก์รในแต่ละปี 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน เพ่ือรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการ
ปฏิบติังานให้องค์กรด าเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการข้ึนค่าจา้งประจ าปี การปรับ
เงินเดือนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนหรือตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การจดัใหมี้กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีพแก่พนักงาน เม่ือส้ินสุดการเป็นพนักงานหรือเม่ือ
เกษียณอายุการท างาน นอกจากน้ี ยงัมีสวสัดิการอ่ืน ๆ อาทิ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนกังาน 
สวสัดิการประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบไดน้ั้น ถือเป็นปัจจยัพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างให้กระบวนการ
ท างานและกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยเช่ือมัน่ว่าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ จะเป็นระบบบริหารจดัการท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
สร้างผลตอบแทนและเพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้กบัผูถื้อหุ้น และสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ตลอดจนสนบัสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืน  

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงให้ความส าคญัต่อนโยบายและการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจมาตลอด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ก ากบัดูแล ติดตาม และ
ส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง และพฒันานโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถรักษามาตรฐานใหมี้
การปฏิบติัท่ีดีตามกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแล ทั้งส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์การประเมินทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล ส่งผลให้ในปี 2560 การด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยบริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียนไทยท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส าหรับหลกัเกณฑใ์นเร่ืองใดท่ียงัไม่ไดมี้การก าหนดเป็น
นโยบายหรือยงัไม่ไดน้ าไปปฏิบติั ฝ่ายบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือพิจารณา
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัท ามือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน ตั้งแต่ปี 
2555 และมีการปรับปรุงคร้ังล่าสุดในปี 2560 ซ่ึงเพ่ิมเติมเน้ือหาส่วนท่ีเป็นจรรยาบรรณธุรกิจเขา้ไปดว้ย และ
ใชช่ื้อว่า คู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตาม
นโยบายฯ 

บริษทัฯ ไดท้ าการทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวปฏิบติัดา้นก ากบัดูแลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ โดยในปี 
2560 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่ มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ              
โดยการศึกษากฎเกณฑ ์ประกาศ และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ก.ล.ต. (CG Code) และหลกัการ
และเกณฑ์ประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงกลยุทธ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ     
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โดยบริษทัฯ ไดท้ าการเผยแพร่คู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ท่ี www.siammakro.co.th เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถศึกษาและดาวนโ์หลดได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ก าหนดใหมี้จรรยาบรรณดา้นการปฏิบติังานและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจท่ีดีให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติั ซ่ึงมุ่งเน้นหลกัการก ากบัดูแล
กิจการ ความส าคัญในการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได ้รวมถึงการ
ค านึงถึงและการเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของ
บริษทัฯ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร
จะตอ้งเป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรม และเป็นตวัอย่างในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยุติธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามแนวปฏิบติัดา้นจริยธรรมของบริษทัฯ โดยรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทัฯ สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ในปี 2560 บริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการ
ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัของกลุ่มบริษทัสยามแมค็โคร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

- คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
บริษทัฯ จดัให้มีคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยทุกคน เพ่ือยึดถือปฏิบติัในการด าเนินงาน ซ่ึงเม่ือไดรั้บคู่มือฯ 
ดงักล่าวกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งท าการศึกษารายละเอียด และลงนามใน “ใบลง
นามรับทราบและยึดถือปฏิบติั” ส่งกลบัมายงัฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัฯ มี
การทบทวนคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสมกบัธุรกิจและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอทั้งในระดบัประเทศ
และระดบัสากลเป็นประจ าทุกปียู่เสมอ โดยฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และไดแ้จกให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
นอกจากนั้น ยงัเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลทัว่ไปสามารถ
เขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก  

- การส่ือสารนโยบายและการปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ 
ยงัมีการส่ือสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู ้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วมกับ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์งานสัมมนาคู่คา้ประจ าปี เป็นตน้ การจดัท าจดหมายถึงคู่คา้ทางธุรกิจท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดใหข้องขวญัปีใหม่แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ
บริษทัฯ เป็นตน้  
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- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรม  

บริษทัฯ มีการส่ือสารนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการ

ต่อตา้นคอร์รัปชนัใหแ้ก่พนกังานใหม่ทุกคน เพ่ือเป็นการปลูกจิตสาํนึกดงักล่าวให้กบัพนกังานตั้งแต่

วนัแรกท่ีเขา้มาเร่ิมเป็นพนกังาน นอกจากนั้น เพ่ือย ํ้าเตือนใหเ้กิดความตระหนกัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ 

ยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อตา้นคอร์รัปชนั

เป็นประจาํตลอดทั้งปี อาทิ เอกสารประชาสมัพนัธ์ “รู้ทนัคอร์รัปชนั” เป็นตน้  

ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ มีแผนงานในการจดัทาํระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการ (CG e-learning) ให้กบัพนักงานทุกระดบัของบริษทัฯ สามารถเขา้ไปศึกษาเรียนรู้หลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อตา้นคอร์รัปชนั โดยจะใชรู้ปแบบการเรียนรู้ผ่านการ

เล่นเกมท่ีสนุกสนาน และสอดแทรกความรู้ท่ีน่าสนใจ 

- มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การรับเร่ืองร้องเรียน 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และการสรุปผลรวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรับ

เร่ืองร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียง

ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรของ

บริษทัฯ เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต โดย

การกระทาํดงักล่าวตอ้งเขา้ข่ายการกระทาํท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

หรือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ การกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระทาํใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ

ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สําหรับตนเอง หรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน           

การฉ้อโกง เป็นตน้ โดยมาตรการดงักล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือกลัน่กรองและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ เฉพาะเร่ือง ทั้ งน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และ              

เกิ ด ป ระสิ ท ธิผ ล สู งสุ ด  แ ล ะให้ เป็ น ไป ต าม ก ฎ ระ เบี ยบ แล ะข้อ บังคับ ข อ ง ก .ล .ต . แ ล ะ  ต ล ท .                 

คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ จ านวน 5 คน ดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
4. ดร.ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
5. นายโชติ โภควนิช กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด เพ่ือท าหน้าท่ี
สอบทานการด าเนินงานของบริษทัฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้ง
พิจารณารายการระหว่างกนั โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของ
บริษทัฯ 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีของผูต้รวจสอบบัญชี
ภายนอก เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผูส้อบบญัชีภายนอก 

5. พิจารณาเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ              
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
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ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ      

แต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ                  

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

8. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ        
คอร์รัปชนัของบริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

9. ปฏิบัติงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายโดยท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นพอ้งดว้ย 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 ประกอบด้วย              
กรรมการ จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. คดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้มี
องค์ประกอบ และคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทัฯ การอุทิศเวลา และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมติัหรือน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ ์และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดต่าง ๆ             
ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
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ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั หากพิจารณาแลว้เห็นควรให้มีการเปล่ียนแปลงไปจากมติผูถื้อหุ้นเดิม ให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั และประเมินผล
การปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ
แมค็โคร โดยใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กลุ่มธุรกิจ แม็คโคร โดยให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูป้ระเมินผล 

4. สนับสนุนให้บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

3) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงัน้ี 

1. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

2. นายอาสา สารสิน กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
3. นายโชติ โภควนิช กรรมการก ากบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
4. นายธีระ วภูิชนิน กรรมการก ากบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
5. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

1. ก าหนดนโยบายการพฒันาแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของบริษทัฯ และบริษทัในเครือสืบต่อไป  

2. ก าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้การประเมินระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการภายใน
องค์กรด้วยตนเอง รวมทั้ งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับทัว่ไปเป็นประจ า  

3. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของสถาบนั
ก ากบัฯ ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางปฏิบติัของสากล และขอ้เสนอแนะของสถาบนัก ากบัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกระดบั และใหมี้ผลในทางปฏิบติัทั้งในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

6. รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1)    กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบั
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึ งเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสั มพัน ธ์ท างธุ รกิ จกับบ ริษัทฯ  บ ริษัท ให ญ่  บ ริษัท ย่ อย  บ ริษัท ร่ วม  ผู ้ ถื อ หุ้ น 
รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
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การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้ าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 
หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้น 
ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ   
บริษทัฯ 

10.  กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี โดยให้เร่ิมนบัวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เป็นตน้ไป โดยไม่นบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งท่ีผ่านมา
ของกรรมการอิสระรายเดิม 
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กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้

ในกรณี ท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผนัให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยข้อมูล
ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมี
คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอิสระ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซ่ึงไม่ได้เป็นผูบ้ริหารได้มีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างกนัเองอย่างเป็นอิสระ ส าหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งการก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดใหมี้การประชุมกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การสรรหากรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหวัขอ้ การสรรหากรรมการ 

(2)    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

ก.  หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการบริษทัฯกรณีการคดัเลือกกรรมการรายใหม่ 
1)   มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เช่น พ.ร.บ.

บริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะ
ดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุ 
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3) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศ
ความรู้ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้

4) การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 

ข. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 

1) ผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา 

2) การใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

3) การอุทิศเวลาใหก้บัองคก์ร 

 การสรรหากรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบัติเหมาะสม      
เพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนัอยา่งเป็นธรรม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบติั ความรู้ ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ความสามารถในการ
บริหารกิจการของบริษทัฯ รวมทั้ ง ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
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 การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 
1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา โดยให้

กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

2. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบั
แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ ทั้ งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้ นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน          
โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน มติของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมการดูแล การจดัการและรับผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทัฯ โดย 

1. มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมใน
บริษทัดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตวัแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

2. มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของ
บริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 
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3. มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ
การท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้งและใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในท านองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์อง
บริษทัฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบญัชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นอกจากน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยยงัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

4. มีการก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อน่ึง ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญในการ
ด าเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยขอ้มูลภายในหรือ
ข่าวสารอนัมีสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นขอ้มลูภายใน
ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจและถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทัฯ หากเปิดเผยแลว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  
การป้องกนัขอ้มูลภายในมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษทัฯ รวมทั้งมีความส าคญัต่อความ
มัน่คงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนดว้ย เพ่ือให้การให้ขอ้มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปใน
แนวทางท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและช่ือเสียงของบริษทัฯ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบ
ควบคุมดูแลขอ้มูลภายใน และบุคลากรของบริษทัฯ จึงตอ้งรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่น าขอ้มูล
ไปใชเ้พ่ือผลประโยชนส่์วนตน แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ 

ทั้งน้ี ขอ้มูลความลบัหมายรวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี แผนการด าเนินงาน ความลบัทางการคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงาน ขอ้มูลของผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และคุณค่าของบริษทัฯ ขอ้มลูท่ีตอ้งเกบ็เป็นความลบัทางกฎหมาย ขอ้มลูเก่ียวกบั
การส ารวจและจดัหาท่ีดิน ขอ้มลูส่วนตวัของพนกังาน รหสัผา่นต่าง ๆ เพ่ือเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ และ/
หรือ ขอ้มลูใด ๆ ท่ีหากเปิดเผยแลว้จะสร้างความเสียหายหรือเส่ือมเสียแก่บริษทัฯ พนกังานลูกจา้ง คู่คา้ หรือ
ลกูคา้ 

แนวปฏิบติั 
1. พนักงานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก           

อนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชนเ์พ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มลูท่ี
มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ความลบัทางการคา้ การประดิษฐคิ์ดคน้ต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษทัฯ 
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2. พนกังานของบริษทัฯ จะไม่น าขอ้มลูท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตนหรือบุคคลอ่ืน 
3. พนักงานของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บหรือท างานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเก็บรักษา หรือใช้ขอ้มูล

ดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั 
4. บริษทัฯ ควรจดัใหมี้มาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลบริษทัฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่าง

รัดกุม เพ่ือป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูภายในท่ีส าคญัของบริษทัฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่าง
เป็นทางการ โดยใหถื้อว่ามาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ี
ส าคญัของบริษทัฯ ดว้ย 

5. บริษทัฯ ก าหนดใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญา ถือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ
เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สญัญาเท่านั้น 

6. พนกังานของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติั
หนา้ท่ีไปแลว้ 

7. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดง
ความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะน าให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายและ
รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูนั้นโดยตรง เพ่ือใหก้ารใหข้อ้มลูถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

8. ในกรณีท่ีเกิดข่าวลือ หรือการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย จะตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที เพ่ือน าเสนอผูบ้ริหารล าดบัต่อไปพิจารณาช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

บริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ 
ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัมีแนวปฏิบติัส าคญัท่ีจะส่งเสริมการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ ได้
ก าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซ้ือขาย และการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร  รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัฯ 
และผู ้บ ริหารจะต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส และจะตอ้งจดัท ารายงานใหม่ทุกปี โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเก็บ
ไวใ้ชภ้ายในบริษทัฯ เท่านั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ส านักงานสอบบัญชีท่ี
ผูส้อบบญัชี  สงักดัในรอบปีบญัชี 2559 และ 2560 ตามล าดบัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ช่ือบริษัทผู้จ่าย ส านักงานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั 
ค่าตอบแทนจากการ 
สอบบญัชี (บาท) 

2559 2560 
บริษทัฯ บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 5,860,000 5,960,000 
SFS บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 800,000 1,150,000 
MROH บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 125,000 200,000 
INDV บริษทั เคพีเอม็จี ลิมิเตด็ (เวยีดนาม) จ ากดั 320,000 315,000(2) 
PRO บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 50,000 50,000 
ARO(1) ค่ิน ซู เทย ์แอนด ์แอทโซซิเอทส์ จ ากดั 34,534 33,938(3) 
CPWI KPMG India - 312,780(4) 
MAC KPMG Cambodia - 369,245(5) 
MGZ(1) Guang dong chuangxin audit firm Ltd. - 27,656(6) 
INDS(1) Chong, Lim & Partners LLP - 1,548,357(7) 
INDD(1) FRG Chartered Accountants - 101,640(8) 
LL(1) PLC (CAP) Limited - 392,031(9) 
JM(1) PLC (CAP) Limited - 174,236(10) 
MAXZI(1) FRG Chartered Accountants - 46,200(11) 
INDC(12) N/A - - 

 หมายเหตุ : 
(1) มีผูส้อบบญัชีท่ีไม่ไดอ้ยูส่ านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
(2) ส าหรับปี 2559 เป็นเงินจ านวน 210,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0016 บาท) และ

ในปี 2560 เป็นเงินจ านวน 210,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0015 บาท) 
(3) ส าหรับปี 2559 เป็นเงินจ านวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 34.5340 บาท) และ        

ในปี 2560 เป็นเงินจ านวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33.9380 บาท) 
(4) ส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 600,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.5213 บาท) 
(5) ส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 10,880 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33.9380 บาท) 
(6) ส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 5,500 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 เรนมินบิจีน เป็น 5.0283 บาท) 
(7) ส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 63,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24.5771 บาท) 
(8) ส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 11,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับ          

เอมิเรตส์ เป็น 9.24 บาท) 
(9) ส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 90,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท) 
(10) ส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 40,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท) 
(11) ส าหรับปี 2560 เป็นเงินจ านวน 5,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับ           

เอมิเรตส์ เป็น 9.24 บาท) 
(12) รอบบญัชีแรกของ INDC คือ เร่ิมวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวามคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 จึงไม่ตอ้งมีผูส้อบบญัชีรับรองงบการเงิน 
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(2) ค่าบริการอืน่ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ การเป็นท่ีปรึกษา

ธุรกิจในด้านต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวกับงานสอบบัญชี การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการ

ตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชี 

2559 และ 2560 ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

ช่ือ

บริษัท 

ผู้จ่าย 

ประเภทของ 

งานบริการอืน่ 
ผู้ให้บริการ 

2559 2560 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) (9) 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) (9) 

บริษทัฯ การตรวจสอบตาม

วิธีการท่ีตกลง

ร่วมกนั(1) 

บจ. เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบ

บญัชี  

- 20,000 - 20,000 

SFS การตรวจสอบตาม

วิธีการท่ีตกลง

ร่วมกนั(1) 

บจ. เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบ

บญัชี  

-   30,000 30,000 7,500 

บริษทัฯ การใหบ้ริการดา้น

กฎหมายและภาษี(2) 

บจ. สาํนกั

ภาษี  

เคพีเอม็จี ภูมิ

ไชย 

- - -  970,000 

บริษทัฯ การใหบ้ริการดา้น

กฎหมายและภาษี(3) 

บจ. สาํนกั

ภาษี  

เคพีเอม็จี ภูมิ

ไชย 

- - - 1,100,000 

บริษทัฯ การใหบ้ริการท่ี

ปรึกษาธุรกิจ(4) 

บจ. เคพีเอม็จี       

ภูมิไชย ท่ี

ปรึกษาธุรกิจ 

- - - 2,000,000 

INDV การใหบ้ริการดา้น

กฎหมายและภาษี(5) 

บจ. เคพีเอม็จี 

ลิมิเตด็ 

(เวยีดนาม) 

307,200 - 162,000 - 

INDD 

 

การใหบ้ริการให้

คาํปรึกษาดา้นบญัชี(6) 

FRG 

Chartered 

Accountants 

 

- - 609,840 - 
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ช่ือ

บริษัท 

ผู้จ่าย 

ประเภทของ 

งานบริการอืน่ 
ผู้ให้บริการ 

2559 2560 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) (9) 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) (9) 

LL การใหบ้ริการให้

คาํปรึกษาดา้นบญัชี(7) 

PLC (CAP) 

Limited 

- - 23,326 - 

JM การใหบ้ริการให้

คาํปรึกษาดา้นบญัชี(8) 

PLC (CAP) 

Limited 

- - 80,109 - 

รวม 307,200 50,000 905,275 4,097,500 

หมายเหตุ :   

(1) การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ทาํลายสินคา้ 

(2) การให้คาํปรึกษาเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกังานใหญ่ระหวา่งประเทศและการกาํหนดราคาโอน 

(3) การให้คาํปรึกษาเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13 

(4) การให้บริการด้านการประเมินโครงสร้างการทาํงานของหน่วยงานบัญชีเพ่ือนําเสนอแนวทางการพฒันา         

เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตของบริษทั 

(5) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้

สาํหรับปี 2559 เป็นจาํนวน 192,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0016 บาท) 

และในปี 2560 เป็นจาํนวน 108,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0015 บาท) 

(6) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้

สาํหรับปี 2560 เป็นจาํนวน 66,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับ    

เอมิเรตส์ เป็น 9.24 บาท) 

(7) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้

สาํหรับปี 2560 เป็นจาํนวน 5,355 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.3559 บาท) 

(8) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้

สาํหรับปี 2560 เป็นจาํนวน 18,391 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท) 

(9) ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 
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9.7  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
(1) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงความส าคญั

ของสิทธิของผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งด าเนินการรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ และความเท่าเทียมกนั
อยา่งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานดงักล่าว บริษทัฯ ได้เอาใจใส่ผูถื้อหุ้นมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ การให้
ขอ้มูลท่ีส าคญัผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ การจดัให้ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทุนเยี่ยมชมกิจการ 
เป็นตน้ 

(2) บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ในปี 
2560 บริษทัฯ จดัประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมด 1 คร้ังไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน 2560 ณ หอ้งวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อน่ึง ในปี 2560 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
เสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการ
ล่วงหน้าได้ระหว่างวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี  31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดและ
หลกัเกณฑ์ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ี  www.siammakro.co.th และแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(3) บริษทัฯ มอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 พร้อมทั้ ง
ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 31 วนั โดยในแต่ละ
วาระมีวตัถุประสงค ์และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบอยา่งครบถว้น  

(4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไวท่ี้เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ล่วงหนา้ 37 วนั และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วนรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ได้
เผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตด์งักล่าวภายใน 12 วนัหลงัวนัประชุม และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุม
อยา่งครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย การบนัทึกรายงานการประชุมการออกเสียง ผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่วีดิทศัน์การประชุม
ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
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(5) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ จ านวน 14 คน รวมทั้ งผู ้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม            
โดยประธานในท่ีประชุมไดป้ระกาศแจง้จ านวนและสัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบ
ฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการท่ีใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้ งแต่เร่ิมต้นการประชุม 
ด าเนินการประชุมและจดัให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัด
ประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) ด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดง
ความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ รวมทั้งไดต้อบค าถามอย่างครบถว้นในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

(6) บริษทัฯ ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและวาระอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดล้งมติ 

(7) บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดท้ าการ
ติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วนั      
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้จริง 

(8) บริษัทฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู ้ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับ            
สิทธิพ้ืนฐานของบรรดาผูถื้อหุน้ 

(9) บริษทัฯ จดัให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดเผยไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้ าขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้นในการประเมินคุณภาพการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพ่ือพฒันาการจดัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) 
ประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในซ่ึงรายละเอียดปรากฏ
ในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั
อยา่งเป็นธรรม ดงัน้ี 
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(1) ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบั
หน่ึงเสียง 

(2) ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑต์ามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ท่ี www.siammakro.co.th และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(3) บริษัทฯ  ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน และ
สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้และสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

(4) ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได ้            
โดยบริษทัฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และไดร้ะบุแจง้
ค าอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไวใ้นหนังสือนัดประชุม ทั้ งน้ี ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถื้อหุน้ปี 2560 มีผูถื้อหุน้จ านวน 68 ราย มอบฉนัทะใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทน อีกทั้ง 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการอ านวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุม
ผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

(5) บริษทัฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งทราบอยู่อย่างสม ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ วา่ดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ
นโยบายการเกบ็รักษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณ
ด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถดาวน์
โหลดไดผ้่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และในปี 2560 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑข์องการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการท า
รายการระหวา่งกนัตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(6) ในปี 2560 บริษทัฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล หรือบริษทัอ่ืนใดนอกเหนือจาก
บริษทัยอ่ย 

(7) บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้ งผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบนั และ
นักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ไดโ้ดยตรงทางอีเมล ์
ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศัพท์ท่ีเบอร์โทร 0 2067 8260 (สายตรง) ซ่ึงมีแผนกประสานงาน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์รับผิดชอบดูแลใหข้อ้มลู 
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(8) บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการ
ท ารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส าหรับรายการระหว่างกันประเภทอ่ืน ๆ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและ
เง่ือนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการคา้ (Fair and at arms’ length) 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 การก าหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มส่ีวนได้เสีย และการปฏิบัตติามนโยบาย 

(1) บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชนร่์วมกนัอยา่งเหมาะสมดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น : บริษ ทั ฯ  จะด า เน ินธุรกิจอย ่า งโป ร่ง ใส  มุ ่งมั น่ ในการส ร้า งความ
เจริญเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อหุ้น 

ลกูคา้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า ตลอดจน
ควบคุมดูแลคุณภาพของสินคา้ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ 
พร้อมทั้ งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลูกคา้ในระยะยาว เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
อยา่งสูงสุดในสินคา้และบริการ 

 ทั้งน้ี ทีมพฒันาลกูคา้ของบริษทัฯ ไดอ้อกเยี่ยมลูกคา้เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีอย่างสม ่าเสมอ และไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง
ทุกปี และน าผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประมวลผล โดยให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาการใหบ้ริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
โดยผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปี  2560 บริทฯ ได้รับ
คะแนนท่ีร้อยละ 84.2 

พนกังาน : ก) บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีโอกาส
เติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับฝีมือของ
พนกังานในทุกระดบั เพ่ือใหเ้ป็นพนกังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน
การท างานและมีผลงานท่ีโดดเด่น พร้อมท่ีจะไดรั้บการปรับเล่ือนต าแหน่ง
งานให้สูงข้ึน รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม โดยท่ีผลตอบแทน
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และสวสัดิการของบริษทัฯ จะเป็นอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน
ส าหรับอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 ข) บริษัทฯ ให้ความส าคัญเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัย และ
สุขอนามยั โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” มีการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั   
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี  

- จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน (คปอ.) และเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน 
(จป.) ในระดบัหัวหนา้งาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) โดย
ได้ด าเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้
ปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ
และการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน 

- จดัท าคู่มือความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน เพ่ือยึดเป็นระเบียบปฏิบติั 

- เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ  กับ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

ค) ในปี 2560 บริษทัฯ จดัให้มีการส ารวจความผูกพนัของพนักงาน (Employee 
Engagement Survey) ข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัฯ เพื่อวิเคราะห์
หาโอกาสในการพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะเพ่ิมความพึงพอใจและความผูกพนัของ
พนักงานที่มีต่อองค ์กร โดยไดม้ีการน าผลการส ารวจมาจดัท าแนวทางการ
ยกระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อไป 

ง) บริษทัฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เป็นธรรมแก่
พนักงานและผูบ้ริหาร ซ่ึงเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนักงานและผูบ้ริหารแต่ละคน   

บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนักงานทุกปี ในรูปแบบ
ของดชันีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซ่ึงรวมถึง
ผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบติังานตามกลยุทธ์ในส่ิง
ที่บริษทัฯ จะด าเนินการในระยะยาว เพื ่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตใน
อนาคต  

การประเมินฯ ดงักล่าวนอกจากจะท าให้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงาน
เชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว           
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โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมินฯยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน (pay per performance) ซ่ึงไดก้ าหนดการ
จ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอตัราการจ่ายทัว่ไป
ขององค์กรอื่นที่อยู ่ในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง เพื ่อรักษาและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้นทรัพยากรบุคคลให้กบัองค ์กร 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดการจ่ายโบนัสผนัแปรตามผลประกอบการ 
(Variable Bonus) ที่มีความเช่ือมโยงผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน (เฉพาะ
พนักงานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป) กบัผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละ
รอบปี  เพื ่อจ ูงใจให ้พน ักงานปฏิบ ตั ิงานให ้ไดต้าม เป้ าหมายขององค ์กร               
ในแต่ละปี  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทน เพื ่อรักษาและสร้าง
แรงจูงใจพนักงานในการปฏิบตัิงานให้องค ์กรด าเนินงานไปสู่เป้าหมายใน
อนาคต เช่น แนวทางการข้ึนค่าจา้งประจ าปี การปรับเงินเดือนตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนหรือตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การจดัให้มีกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีพแก่พนักงาน เม่ือส้ินสุดการ
เป็นพนักงานหรือเมื่อเกษียณอายุการท างาน นอกจากน้ี ยงัมีสวสัดิการอื่น ๆ 
อาทิ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงาน สวสัดิการประกนัชีวิตและ
อุบติัเหตุ เป็นตน้ 

คู่คา้และเจา้หน้ี : บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกนั รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนันอกจากน้ี บริษทัฯ ปฏิบติั
ตามสญัญาท่ีท าร่วมกนักบัเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนช าระหน้ีตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท าร่วมกนัดงักล่าว 

 บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อให้การดูแลและบริหาร
จดัการของบริษทัฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น ขั้นตอนการคดัเลือกคู่
คา้ที่มีกระบวนการคดักรองคู่คา้ตามเกณฑ์ดา้นคุณสมบตัิคู ่คา้ วิธีการ
คดัเลือก รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีการก าหนดระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในวงเงินต่าง ๆ เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

 ในปี  2560 บ ริษัทฯ  มีการก าหนดนโยบายท่ี เก่ียวข้องเพ่ิม เติม  ได้แ ก่          
“หลกัปฏิบติัส าหรับคู่คา้” เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินตามหลกัสิทธิมนุษยชน
ของบริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจครอบคลุมสังคม ชุมชน ตลอดจนผูค้า้ในสายโซ่
อุปทานของบริษัทฯ ด้วย ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
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ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ โดยจดัสัมมนาเพ่ือส่ือสารนโยบายการด าเนินธุรกิจ
อย่างย ัง่ยืน ประจ าปี 2560 กบัคู่คา้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจในการเตรียม
ความพร้อม ความเข้มแข็ง และรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมาย
เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉล และไม่ท าลายคู่แข่งดว้ยวิธีการอนั
ไม่สุจริต 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม :  บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเราอาศยัอยู่ 
บริษทัฯ จึงไดส่้งเสริมให้ทุก ๆ สาขาไดมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ
กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการศึกษา 
สังคมและส่ิงแวดลอ้มรายละเอียดเพิ่มเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ความ
รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายอนุรักษ์
พลงังานเพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการดา้นพลงังานและส่งเสริมการใช้
พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นการช่วยลด
ภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

(2) การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั และการแจง้เบาะแส 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เป็น
บริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการบริหารงานและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะด าเนินการให้พนักงาน
ภายใตส้ายบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่าง
จริงจงั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส รวมถึงก าหนดขอบเขตการร้องเรียน 
บุคคลท่ีสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน ช่องทางและกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การ
ด าเนินการกบัการรายงานขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ และการให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานกลุ่มแม็คโคร ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระท าการใด ๆ 
ท่ีอาจส่อถึงการทุจริต โดยมาตรการดงักล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 
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บริษทัฯ เปิดช่องทางใหก้รรมการ พนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นบุคลากรจากภายใน 
หรือจากบุคคลภายนอก ท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผูท่ี้ถกูละเมิดสิทธิและไดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินธุรกิจของแมค็โครสามารถแจง้ผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสท่ีเกิดจากการ
กระท าของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกลุ่มแมค็โครในเร่ืองต่อไปน้ี 
 - การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบายก ากบั

ดูแลกิจการ หลกัการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของ
บริษทัฯ 

 - การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัป
ชนั การฉอ้โกง เป็นตน้ 

กรณีแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อไดท่ี้ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  cgoffice@siammakro.co.th 
จดหมายธรรมดา  ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจแม็คโคร/ คณะกรรมการบริษัทฯ / 
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์: 0 2067 9300 

กรณีสอบถามแนวปฏิบติัสามารถติดต่อไดท่ี้ 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  ir@siammakro.co.th 
จดหมายธรรมดา  หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์  
   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์: 0 2067 8260 และ 0 2067 8261 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนได้เสียมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง         
เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง 
หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการด าเนินธุรกิจ หรือการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือ
ละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งของผูบ้ริหาร 
การกระท าผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฏหมาย เป็นต้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางในการติดต่อกับ
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงดงัน้ี 
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จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  cgoffice@siammakro.co.th 

จดหมายธรรมดา  คณะกรรมการบริษทัฯ 
   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์: 0 2067 9300 

กรณีท่ีพบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เร่ือง
ผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส เม่ือผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ สามารถ
พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึงความเป็น
อิสระในการด าเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรั้บการร้องเรียน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบหา
ขอ้เทจ็จริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ี
ไดรั้บ โดยมีกระบวนการจดัการกบัเร่ืองร้องเรียนหลกัดงัน้ี 

- ผูร้้องเรียนแจง้ขอ้ร้องเรียน ผา่นช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส  

- ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนประเมินเบ้ืองตน้ส าหรับขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ และพิจารณาติดต่อผูร้้องเรียน 
หากไม่ไดรั้บขอ้มลูเพ่ิมเติม การพิจารณาถือเป็นอนัส้ินสุดและมิไดน้ าไปพิจารณาต่อ 

- ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนจะน ามาพิจารณาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้ร้องเรียน หรือ
เร่ืองดงักล่าวจะน าไปรายงานใหห้ัวหนา้ของแผนกนั้น ๆ เพ่ือพิจารณาต่อไป หากมีขอ้เท็จจริง
ในเร่ืองดงักล่าวและเขา้เง่ือนไข  

- คณะกรรมการสอบสวนขอ้ร้องเรียน และ/หรือหัวหน้าแผนกท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน จะตอ้ง
รายงานผลการตรวจสอบให้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนและฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

ในกรณีท่ีการรายงานขอ้มูลไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่า การรายงานขอ้มูลมานั้นเป็นเท็จ อนัเน่ืองมาจาก
เจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผูอ่ื้น ให้ถือว่าผูท่ี้รายงานขอ้มูลนั้นมีความผิดทาง
จรรยาบรรณของบริษทัฯ ส่วนการก าหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/
หรือ บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

อน่ึง ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัฯ 
เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน พักงาน ข่มขู่  รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจา้ง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส
ดังกล่าวส าหรับข้อมูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนบริษทัฯ จะเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลให้เป็น
ความลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมีการ
จงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูลออกไปเปิดเผย บริษทัฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

ในปี 2560 มีขอ้ร้องเรียนท่ีอยู่ในขอบเขตของการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสทั้งหมดจ านวน 3 เร่ือง 
ซ่ึงด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นและสอบสวนข้อเท็จจริงแลว้เสร็จ ทั้ งน้ีเร่ืองท่ีด าเนินการ
สอบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้เสร็จไม่มีเร่ืองท่ีขดัต่อนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั  

บริษทัฯ มีบทลงโทษของพนักงานผูก้ระท าผิดตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ 
และให้ความส าคญักบัการบงัคบัใช้และการลงโทษอย่างจริงจงั โดยมีการส่ือสารและเสริมสร้างให้
พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน รวมทั้ งไดน้ าขอ้ร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการป้องกนัต่อไป 

(3) การต่อตา้นการคอร์รัปชัน 

  บริษทัฯ ให้ความส าคญัและมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษทัฯ และหลกัปฏิบตัิสากล คณะกรรมการบริษทัฯ 
ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชนัถือเป็นอุปสรรคส าคญัในการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และเป็นปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจึงมีมติ
อนุมติัให้ก าหนด “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน” ข้ึนเม่ือปี 2555 และไดมี้การทบทวน ปรับปรุง
แกไ้ขข้ึนอีกคร้ังในปี  2560 เพื ่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ช ัดเจนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทัฯทุกคน ยึดถือในการปฏิบติังาน ตลอดจนเพื่อให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดร้ับทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 
บริษทัฯ ส่งเสริมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้บงัคบัในการท างาน และขอความร่วมมือให้บุคลากรของบริษทัฯ ศึกษาท าความเขา้ใจ
และปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัด ผูท่ี้ฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษทัฯ โดยอาจไดร้ับการ
ลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญาจา้ง ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ลด
ต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แมว้่า
การกระท านั้นจะท าให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีท่ีการฝ่าฝืนนั้นเก่ียวขอ้ง
กฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามอาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายนั้น 
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  บริษทัฯ ไดน้ านโยบาย แนวปฏิบตัิ และมาตรการด าเนินการมาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม อนัแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมัน่เก่ียวกบัการต่อตา้น
คอร์รัปชัน ดงัน้ี 

- บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้ งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยส่ือสารแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานผ่าน
หนังสือเวียนท่ีส่งผ่านอีเมล์ให้พนักงานทุกคน ป้ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต การ
ปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมพนักงาน และในช่วงใกล้เทศกาลข้ึนปีใหม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ “นโยบายงดรับของขวญั” ไปสู่พนักงานทุกคน ผ่านช่องทางการส่ือสาร
ภายใน และภายนอก โดยจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งท่ีส านกังานใหญ่ 
และสาขาศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร เพ่ื อส่งเส ริมความโปร่งใสในการท างาน 
(Transparency) ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัส่งหนงัสือขอความร่วมมืองดใหข้องขวญัหรือของ
ก านลัแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยแก่คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัทางการ
เงิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอีกดว้ย อีกทั้ง ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบังานส่งเสริม ติดตาม ก ากบัดูแลเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชนัเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร และ
การสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
ศึกษา ทบทวน และพฒันาการต่อตา้นคอร์รัปชนัของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

- บริษทัฯ ก าหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียง โดยมีการก าหนดแผนบริหาร
ความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียง เร่ิมตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจยัเส่ียงทั้ง
ภายในและภายนอกในการประเมินและการวิเคราะห์ความเส่ียงส าคญั และก าหนดแผน
รองรับและป้องกนัความเส่ียงแต่ละเร่ือง โดยมีผูรั้บผิดชอบเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงท่ี
ระบุให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงการบริหารความเส่ียงน้ีครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
จดัท าแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบติัการในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงรวมถึงดา้นคอร์รัปชนัดว้ย 
โดยในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการคอร์รัปชนั บริษทัฯ มีการก าหนดแนวปฏิบติัเพ่ือ
ก ากับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวปฏิบัติท่ีระบุไวใ้น “นโยบายการต่อต้าน       
คอร์รัปชนั” และ “แนวปฏิบติัในการใหเ้งินสนบัสนุน การให้/รับของขวญั ของช าร่วย การ
รับรอง และการบริจาคเพ่ือการกุศล ตลอดจน “นโยบายการว่าจา้งท่ีปรึกษา” ไดแ้ก่ ความ
เป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนบัสนุน การให้
ของขวญั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้ายอ่ืน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัก าหนดใหมี้ระบบควบคุมภายใน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชนั 
เช่น การก าหนดระเบียบอ านาจในการอนุมติัไวอ้ย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง และจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
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บริษทัฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจไดว้่า 
การปฏิบติังานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติังานดา้นงบประมาณอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ 

เพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชนัร่วมกบัหน่วยงานภายนอก นอกจาก
การด าเนินการต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ แลว้ ในปีน้ี บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์เข้าร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition against 
Corruption) ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หอการคา้
ไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้น
คอร์รัปชัน พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานประกอบต่าง ๆ เพ่ือขอรับการรับรองเป็นสมาชิกใน
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) เม่ือเดือนธนัวาคม
ท่ีผา่นมา 

(4) บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาครอบคลุมเน้ือหา
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ไม่สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิตามท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งน้ี หากบริษทัฯ พบการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา บริษทัฯ จะด าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือยุติหรือหยุดการ
เขา้ถึงส่ิงท่ีถกูกล่าวหาวา่มีการละเมิดสิทธิ 

(ข) บริษทัฯ จะด าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัยพนักงานของบริษทัฯและแจง้ให้ผูท่ี้ท าการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
ดงักล่าวทราบ 

อน่ึง บริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณดา้นการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดผ้่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยได้
ปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้ งข้อมูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินตามท่ีกฎหมาย
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ก าหนด เพ่ือให้นักลงทุนและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจ  

บริษัทฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor 
Relations) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร และเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของบริษทัฯ ท่ีเป็น
ประโยชน์ ถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามเกณฑท่ี์ ตลท. และก.ล.ต. ก าหนด แก่นกัลงทุนราย
ย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์ และบุคคลทัว่ไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่า
เทียม ผ่านช่องทางการส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจง้สารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ส่ือสาธารณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมและพบปะผูล้งทุน นกัวิเคราะห์ 
เป็นประจ าทุกไตรมาส หลงัจากไดเ้ปิดเผยผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ในปี 2560 ไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลและจดักิจกรรมเพ่ือพบและให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ 
และนกัลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

พบปะนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (Company visit) 33 คร้ัง 
Conference Call นกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 31 คร้ัง 
งานประชุมนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting)   4 คร้ัง 
การใหข้อ้มลูผา่นทางโทรศพัทต่์อวนั   2 คร้ังต่อวนั (โดยเฉล่ีย) 
งานนกัลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร 10 คร้ัง 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจอ่ืน ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทุนสัมพนัธ์ (SET & Investor Relations) เพ่ือสอบถามขอ้มูลของบริษทัฯ ผ่าน 4 ช่องทาง 
ดงัน้ี  

- ทางโทรศพัท์ :  0 2067 8260 / 8261 (สายตรง) หรือ 0 2067 8999 ต่อ 8260 / 8261 
- ทางโทรสาร :  0 2067 9044 
- ทางอีเมล์ : ir@siammakro.co.th 
- ทางจดหมาย : บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

   หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์ 
ส าน ักงานรองประธานเจา้หน้าที่บ ริหาร-สายงานบริหารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน 

   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   
    กรุงเทพมหานคร 10250 

 

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน และไดแ้สดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

(4) การเปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

mailto:ir@siammakro.co.th
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คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้
ภายใตห้วัขอ้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(5) บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมี
การซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแนวปฏิบติัส าคญัท่ีจะส่งเสริมการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูล
ภายในไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซ้ือขาย และการถือ
ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร  รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุก
คร้ังท่ีมีการประชุม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารจะตอ้ง
รายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นประจ าทุกไตรมาส และจะตอ้งจดัท ารายงานใหม่ทุกปี โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเกบ็ไวใ้ชภ้ายใน
บริษทัฯ เท่านั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

(ก) ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ 
และคุณสมบติักรรมการอิสระ กล่าวไวใ้นหัวขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการองค์กร 
ส่วนการจดัการองคก์ร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 15 ท่าน           
ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการเป็นบุคคลท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        
เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารงาน
ประจ า ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) 8 คน 

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    7 คน 

  -  กรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ   2 คน 

  -  กรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ   5 คน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบติัตามค านิยาม ดงัรายละเอียดแสดงในหวัขอ้โครงสร้าง
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การจดัการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีมี
ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน จึงไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งนางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เป็นเลขานุการบริษัทฯ             
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการองคก์ร ส่วนเลขานุการบริษทัฯ 

(ค) เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษทัฯ ไดย้ึดถือและ
ปฏิบติัในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั 

(ง) การแต่งตั้ งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ทั้ งน้ีจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่าน
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนั้น ๆ ซ่ึงตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม 
ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์       
ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้มีรายละเอียดท่ี
เพียงพอ เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้น และตอ้ง
เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนในรายงานประจ าปีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบทัว่กนั 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร  
ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน   
ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ และนายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน
หวัขอ้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหวัขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการองคก์ร 
ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี        
นายธีระ วิภูชนิน (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายชวลิต อตัถศาสตร์ (กรรมการอิสระ) และนายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ เป็นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และมีผู ้อ  านวยการหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ในหัวขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการองคก์ร 
ส่วนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(ค) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน โดยมีดร.ชัยว ัฒน ์        
วิบูลยส์วสัด์ิ เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ นายอาสา สารสิน นายโชติ โภควนิช 
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นายธีระ วิภูชนิน และนายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และมีเลขานุการ
บริษทัฯ เป็นเลขานุการรายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้โครงสร้างการถือหุน้และการ
จดัการองคก์ร ส่วนคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความมุ่งมัน่และ
ตั้ งใจท่ีจะปฏิบั ติตามหลักการดังกล่ าว โดยได้ก าหนดทิศทางและนโยบายหลักของ 
บริษัทฯ พร้อมทั้ งก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ ทั้งน้ีบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้
โครงสร้างการจดัการ อน่ึงในส่วนของการด าเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผูอ้นุมัติการลงทุนดังกล่าว ทั้ งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีต้องขอ
ความเห็นจากผู ้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(ง) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
ทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็น  
ผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ใหม่ได ้

(จ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและ
ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การ
ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

(ฉ) บริษทัฯ มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 
12 - รายการระหว่างกัน ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินรายไตรมาสและส้ินปีในหวัขอ้รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงงบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ    
บริษทัฯ 
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(ช) รายการท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ งได้ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ                    
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(ซ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในเป็นประจ าเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัฯ 
ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ฌ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก โดยบริษทัฯ 
ไดมี้การจดัท าแบบสอบถามในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของกิจการในแต่ละดา้น โดยมีผูบ้ริหาร
ของแต่ละหน่วยงานเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงและได้จดัให้ผูต้รวจสอบภายในท าการสอบทาน
แบบสอบถามท่ีไดต้อบโดยผูบ้ริหารว่าเป็นไปตามค าตอบท่ีไดรั้บหรือไม่ตลอดจนมีการก าหนด
มาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงของบริษทัฯ 

(4) การประชุมคณะกรรมการ 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ มีก าหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 คร้ัง และอีกอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง เพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ และไดก้ าหนดวนัประชุม
คณะกรรมการข้ึนเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วม
ประชุมได ้อยา่งไรกต็าม อาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นได ้หากมีวาระพิเศษท่ีตอ้ง
ขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระ
พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจ า 

(ข) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ร่วมกบั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ
แม็คโคร สายงานบริหารการเงิน และเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะ
บรรจุเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการ
ประชุม 

(ค) บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหนา้ 7 วนัเพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

(ง) ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจ านวน 5 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จ านวน 5 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 2 คร้ัง 
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การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จ านวน 2 คร้ัง และการประชุมผูถื้อหุ้นจ านวน 1 คร้ัง 
ไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  4 ในปี  2560 ในช่วงท้ายการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ ไดมี้การประชุมร่วมกนั
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ยโดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านได้
แสดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

(จ) หลงัการประชุมคณะกรรมการมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บ
รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการเพ่ือให้กรรมการหรือผูเ้ก่ียวข้อง
สามารถเรียกดูขอ้มลูหรือตรวจสอบได ้

(ฉ) ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดไดมี้การประชุม
ระหวา่งกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ งคณะเป็นประจ าทุกปี เป็นการ
ประเมินผล 2 รูปแบบคือ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน ดงัน้ี  

1. นโยบายคณะกรรมการ 
2. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4. การจดัเตรียมและการด าเนินการประชุม 
5. การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
6. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
7. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
8. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ส าหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล(การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลกัดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3. การประชุมของคณะกรรมการ 
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โดยจดัท าหลกัเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ร้อยละ 85  =  ดีเยี่ยม 
มากกวา่ร้อยละ 75  =  ดีมาก 
มากกวา่ร้อยละ 65  =  ดี 
มากกวา่ร้อยละ 50  = พอใช ้
ต ่ากวา่ร้อยละ   50  = ควรปรับปรุง 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางแสดงผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ 
2560  
(%) 

เกณฑ์ 

แบบท่ี 1 : การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 91.3 ดีเยี่ยม 

แบบท่ี 2 : แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย 89.3 ดีเยี่ยม 

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 พบว่ามี ผล
การปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ “ร้อยละ 
90.3” ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้ าเรียนผลการประเมินและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาผลการประเมินดงักล่าวเพ่ือน าไปเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน 

(6) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ซ่ึงก าหนดทุกส้ินเดือนเมษายนของทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูป้ระเมินและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งน้ี สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ถือเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได ้การปฏิบติังานของประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร มีเกณฑก์ารประเมินเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 - การประเมินผลจากดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 2 - การประเมินดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทัว่ไป 
ส่วนท่ี 3 - การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 

ทั้งน้ี ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราการปรับข้ึนค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร และไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการ      
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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(7) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทั
อ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

(ข) ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงกบับริษทัชั้นน าท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบั
ผลงาน ความรับผิดชอบ ผลกาด าเนินงานของบริษทัฯ และผลประโยชนท่ี์สร้างใหผู้ถื้อหุน้ 

(ค) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบาย โดยเช่ือมโยงกบั    
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

(ง) จ านวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2560 
รายละเอียดได้กล่าวไวแ้ลว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร 

(8) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
ผูเ้ก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร
เลขานุการบริษทัฯ เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความรู้การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและการท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ดงักล่าวมีทั้งท่ีกระท าเป็นการภายในบริษทัฯ และ
ใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

(ข) บริษัทฯ ได้จัดให้ มี เอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของ 
บริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี กรณีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้มาใหม่ 
รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดต าแหน่งงาน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด
กระบวนการท่ี  น ามาใช้เพ่ือประเมินระดับความพร้อมของผู ้สืบทอดต าแหน่งแต่ละบุคคล
ประกอบดว้ย แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาและประเมินศกัยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test, Ability 
Test) แบบประเมินภาวะผู ้น า (Leadership Assessment) การสนทนาเก่ียวกับสายอาชีพ (Career 
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Discussion) การวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career Road Map) ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นจะถูกน ามาวิเคราะห์และ
ประมวลเป็นภาพรวมและส่ือสารอย่างชดัเจนให้ผูบ้ริหารและตวัผูสื้บทอดต าแหน่งไดรั้บทราบ เพ่ือ
น าไปวางแผนพฒันาเฉพาะบุคคลร่วมกนัไดอ้ย่างตรงจุด ส าหรับรูปแบบวิธีการพฒันาจะเป็นแบบ
ผสมผสาน เพ่ือให้ผูสื้บทอดต าแหน่งสามารถพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการทางธุรกิจไดท้นั ไดแ้ก่ โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดบัสูง การเขา้อบรมกบั
สถาบนัผูน้ า (อาทิเช่น หลกัสูตร ALP BLP) การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึก
ก าลงัของเครือฯ การฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การหมุนเปล่ียนหนา้ท่ีงาน การโคช้ เป็นตน้          

(ง) บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กบักรรมการทุกท่าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ร่วมสัมมนาและการ
อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการน าความรู้มาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบับริษทัฯ ต่อไป โดย
ในปี 2560 มีกรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรและการสัมมนา ดงัน้ี 

ล าดับ กรรมการ ต าแหน่ง หลกัสูตรที่อบรมปี 2560 

1 

 

 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กลุ่มธุรกิจแมค็โคร        
สายงานบริหารการเงิน
และหน่วยงานสนบัสนุน 

หลกัสูตรการเปิดเผยและ
ความโปร่งใส 

สถาบนัพฒันาผูน้ า                                    
เครือเจริญโภคภณัฑ ์
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

แม็คโครเช่ือมัน่ว่าการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ตอ้งพฒันาเคียงคู่กนั เพ่ือกา้วเดินต่อไปดว้ยกนั บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่พฒันา

ธุรกิจไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตของลูกคา้และคู่คา้ โดยใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความ

เขม้แข็งให้ผูป้ระกอบการโชห่วย กา้วไกลบนเส้นทางค้าปลีกสมยัใหม่ ควบคู่กบัการยกระดับเกษตรกรคู่คา้สู่

มาตรฐานสากล ใหพ้ร้อมรับมือกบัความทา้ทายทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

10.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคํานึงถึงความสมดุลยทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิ งแวด ล้อม  บ ริษัท ฯ  ได้กําห น ด น โยบ ายเก่ียวกับ ค วาม รับ ผิ ดช อบ ต่ อสั งคม  (Corporate Social 

Responsibilities Policy) เพ่ือส่ือสารและขับเคล่ือนการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ                                   

สานสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 

3R’s Sustainability Committee โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR นําเสนอแผนการ

ดาํเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการทาํงาน CSR ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา

อนุมติัเป็นประจาํทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจดัเตรียมรายงานสรุปผลการดาํเนินงานกิจกรรม CSR     

ท่ีกระทาํในปีท่ีผา่นมาใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ

ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่

ไปกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีมูลค่าเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  

นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมได้

อย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้หลกั ดงัน้ี  

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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10.2 การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

บริษทัฯ ไดว้างแนวทางการบริหารจดัการ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน โดยได้บูรณาการ การจดัการภายใต้ข้อกาํหนดกฎหมาย สําหรับใช้ภายในกิจการของแม็คโคร 

ครอบคลุมทุกสาขาและสาํนกังานใหญ่ เพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานท่ีดี แก่พนกังาน ผูรั้บเหมา ตลอดจน ลกูคา้ ผูม้าใชบ้ริการ 

นับตั้ งแต่ เร่ิมก่อตั้ งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน  บ ริษัทฯ มุ่งมั่นให้ เกิดการพัฒ นาด้านความปลอดภัย                                 

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดนโยบายความปลอดภัย                     

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดว้ยการกาํหนดความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํทุกวิถีทางเพ่ือให้เกิด

ความปลอดภัยในการทาํงาน รวมถึงสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนักงานทุกคน กาํหนดเป้าหมายการไม่มี

อุบติัเหตุในการทาํงานถึงขั้นหยุดงาน ทั้งของพนกังานประจาํ พนกังานส่งเสริมการขาย พนกังานจา้งเหมา 

รวมถึงลกูคา้ผูท่ี้มาใชบ้ริการซ่ึงครอบคลุมถึง 

⋅ การมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั 

⋅ การจดัทาํระบบการทาํงานท่ีปลอดภยั รวมทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์

ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการทาํงาน 

⋅ กําหนดมาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องมีความมั่นใจในการ

ปฏิบติังาน และลกูคา้มีความมัน่ใจในการใชบ้ริการ 

⋅ จดัให้มีการฝึกอบรม สัมนาแนะนําให้ความรู้แก่พนักงาน เก่ียวกบัสุขภาพ อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ไดแ้ก่ การอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั การจดั

กิจกรรม “Big Cleaning Day” การจดัส่งพนักงานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร และการรณรงค ์“แมค็โคร ขบัข่ีปลอดภยั” เป็นตน้ 

⋅ จดัให้มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงานท่ีถูกสุขอนามยั รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก  

ต่าง ๆ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานบริหาร ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และนาํไปสู่การลดและป้องกนัอุบติัเหตุใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายโดย 

⋅ กาํหนดกลยุทธ์ดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเขม้แข็งขององค์กรท่ีจดัตั้งข้ึน

ภายในสาขาและสํานักงานใหญ่ โดยก่อตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานข้ึน ในทุกสาขาภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย เพ่ือขบัเคล่ือน สนบัสนุน

และส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมถึงการ
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ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานและสภาพท่ีไม่ปลอดภยั อนันาํไปสู่การป้องกนัอุบติัเหตุ

อยา่งเป็นรูปธรรม 

⋅ กาํหนดกลยุทธ์การตรวจสอบความสอดคลอ้งตามกฎหมาย ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการ

จัดการของแต่ละสาขาเป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ผลท่ีไดน้าํไปสู่การวางแผนงาน การกาํหนดมาตรการและปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง 

⋅ กาํหนดกลยุทธ์การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัข้ึน ผ่าน Leadership Engagement เพ่ือให้เกิดการ

เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในกลุ่มผูบ้ริหารของสาขา และถ่ายทอดส่งต่อยงัผูป้ฏิบติังานใน

แต่ละลาํดบัชั้น และกาํหนดดชันีช้ีวดั เพ่ือให้เกิดการวดัผลไดเ้ชิงประจกัษ ์อนันาํไปสู่จิตสํานึกและ

วฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน  

⋅ ในปี 2560 แมค็โครไดก้าํหนดใหเ้ป็นปีของการเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั (Safety Culture) 

ผ่านกลยุทธ์ดา้นการสร้างความเขม้แข็งขององค์กรภายใน การตรวจประเมินโดยผูต้รวจประเมิน

ภายนอกและ Leadership Engagement มีการจดัหลกัสูตรการอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั้งจดัใหมี้ระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบัการทาํงาน ให้แก่พนกังาน

และผูรั้บเหมา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการทาํงาน ให้สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภยัต่อตนเอง 

ผู ้ร่วมงาน และลูกค้าผู ้มาใช้บริการ อีกทั้ งยงัจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่

ผูป้ฏิบติังาน ตามความเส่ียงของงาน และจดัใหมี้รายงานอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียง ทาํการสอบสวนอุบติัการณ์เพ่ือหา

สาเหตุ กาํหนดมาตรการการแกไ้ขป้องกนั และรายงานตรงต่อผูบ้ริหารทั้งสาขาและสํานกังานใหญ่ 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของการสนบัสนุนการสร้างจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัอนันาํไปสู่วฒันธรรมความ

ปลอดภยัขององคก์ร   

10.3 การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

แม็คโคร คาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจให้ควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การเคารพในสิทธิของชุมชนและ

สังคม โดยมุ่งเนน้การไม่กระทาํการใด ๆ อนัส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

เคร่งครัดในการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร และพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง จดัใหมี้การคดั

แยกวสัดุเหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกลู ภายในกิจการ เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงการจดัการ

ส่ิงปฏิกลูใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  มีการจดัการนํ้าเสียจากการดาํเนินธุรกิจผ่านระบบบาํบดั และจดัโครงการ 

Zero Discharge นาํนํ้าจากการบาํบดัมาใชร้ดนํ้าตน้ไม ้เพ่ือไม่ใหข้องเสียไหลออกสู่ชุมชน เป็นการประหยดั

นํ้า และเสริมสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีของสาขา   
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บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการจดัการดา้นอนุรักษพ์ลงังาน โดยจดัใหมี้คณะทาํงานการจดัการพลงังานของสาํนกังาน

ใหญ่ กาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน เพ่ือพัฒนาการปรับปรุงระบบการจดัการพลงังาน การกาํหนด

เป้าหมายและแผนงานการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมาย และมีการปฏิบติั

อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการ Makro Store Safety Compliance Audit เพ่ือทาํการ

ประเมินความสอดคลอ้งตามกฎหมายความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม โดยผูต้รวจประเมินภายนอก มีการ

เขา้ร่วมการตรวจประเมินดา้น Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI Standard เพ่ือใหเ้กิดความ

มัน่ใจในแนวทางการจดัการดา้นพลงังาน การจดัการมลภาวะ การจดัการของเสีย สุขภาพ อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงมีการกระตุ้นจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้กับพนักงานอย่าง

สมํ่าเสมอ อาทิ การรณรงคก์ารใชท้รัพยากรในสํานกังานอย่างคุม้ค่า การกาํหนดให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างใน

ห้องประชุมเม่ือเลิกใชง้าน การควบคุมอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศในสํานักงาน การรณรงค์ใกรชน้ํ้ าอย่าง

ประหยดั  และยงัมีโครงการการศึกษาการจดัทาํวสัดุปรับปรุงดินจากเศษอาหาร  

10.4 อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในศูนย์จาํหน่ายสินค้า  

บริษัทฯ  สนับ สนุ น การจัดการความป ลอดภัย อาชีวอน ามัยและสภาพ แวดล้อมใน การทํางาน                              

ผา่นคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของสาขา ใหมี้ความยัง่ยืน 

เน้นการจดัการภายใตก้รอบของกฎหมาย และเป็นแนวทางเดียวกนักบัการจดัการของภาครัฐ ในปี 2560 

แม็คโคร มีสาขาภายในประเทศท่ีได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย                   

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน รางวลัระดับประเทศ จาํนวน 13 รางวลั ระดับจังหวดั           

17 รางวลั และประกาศนียบตัรชมเชยระดบัจงัหวดั 6 รางวลั ตามลาํดบั มีการเขา้ร่วมการตรวจประเมินดา้น 

Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI Standard เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในแนวทางการจดัการ

ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยท่ี เป็นสากล ผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย                   

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยดชันีช้ีวดัดา้นความปลอดภยั (Safety Index) ของทุกสาขา 

โดยพิจารณาจากอตัราการบาดเจ็บในการทาํงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost time injury frequency rate : LTIFR) 

อยูท่ี่ระดบั 2.0 เทียบจากชัว่โมงการทาํงาน 1 ลา้นชัว่โมง  

10.5 การให้ความรู้ การอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งหมายใหเ้กิดการจดัการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน พร้อม

ทั้ งปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ให้แก่

องค์กรและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง โดยจดัให้มีการอบรมสร้างจิตสํานึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้แก่

พนักงานทุกระดบั ตั้งแต่เร่ิมเขา้ทาํงานผ่านการปฐมนิเทศ ณ สํานักงานใหญ่ ซ่ึงมุ่งเน้นการส่ือสารและ

รณรงคใ์นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม ไม่ส่งผล

กระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชน  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการอบรม การสร้างจิตสํานึกและ 

กฎหมายพลังงานให้แก่คณะทํางานการจัดการพลังงาน และหลักสูตรการตรวจประเมินระบบการ                           
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จดัการพลงังานภายใน แก่บุคคลากรของสาํนกังานใหญ่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคคลกรภายในบริษทัฯ ไดมี้ความรู้ 

และตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัของการจดัการดา้นพลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ผลของการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดถู้กรายงานต่อผูบ้ริหารตามสายงาน เพ่ือนาํไปสู่แนวทางการ

ปรับปรุง การกาํหนดแผนงานของแต่ละส่วนงาน และกาํหนดเป้าหมายของบริษทัฯ ใหส้ามารถนาํไปปฏิบติั

อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนต่อไป 

10.6 คู่คิดธุรกจิโชห่วย 

แม็คโครให้ความสําคัญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถ่ินให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนตลอดมา โดยทีมงาน         

ศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วย ถือเป็นหน่วยงานหลกัในการส่งต่อความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกในวาระ

โอกาสต่าง ๆ เพ่ือตอกย ํ้าความเป็นคู่ คิดธุรกิจค้าปลีก เช่น การร่วมมือกับภาครัฐ ให้ความรู้ในหัวข้อ          

“การบริหารจดัการร้านคา้ปลีกอย่างมืออาชีพ” ในงาน Local Economy 4.0 กระทรวงพาณิชยส์ร้างความ

เขม้แข็งเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี การบ่มเพาะความรู้ดา้นการบริหารธุรกิจคา้ปลีกให้กบั

นกัศึกษากว่า 25,000 คน เพ่ือร่วมกนัลงพ้ืนท่ีพฒันาร้านคา้ปลีกในทอ้งถ่ินเป็นปีท่ี 8 การร่วมลงนามบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) “การขบัเคล่ือนร้านคา้และตลาดประชารัฐตน้แบบเพ่ือชุมชน” การร่วมลง

นามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) “การดาํเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)” ณ ศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วย เพ่ือให้ผูแ้ทนจากร้านคา้ชุมชน (ศูนยส์าธิต

การตลาด) ทัว่ทุกภูมิภาค ไดมี้โอกาสในการเรียนรู้การบริหารจดัการร้านคา้ปลีกอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการ

นาํองคค์วามรู้ไปพฒันาและปรับปรุงร้านคา้ชุมชนใหเ้ติบโตอยา่งเขม้แขง็ ย ัง่ยืน ถือเป็นการส่งเสริมศกัยภาพ

ในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในยคุ 4.0 

และในโอกาสท่ีแม็คโครครบรอบ 28 ปี บริษทัฯ ไดส้ร้างการมีส่วนร่วมแก่พนกังานแม็คโครทุกสาขา ใน

การดาํเนินกิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ใหเ้กิดกบัชุมชนท่ีสาขาตั้งอยู่ โดย เชิญผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก

ในชุมชนเขา้ร่วมอบรมความรู้หลกัสูตร “การจดัการร้านคา้ปลีก 8 ขั้นตอน” เป็นเวลา 1 วนั ซ่ึงถือเป็นส่วน

หน่ึงของกิจกรรม “แม็คโครทําดี 100 สาขา เพ่ือ 100 ชุมชน” ท่ีบริษัทฯ ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีจดัข้ึนพร้อมกนัทุกสาขาทัว่ประเทศ เช่น การบริจาคโลหิต การทาํ

ความสะอาดและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมบริเวณ พ้ืนท่ีรอบชุมชน เช่น  ว ัด ศาสนสถาน โรงเรียน  

สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน รวมทั้งขดุลอกคูคลอง เพ่ือปลกูฝังค่านิยมใหพ้นกังานมีจิตอาสา สอดคลอ้งกบั

แนวทางการทาํงานเพ่ือสงัคมขององคก์รเป็นอยา่งดี 

10.7 คู่คิดธุรกจิ ด้านอาหาร 

แม็คโครตอกย ํ้าความเป็น “คู่คิดธุรกิจ ดา้นอาหาร” ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ

หนูณิชยพ์าชิม” กบักรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์สนบัสนุนวตัถุดิบคุณภาพดีในราคาขายส่งแก่ร้าน

สมาชิกหนูณิชย ์เพ่ือช่วยลดตน้ทุนใหก้บัผูป้ระกอบการร้านอาหารในโครงการ ขณะเดียวกนัยงัช่วยลดภาระ
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ค่าครองชีพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการอ่ิมอร่อยกับ

อาหารท่ีสะอาด ถูกหลกัอนามยั ปรุงดว้ยวตัถุดิบคุณภาพ ในราคาประหยดั พร้อมกนัน้ี บริษทัฯ ยงัจดัอบรม

ใหค้วามรู้ เสริมทกัษะการประกอบอาหารและการพฒันาเมนูอาหารใหม่ ๆ ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ี

เป็นสมาชิกโครงการหนูณิชยพ์าชิม สามารถเขา้ร่วมการอบรมเพ่ือนาํไปพฒันาต่อยอดธุรกิจของตนไดด้ว้ย 

และเป็นประจาํทุกปี บริษทัฯ จดังาน “แมค็โคร โฮเรกา้” หรือ “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” 

โดยในคร้ังท่ี 11 ภายใตแ้นวคิด “สร้างธุรกิจอาหาร สู่มาตรฐานสากล” เพ่ือตอกย ํ้าความเป็น “คู่คิด...ธุรกิจ

คุณ” และสานต่อเจตนารมณ์ในการสนบัสนุนผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจโฮเรกา้ ระหวา่งวนัท่ี 23 - 26 มีนาคม 

2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมชมงานกว่า 84,000 คน และเพ่ือขยายความสาํเร็จไปสู่ภูมิภาค 

บริษัทฯ ได้จัดงาน “แม็คโคร โฮเรก้า” คร้ังท่ี 12 ข้ึน ท่ีศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวดั

เชียงใหม่ ระหว่างวนัท่ี 7 - 9 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “เพ่ิมมูลค่าธุรกิจ ดว้ยแนวคิดสร้างสรรค์” 

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายท่ีตอกย ํ้าความเป็นคู่คิดธุรกิจโฮเรกา้ อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ การสาธิต

การทาํอาหาร การเสวนาบนเวทีจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหารและเชฟมืออาชีพ บูทแสดงนวตักรรมสินคา้

อาหารและเคร่ืองด่ืม พร้อมอุปกรณ์ จากพนัธมิตรกว่า 200 ร้านคา้ การแข่งขนัการปรุงอาหารเหนือ ท่ีรับรอง

การแข่งขนัโดยสมาคมเชฟโลก นอกจากน้ี พ้ืนท่ีห้อง Makro Culinary Center ของอาคารธาราพฒันาการ 

แมค็โคร สาํนกังานใหญ่ มีการจดักิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (workshop) เพ่ือใหค้วามรู้และสาธิตการปรุงอาหาร

โดยเชฟช่ือดงัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสนบัสนุนผูป้ระกอบการร้านอาหารใหเ้ติบโตไปดว้ยกนั 

10.8 ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยนื 

ไม่ว่าจะขยายสาขาไปยงัพ้ืนท่ีใดของประเทศ แม็คโครปรารถนาจะเป็นท่ีรักของชุมชน ในปี 2560 บริษทัฯ 

ไดม้อบทุน 1,400,000 บาท เพ่ือดาํเนินการจดัสร้างโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่ สําหรับผูพิ้การและผูดู้แลผูพิ้การ ท่ี

จงัหวดันครราชสีมา และสนบัสนุนโรงเรือนเล้ียงไก่ 1 เรือน พร้อมอุปกรณ์การเล้ียง รวมทั้งไก่ไข่จาํนวน 

480 ตัว มูล ค่ ารวม 1,400,000 บ าท  เพ่ื อ ส่ งเส ริม อาชี พ ด้าน การเกษ ตรอย่างย ั่งยืน  ให้กับ ท ห ารท่ี                            

ปลดประจําการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารท่ีพิการ อีกทั้ งมีการฝึกอบรมอบรม

ภาคทฤษฎีในหลกัสูตร “การเล้ียงไก่ไข่สําหรับผูพิ้การและผูดู้แลผูพิ้การ” ณ กรมทหารพราน 23 จงัหวดั                  

ศรีสะเกษ ถือเป็นการสร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูพิ้การในฐานะพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคม 

นอกจากน้ี แมค็โครยงัไดร่้วมกบัหน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนร้าน “ฮกัแม่หละช็อป” ซ่ึงเป็นร้านคา้ชุมชนใน

ตาํบลแม่หละ จังหวดัตาก เพ่ือส่งเสริมการจา้งงานคนพิการ ตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ 

เสริมสร้างธุรกิจชุมชนไทยใหย้ ัง่ยืน  

10.9 มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

ดว้ยเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการศึกษา บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้สนบัสนุนการพฒันาดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

รวมไปถึงอาคารเรียนของโรงเรียนในชุมชนท่ีขาดแคลน ในปี 2560 บริษทัฯ จึงร่วมกบัมูลนิธิเพ่ือนศิลปิน

และพันธมิตร ส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จังหวดัสุพรรณบุรี และอาคารเรียน            
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เฉลิมพระเกียรติให้กบัโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือสร้างโอกาส

ทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัเยาวชนไทย ซ่ึงจะพฒันาเติบใหญ่เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

ของสงัคมในอนาคตต่อไป 

10.10 โครงการ “3R การจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื”  

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืน ภายใตแ้นวคิด 3R ประกอบดว้ย Reduce การลด

การใชใ้นส่ิงท่ีไม่จาํเป็น Reuse การใชท้รัพยากรอย่างรู้ค่า Recycle การนาํกลบัมาใชใ้หม่ โดยมีการกาํหนด

ตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีชัดเจน เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ ศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีอาํเภอ

มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร มีการติดตั้งไฟถนนระบบพลงังานแสงอาทิตย ์รอบอาคารติดตั้งระบบไฟส่อง

สวา่งแบบ LED ซ่ึงช่วยประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเพ่ิมความหนาของผนงัฉนวนข้ึน

อีกร้อยละ 50 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิใหอ้ยู่ในระดบัท่ีตอ้งการ ท่ีสาํคญัการจดัเก็บสินคา้

แช่แข็งท่ีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) ภายในห้องท่ีมี

ความสูงราว 30 เมตร ถือเป็นการลงทุนทางเทคโนโลยีท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ลดพ้ืนท่ีใน

การทาํงาน และประหยดัพลงังานไดถึ้งร้อยละ 30 ขณะท่ีระบบการขนถ่ายสินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบเป็น

ประตู 2 ชั้น เพ่ือช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในศูนยก์ระจายสินคา้คลงัอาหารสด  

ส่วนการจดัการ พลงังานในการขนส่งสินคา้ บริษทัฯ ไดล้งทุนขยายขนาดตูบ้รรจุสินคา้ขนาด 45 ฟุต จาํนวน

มากกว่า 400 ตู ้ทาํให้สามารถบรรทุกสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน จึงลดจาํนวนเท่ียวการขนส่งลง ส่งผลให้ประหยดั

นํ้ามนัได ้3,814,249  ลิตร หรือ 10,538 ตนัคาร์บอน ในปี 2560 รวมทั้งมีการนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าผลิต

นํ้าร้อนสาํหรับใชท้าํความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนยก์ระจายสินคา้คลงัอาหารสด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบาย การจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืน และดาํเนินการ

อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการการประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ภายใตโ้ครงการ T-VER โดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับรองการลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จํานวน 1,245,611 กิโลกรัมคาร์บอน หรือสามารถลดการใช้พลังงานได ้

2,112,279 กิโลวตัต์ชัว่โมง ซ่ึงมาจากเปล่ียนดวงโคมไฟแสงสว่างประสิทธิภาพสูง LED 20 วตัต์ 8,024 ชุด 

160 วตัต ์1,417 ชุด และยงัดาํเนินการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังาน 

6,700,388 กิโลวตัต์ชัว่โมงเม่ือเทียบกบัปี 2559 อีกทั้งยงัมุ่งเนน้การขยายสาขาท่ีคาํนึงถึงการออกแบบและ

การเลือกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานประสิทธิภาพสูง  

การจดัการทรัพยากรนํ้ าและลดผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดย้ึดมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม

โดยการบาํบดันํ้าเสียใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ ในปี 2560 บริษทัฯ ไดล้ดการใช้

นํ้าและลดการระบายนํ้าเสีย โดยการติดตั้งระบบการนาํนํ้าเสียท่ีผา่นการบาํบดัท่ีไดม้าตรฐานนํ้าท้ิงนาํกลบัมา

ใชใ้หม่ในการรดนํ้าตน้ไม ้เพ่ิมจาํนวนทั้งส้ิน 6 สาขา   
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ว่าเป็นกลไก

และเคร่ืองมือในการผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดาํเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งบรรลุ

วตัถุประสงค์ตามท่ีบริษทัฯ  กาํหนดไว ้นอกจากน้ีวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน คือเพ่ือให้เกิดความ

มัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลทั้งในดา้นการเงิน ดา้นการรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ และนโยบาย ท่ีจะทาํให้ระบบการทาํงานของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้

รวมทั้งลดหรือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีการพฒันาระบบการควบคุมภายใน

ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน              

ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้ งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชี                     

ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยทาํหนา้ท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ 

และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเส่ียงและระบบ

การควบคุมภายในของบริษทัฯ สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเดน็สาํคญัเก่ียวกบั

การควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ พิจารณา

คดัเลือก เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนผูส้อบบญัชี และใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณา

สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทาํหนา้ท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบติังานของ

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพ่ือให้มัน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบติัตามระบบ

การควบคุมภายในท่ีไดก้าํหนดอย่างเหมาะสม โดยไดป้ระเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ

การควบคุมภายในโดยยึดหลกัการควบคุมภายในท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Internal environment) 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี พร้อมทั้งกาํหนดนโยบายการกาํกบั

ดูแลท่ีดี ซ่ึงระบุบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไวอ้ย่าง

ชัดเจน รวมทั้ งมีข้อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม เพ่ือเป็นรากฐานในการดําเนินธุรกิจขององค์กร 
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองค์กรโดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามกลยุทธ์ 

และบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

(2) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว อยา่งชดัเจน 

และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมายและกลยุทธ์ดังกล่าวจะกาํหนดให้

สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และวิธีการบริหารความเส่ียง 

(3) การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) 

บริษทัฯ จดัทาํการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงข้ึนกบัหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้ง

ปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบ

สารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบียบ และกฎหมาย เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณากาํหนด

แนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

(4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจดัการ

ความเส่ียงอย่างเป็นระบบ ใหทุ้กหน่วยงานประเมินปัจจยัความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ผลกระทบ โอกาสเกิด

และแผนการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก 

รวมถึงการกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียงให้เหลืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และกาํหนดให้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งรายงานการปฏิบติังานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ     

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินในแต่ละเร่ือง เพ่ือลด

ผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการทบทวนกลยุทธ์

ของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดยการกําหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบติังานท่ีชดัเจน และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่าง ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมี

การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
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ในการดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดกลไกในการปฏิบติังานให้เป็นแบบถ่วงดุล

อาํนาจ (Check and balance)  พร้อมทั้งจดัให้มีการส่ือสารทั้งองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัให้

ถกูตอ้ง และเหมาะสม  

บริษทัฯ มีการจดัทาํกระบวนการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสและคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่าง

สมํ่าเสมอโดยกาํหนดใหแ้ผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบติังานท่ีมีความสาํคญั 

(7) สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information and Communication) 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  

บริษทัฯ มีการจดัการส่ือสารภายในองคก์รใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบขอ้มลูสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง

กบันโยบาย ระเบียบ คาํสั่งของบริษทัฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษทัฯ อาทิ ป้ายประกาศในสาขา 

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และการ Broadcast เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 

และทนัเวลา 

น อ ก จ า ก น้ี บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร จัด ก า ร ส่ื อ ส า ร ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก ร  โ ด ย ใ ช้ ช่ อ ง ท า ง  เว็บ ไ ซ ต ์    

www.siammakro.co.th  และช่องทาง Call Center  (0 2335 5300) ของบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดต้ลอดเวลา และเป็นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ให้แก่ลูกค้า รับทราบ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ี

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองการควบคุมระบบสารสนเทศในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และการนาํ

ขอ้มูลไปใช้ในทางท่ีไม่ควร โดยไดด้าํเนินตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

(8) การติดตาม (Monitoring) 

บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองว่าเป็นไปตามแผนงาน

หรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีการ

จดัการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ียงัมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ท่ีดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามระบบ

การควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุม

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงท่ีสําคัญ  ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ีประเด็นท่ีตรวจพบจะได้รับการรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

ในรอบปี พ.ศ. 2560  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่าไม่พบประเด็น

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั และบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการดาํเนิน

ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบท่ีกาํหนดไว ้

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน)       

โดยประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ และมีประสบการณ์หลายดา้น ทั้งดา้น

กฎหมาย ดา้นการบริหารองคก์ร ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็น

อิสระตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3. นายธีระ วภูิชนิน   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

5. นายโชติ โภควนิช    กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีระบุในนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดรั้บความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

บริหาร และแผนกตรวจสอบภายใน โดยภายในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การจดัประชุม

ทั้งหมด 5 คร้ัง โดยขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในส่วนการกาํกบัดูแล

กิจการ โครงสร้างการจดัการ หัวขอ้การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ัง เป็นการ

ประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีจากภายนอก เพ่ือ

แลกเปล่ียนและเสนอแนะขอ้คิดเห็นในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบมี

ประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่   

(1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตร

มาสและงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2560 ของบริษทัฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล

สําคญัของบริษทัฯ และการพิจารณาจากรายงานของผูส้อบบญัชีภายนอก โดยเป็นการประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พร้อมทั้งให้ขอ้สังเกตและ

คาํแนะนาํเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นไปอย่างถูกต้อง
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ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ และผูใ้ชง้บการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินท่ีบริษัทฯ จัดทําข้ึน มีความถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น 

สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีภายนอกภายนอก 

(2) สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 

กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดด้าํเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑท่ี์

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจากการสอบ

ทาน ไม่พบรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญั รายการท่ีเก่ียวโยงทางการคา้เป็นรายการท่ีเป็นไป

ตามปกติทางธุรกิจของบริษทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทาํรายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุผล มีเง่ือนไขตามปกติ

ของธุรกิจ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัในกลุ่มและรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัอย่างถูกต้อง ครบถว้น เพียงพอ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(3) สอบทานสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เพ่ือให้

มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุม

ภายในอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ถือนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเป็นสําคัญ            

มีผลใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

(4) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มี

การตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีประเมินความเส่ียงใหค้รอบคลุมทุกดา้นทั้งปัจจยั

ภายในและภายนอก โอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ พร้อมทั้ งหา

มาตรการป้องกัน เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดท้บทวน และไดมี้การติดตามความกา้วหน้าของการจดัการ

ความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ี

เปล่ียนแปลงไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ  
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบั

สภาพการดาํเนินธุรกิจโดยมีการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงและการติดตามความ

คืบหนา้ รวมทั้งมีการทบทวนความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

(5) สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสาํคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ เพ่ือประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้ งให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบ

ภายใน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัพิจารณาประเมินผลงานประจาํปีของ

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระ

เพียงพอ เพ่ือก่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(6) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรับปี พ.ศ. 2560 

(7) พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

รวมทั้ งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ

ทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มีประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีมีสาระสาํคญั 

(8) พิจารณาผลการสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ

มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของบริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทุจริต  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ขอ้มูลในแบบประเมินตนเองมีความถูกตอ้งและเพียงพอต่อการ

จดัส่งใหค้ณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เพ่ือวตัถุประสงค์

ในการเขา้สู่กระบวนการรับรอง 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระ

อยา่งเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้

เห็นวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบ

ตามท่ีระบุ ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ 
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รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่าง

ถูกต้องและมีการปฏิบัติงานท่ี สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส 

นอกจากน้ียงัมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการ

บริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

โดยการแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวบุษกร รักการคา้ ซ่ึงมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน

ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว (รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฎ

ใน เอ กส ารแน บ  3) แล ะน างส าวบุ ษ ก รยังทําห น้า ท่ี เป็ น เลข านุ การค ณ ะก รรม ก ารต รวจส อ บ                          

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน นอกจากน้ี การแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่าง      

มีนยัสาํคญั 

11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ผูต้รวจสอบบัญชีไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่าง           

มีนยัสาํคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

การเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็นซีพี ออลล ์ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 
ขอ้ 1.2  - การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญันั้น เป็นผลใหบ้ริษทัฯ เป็นบริษทัยอ่ยของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑน์บัแต่นั้น ทั้งน้ี เครือเจริญ
โภคภณัฑเ์ป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั 

ในปี 2559 และ ปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยสรุปดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  
(“ซีพ ีออลล์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
ซีพี ออลล์ เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยถือหุ้นในบริษทัฯ ทางตรงและทางออ้มใน
สัดส่วนร้อยละ 97.88 ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - 2.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า - 1.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร - 1.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. ค่าการใช้บริการ  
บริษทัฯไดช้ าระค่าการใช้บริการซอฟตแ์วร์ 
และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย
บริการใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ 

180.9 167.0 ส าหรับรายการการใชบ้ริการซอฟตแ์วร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 
เคร่ืองหมายบริการจาก ซีพี ออลล์ นั้ น เป็นการรับความช่วยเหลือ
ทางดา้นเทคนิค เพ่ือด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการบนัทึก
รายการขายสินคา้ การบนัทึกการรับสินคา้ การเคล่ือนไหวของสินคา้
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

5. เจ้าหนี้อืน่  
บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ เค ร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้  

86.9 83.7 และระบบขอ้มูลลูกคา้ของสาขาของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถใช้
ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวท าขอ้มูลของสาขาใหม่และขอ้มูลรวมของทุกสาขา
ได้ โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์ต ่ ากว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้เคร่ืองหมาย
การคา้ เคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้เคร่ืองหมายการคา้ 
“Makro” “aro” เป็นตน้ ในการด าเนินธุรกิจ โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การ
จดัเรียงสินค้า รวมทั้ งการบริหารธุรกิจ และเม่ือมีการพัฒนารูปแบบ
ร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริษทัฯ จะได้รับความรู้
และเทคนิคในการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการถือเป็นรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพแีรม จ ากดั (“ซีพแีรม”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซีพีแรม เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล์  โดยซีพี 
ออลล์ ถือหุ้นในซีพีแรม  ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุน้ทั้งหมด 
 
 
 
 
 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 18.6 21.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 234.3 250.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลูกหนี้การค้า 2.0 1.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 56.7 61.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

บ ริ ษั ท  โกซ อฟ ท์  (ป ร ะ เท ศ ไท ย )  จ า กั ด                  
(“โกซอฟท์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
โกซอฟท์  เป็ นบ ริษัท ย่อ ยของซี พี  อ อลล ์            
โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในโกซอฟท์ ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 
บ ริษัทฯ  และบ ริษัทย่อยได้ ซ้ื อรายการ
สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึง
ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท ์

50.4 27.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 11.1 31.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้อืน่  15.1 15.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. ลูกหนี้อืน่  4.7 5.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เป็นบริษทัย่อย
ของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล ์ถือหุ้นในสถาบนั
การจดัการปัญญาภิวฒัน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุน้ทั้งหมด 
 
 
 
 

1. ค่าการใช้บริการ  
 

4.3 1.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

บริษัท ซีพ ีรีเทลลงิค์ จ ากัด                  
(“รีเทลลงิค์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ  ากดัเป็นบริษทัย่อยของซี
พี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในรีเทลลิงค์ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 24.3 30.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 2.6 2.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้อืน่ 3.6 3.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
(“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญโภคภัณฑ ์
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อมใน สัดส่ วน ร้อยละ 43.72 ของหุ้ น
ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 18.2 38.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 4.6 5.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 280.5 373.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 17.5 22.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

บริษัท ซีพเีอฟ เทรดดิง้ จ ากดั  
(“ซีพเีอฟ เทรดดิง้”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2)  
ซีพีเอฟ เทรดด้ิง เป็นบริษัทย่อยของเจริญโภค
ภณัฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้น
ในซีพีเอฟ เทรดด้ิง ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 
ของหุน้ทั้งหมด  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.5 30.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 2.0 2.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 2,734.4 2,562.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 298.7 300.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(“ซีพเีอฟ (ประเทศไทย)”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษทัย่อยของเจริญ
โภคภณัฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภณัฑ์อาหารถือ
หุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 
99.98 ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 113.4 199.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 26.3 25.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 1,234.4 4,765.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 489.1 880.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพ-ีเมจิ จ ากดั (“ซีพ-ีเมจิ”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซีพี-เมจิ เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกันของเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหาร      
ถือหุ้นในซีพี-เมจิ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของ
หุน้ทั้งหมด   

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 3.0 4.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 323.6 355.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 59.0 67.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

บริษัท ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์ จ ากดั  
(“ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกลุ่มครอบครัว
เจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 20.4 22.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 323.8 368.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 99.2 74.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บ ริษั ท  โภ คภั ณ ฑ์ เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ซ์  จ ากั ด  
(“โภคภัณฑ์เอน็เตอร์ไพรซ์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 
โภคภัณฑ์ เอ็น เตอร์ไพรซ์  มีก ลุ่มครอบครัว      
เจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าการใช้บริการ 6.0 6.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้อืน่ 5.5 5.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บ ริษั ท  ซี .พี . คอน ซู เม อ ร์ โพ รดั ก ส์  จ ากั ด  
(“ซี.พ.ี คอนซูเมอร์โพรดกัส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผูท่ี้เก่ียวข้องของ
เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่      

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 18.4 21.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า  196.7 217.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 42.0 44.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั  
(“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มีเครือเจริญโภค
ภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่   

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 10.9 14.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกต5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 279.9 272.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 53.4 59.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด                            
(“ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ฟ รี วิ ล ล์  โ ซ ลู ชั่ น ส์  มี ผู ้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ข อ ง                    
เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน ซ่ึงไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก
ฟรีวลิล ์โซลูชัน่ส์ 

1.1 2.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 13.2 19.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลูกหนี้อืน่ 2.5 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้อืน่  6.6 5.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท อลอินัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภัย จ ากดั 
(“อลอินัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภัย”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
อ ลิ อั น ซ์  ซี .พี .  ป ร ะ กั น ภั ย  มี เค รื อ เจ ริ ญ 
โภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าการใช้บริการ 
 

11.6 10.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

บริษัท ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
(“ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน”)  
(ช่ือเดิม  “ทรู ยูนิ เวอร์แซล คอนเวอร์ เจ้น ซ์ 
จ ากดั”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 
ท รู  อิ น เต อ ร์ เน็ ต  ค อ ร์ ป อ เร ชั่ น   เ ป็ น 
บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑ์เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ 

1. ค่าการใช้บริการ 
 

39.6 34.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่ 19.5 17.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู ดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ ากดั 
(“ทรู ดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 
ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เป็นบริษัทย่อย
ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึง
มีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 3.9 4.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 
 

29.3 1.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู ลสีซ่ิง จ ากดั 
(“ทรู ลสีซ่ิง”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 
ทรู ลีสซ่ิง ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่  

1. ค่าการใช้บริการ 
 

26.4 42.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่  6.2 11.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2559 2560 

บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพ ีออลล์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.3 41.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 4.5 9.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 113.9 124.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 12.9 34.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน  

1.4 49.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. ค่าการใช้บริการ 44.3 53.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

7. เจ้าหนี้อืน่  17.8 17.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

8. ลูกหนี้อืน่ 10.3 11.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

หมายเหตุ: 
1) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2559 ของ บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 
2) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2559 ของ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
3) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2559 ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
5) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ 

i) รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ : ราคาขายสินคา้และบริการ และเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการขายสินคา้และบริการให้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ii) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินคา้ เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน : ราคาซ้ือสินคา้และเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือสินคา้จากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และ
เป็นไปตามราคาตลาด 

iii) ค่าการใชบ้ริการ : ค่าการใชบ้ริการและเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัค่าการใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
iv) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : ราคาซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
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12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั
 ในอนาคต 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจเท่านั้น โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั โดยรายการรับอนุญาตให้ใชซ้อฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมาย
การคา้ เคร่ืองหมายบริการ เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
รายการดงักล่าวไดผ้่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนการด าเนินการหรือการจ่ายช าระ
ค่าบริการ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

หากเป็นการท ารายการท่ี เก่ียวโยงกัน เก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ี มี เง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถท าธุรกรรมกบักรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบั
ท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเ ก่ียวข้อง ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

1. การซ้ือสินคา้ 

กรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการ
ร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั  ทั้งน้ี รายการซ้ือสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจ
ปกติเช่นเดียวกบัรายการซ้ือสินคา้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

2. การใชบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บบริการดา้นการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย
สยามซิต้ี จ ากดั และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั ทั้งน้ี 
รายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท าร่วมกัน ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคาและ
เง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการได้รับบริการจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกันในสถานการณ์
เดียวกนั  

3. การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร รวมถึงไดจ้ าหน่ายสินคา้
และให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่ม 
ผูถื้อหุ้นเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัการจ าหน่ายสินคา้และ
ใหบ้ริการใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั  
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โดยรายการซ้ือขายสินคา้และบริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่าและสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมทางการคา้ตามปกตินั้น บริษทัฯ มีมาตรการคุ้มครอง 
ผูล้งทุนเพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความ
จ าเป็นของการท ารายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้รายการซ้ือขายสินคา้และ
บริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เป็นไปตามราคาตลาด 
และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

นอกจากนั้น การใชบ้ริการ ไดแ้ก่ รายการรับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้
เคร่ืองหมายบริการ จากบริษทัในเครือเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท าร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณา
วา่มีความเหมาะสมดีแลว้ 

ส าหรับนโยบายและแนวโนม้ในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยมี
นโยบายท่ีจะท ารายการระหว่างกนัเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นไปใน
ราคาหรือเงื่อนไขที ่ไม ่แตกต่างจากการปฏิบตัิกบับ ุคคลภายนอก และจะตอ้งไดร้ ับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนที่จะเขา้ท ารายการระหว่างกนั หรือไดร้ับสัตยาบนัจากคณะกรรมการ    
บริษทัฯ ส าหรับรายการดงักล่าว อย่างไรก็ดี หากเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัขอ้ตกลงทาง
การคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป กล่าวคือ มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึง
กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ดังมีรายละเอียดตามท่ีระบุไวข้า้งต้น 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถท าธุรกรรมดงักล่าวได ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการ
ไว ้ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการระหว่างกนัในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคลอ้งกบัการเติบโต
ของธุรกิจ โดยบริษทัฯจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัตามท่ี
ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานที่ส าคัญ   
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบ
ก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุ ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผล
การด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการืส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
มลูค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ช) และ 8 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
มลูค่าสินคา้คงเหลือถกูใหค้วามส าคญั 
เน่ืองจากการประมาณมลูค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือนั้นผูบ้ริหารตอ้ง
ใชว้ิจารณญาณในการประมาณปริมาณ
และมลูค่าของสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ 
เสียหาย ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้ และ       
สูญหาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
 

 ท าความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินค้า
คงเหลือ และการประมาณมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้
คงเหลือ  
 

 สุ่มทดสอบอายสิุนคา้คงเหลือและความสมเหตุสมผลของ
ข้อสมมติในการก าหนดอัตราร้อยละสินค้าท่ี เส่ือม
คุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั เคล่ือนไหวช้า และสูญหายท่ี
ก าหนดโดยผูบ้ริหาร และเปรียบเทียบอตัราดงักล่าวกับ
ขอ้มลูการท าลายและสูญหายของสินคา้คงเหลือ  ท่ีเกิดข้ึน 
 

 สุ่มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณ
ในการขายภายหลังว ันส้ินปีกับเอกสารท่ี เก่ียวข้อง 
ตลอดจนสุ่มทดสอบการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ   
 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การซ้ือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ 4 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทั
ไดเ้ขา้ซ้ือบริษทั 4 แห่งซ่ึงประกอบธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้นอาหาร 
ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2560 กลุ่มบริษทัได้
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีซ้ือแลว้เสร็จ ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่ม
บริษทับนัทึกค่าความนิยมจ านวน 2,256 
ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึง
เป็นเคร่ืองหมายการคา้และรายช่ือลกูคา้
จ านวน 449 ลา้นบาทและ 59 ลา้นบาท
ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบเน่ืองจากการบญัชี
ส าหรับการซ้ือธุรกิจเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น 
การระบุและวดัมลูค่าของมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมี
นยัส าคญั และการเขา้ซ้ือธุรกิจดงักล่าวมี
จ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญั 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
 

 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และรายงานการวิเคราะห์การรวม
ธุรกิจซ่ึงจัดท าโดยกลุ่มบริษัทเพ่ือท าความเข้าใจถึง
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข  ท่ีส าคญั  
 

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของ     
ผูป้ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 
 

 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาทั้ งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ     
ซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทั 
 

 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าในการประเมิน
ความเหมาะสมของข้อสมมติท่ีส าคัญ และแบบจ าลอง
ทางการเงิน 
 

 ทดสอบการค านวณ 
 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ), 3 (ฐ), 4, 12 และ 13 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมีนยัส าคญั
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีอายกุารให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่
เกิดจากการซ้ือธุรกิจ 
 
ผูบ้ริหารมีการพิจารณาการดอ้ยค่า
โดยประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
เป็นประจ าทุกส้ินงวด การประเมินมูลค่า  
ท่ีไดรั้บคืนมาจากมลูค่าจากการใช ้ซ่ึง
ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด       
ท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
สินทรัพยน์ั้นและการก าหนดขอ้สมมติท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 
เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การก าหนดขอ้สมมติและมีความไม่
แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
 

 ท าความเข้าใจกระบวนการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนเพ่ือพิจารณาการดอ้ยค่า 
 

 พิจารณาขอ้สมมติท่ีส าคญัในรายงานประมาณมูลค่าท่ีคาด
ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ คื น ท่ี ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ าก ผู ้ บ ริ ห า ร                      
โดยเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานท่ี เกิดข้ึนจริง 
แนวโน้มของอุตสาหกรรม และข้อมูลท่ี  หาได้จาก
แหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมทั้ งปรึกษากับ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าเก่ียวกบัแบบจ าลองทาง
การเงินท่ีกลุ่มบริษัทใช้และอัตราคิดลดและวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของ ขอ้สมมติท่ีส าคญั 
 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 
ข้อมลูอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มลูซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ         
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้ง
รายงาน 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความ
เช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต  หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 
 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 
 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจา้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 
 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง

การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท า
ใหมี้การน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4068 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
20 กมุภาพนัธ์ 2561 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
รายการ ตรวจสอบแล้ว 

2558 2559 2560 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,230 4.7 2,550 4.8 4,361 7.4 
เงินลงทุนระยะส้ัน - - - - 3 0.0 
ลูกหน้ีการคา้ 394 0.8 445 0.8 926 1.6 
ลูกหน้ีอ่ืน 267 0.6 289 0.5 349 0.6 
สินคา้คงเหลือ 12,954 27.0 13,485 25.5 13,043 22.1 
ส่วนลดรับคา้งรับ 1,001 2.1 1,187 2.2 1,067 1.8 
รายไดค้า้งรับ 402 0.8 479 0.9 548 0.9 
ส่วนของสิทธิการเช่าท่ีถึงก าหนดภายใน
หน่ึงปี 

78 0.2 94 0.2 103 0.2 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - - - - 13 0.0 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,326 36.2 18,529 35.1 20,413 34.6 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

2 
27,039 

0.0 
56.4 

250 
30,319 

0.5 
57.4 

239 
31,305 

0.4 
53.1 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 113 0.2 113 0.2 113 0.2 
สิทธิการเช่า 1,835 3.8 1,994 3.8 2,125 3.6 
ค่าความนิยม 167 0.3 167 0.3 2,423 4.1 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,095 2.3 1,154 2.2 1,998 3.4 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 267 0.6 310 0.6 330 0.6 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 66 0.1 23 0.0 30 0.1 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,584 63.8 34,330 64.9 38,563 65.4 

รวมสินทรัพย์ 47,910 100.0 52,859 100.0 58,976 100.0 

 

 

 

 



 

 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ส าคญั ขอ้ 13 ขอ้มลูทางการเงินที่ส าคญั หนา้ท่ี 210 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2558 2559 2560 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,614                          5.5              3,423                          6.5              4,326                          7.3              
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน  21,621            45.1            23,329            44.1            24,577            41.7           
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 543                           1.1             1,129                           2.1             1,544                           2.6             
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 1,405                       2.9             1,363                       2.6             1,158                       2.0             
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112                             0.2              156                             0.3              150                             0.3              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 587 1.2               560 1.1               729 1.2               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,491                           3.1             1,386                           2.6             2,261                           3.8             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 2,000 3.8 2,006 3.4 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี  

80                             0.2              101                             0.2              118                             0.2              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 231                            0.5        258                            0.5        249                            0.4        
รวมหนี้สินหมุนเวียน 28,684 59.8           33,705 63.8           37,118 62.9           
หนี้สินไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

4,000 
13                       

8.3 
0.0              

2,000 
126                       

3.8 
0.2              

2,019 
228                       

3.4 
0.4              

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  525                           1.1               745                           1.4               688                           1.2               
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

462                           1.0             526                           1.0             575                           1.0             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 92 0.2 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 19                             0.1            16                             0.0            245                             0.4             
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,019                        10.5              3,413                        6.4              3,847                       6.6              
รวมหนี้สิน 33,703                        70.3             37,118                        70.2             40,965                        69.5 
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รายการ 
 

ตรวจสอบแล้ว 

2558 2559 2560 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 2,400               2,400               2,400               

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 2,400 5.0        2,400 4.5        2,400 4.0        
หุ้นสามญัจาํนวน 4,800,000,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
            

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 3,290                        6.9            3,290                        6.2            3,290                        5.6            
ก าไรสะสม             

จดัสรรแลว้ส ารองตามกฎหมาย 240                    0.5          240                    0.5          240                    0.4          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,274                     17.3           9,788                     18.5           11,679                     19.8           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3                          0.0         3                          0.0         (56)                          (0.1)         
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 14,207                       29.7           15,721                       29.7           17,553                       29.7           

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - 20 0.1 458 0.8 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,207                       29.7           15,741                       29.8           18,011                       30.5           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 47,910                       100.0          52,859                       100.0          58,976                       100.0          

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2558 2559 2560 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 152,604 97.9 169,226 97.9 182,753 97.9 
รายไดค่้าบริการ 2,613 1.7 2,866 1.7 3,051 1.6 
รายไดอ่ื้น 700 0.4 698 0.4 950 0.5 
รวมรายได้ 155,917 100.0 172,790 100.0 186,754 100.0 

ค่าใช้จ่าย          
ตน้ทุนขายสินคา้ 137,937 88.5 153,722 89.0 164,352 88.0 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,858 5.7 9,723 5.6 10,735 5.7 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,072 1.3 2,321 1.3 3,660 2.0 
ตน้ทุนทางการเงิน 237 0.2 279 0.2 349 0.2 
รวมค่าใช้จ่าย 149,104 95.6 166,045 96.1 179,096 95.9 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,813 4.4 6,745 3.9 7,658 4.1 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,435 0.9 1,333 0.8 1,511 0.8 

ก าไรส าหรับปี 5,378 3.4 5,412 3.1 6,147 3.3 

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,378 3.4 5,413 3.1 6,178 3.3 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

- - (1) 0.0 (31) 0.0 

ก าไรส าหรับปี 5,378 3.4 5,412 3.1 6,147 3.3 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 1.12  1.13  1.29  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่       

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ขาดทุนจากการรวดัมลูค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

 
(31) 

 
0.0 

 
(13) 

 
0.0 

 
(19) 

 
0.0 

รายไดภ้าษีเงินไดข้องก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนของ ขาดทุนจากการรวดั
มลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ี
ก าหนดไว ้

 
 
 

6 

 
 
 

0.0 

 
 
 

3 

 
 
 

0.0 

 
 
 

4 

 
 
 

0.0 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2558 2559 2560 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ 

 
3 

 
0.0 

 
- 

 
0.0 

 
(78) 

 
0.0 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี  
-สุทธิจากภาษีเงินได้ 

 
(22) 

 
0.0 

 
(10) 

 
0.0 

 
(93) 

 
0.0 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5,356 3.4 5,402 3.1 6,054 3.2 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,356 3.4 5,403 3.1 6,103 3.3 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
- 

 
- 

 
(1) 

 
0.0 

 
(49) 

 
0.0 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5,356 3.4 5,402 3.1 6,054 3.2 

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     
ก าไรส าหรับปี 5,378  5,412  6,147  
รายการปรับปรุง        
ค่าเส่ือมราคา 1,725  1,861  2,143  
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 73  95  101  
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 73  144  157  
ดอกเบ้ียรับ (19)  (8)  (11)  
ตน้ทุนทางการเงิน 237  279  348  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,435 1,334 1,511 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 54 55 65 
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุน จากการปรับ
ลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 

2  (28)  (20)  

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
อาคารและอุปกรณ์ 

(4)  (7)  4  

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

 
- 

 
- 

 
3 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หน้ีสงสัยจะสูญ 5 7 1 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (6)  3  (3)  
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์ 

11 3 4 

ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (1) - 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2  -  (71)  

อ่ืน ๆ -  1  2  
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน    
ลูกหน้ีการคา้ (87) (54) 72 
ลูกหน้ีอ่ืน (18) (26) (49) 
สินคา้คงเหลือ (2,328) (503) 802 
ส่วนลดรับคา้งรับ 160 (186) 121 
รายไดค้า้งรับ 32  (77)  (69)  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น -  -  (2)  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (45) (205) 2 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 1,360 1,707 998 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 183 585 406 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน (21) 220 24 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4) 43 (10) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 97 (98) 834 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 27 (16) 
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (14) (3) (38) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1) 110 100 
เงินสดที่ได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 8,295 10,691 13,556 
รับดอกเบ้ีย 19 8 10 
จ่ายดอกเบ้ีย (186) (226) (268) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (1,427) (1,402) (1,370) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 6,701 9.071 11,928 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน        
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะส้ัน - - (3) 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,472) (4,893) (3,077) 
ขายอาคารและอุปกรณ์ 9 9 16 
ขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1 - 
ซ้ือสิทธิการเช่า (594) (270) (241) 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (313) (391) (445) 
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - - 2 
ซ้ือบริษทัยอ่ย - - (2,720) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (6,370) (5,544) (6,468) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        
จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (114) (147) (181) 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (615) 807 528 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,000 - (6) 
จ่ายเงินปันผล (3,936) (3,888) (4,272) 
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - 21 282 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (2,665) (3,207) (3,649) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (2,334) 320 1,811 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอืต้นงวด 4,564 2,230 2,550 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงหลอืปลายงวด 2,230 2,550 4,361 



 

 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ส าคญั ขอ้ 13 ขอ้มลูทางการเงินที่ส าคญั หนา้ท่ี 216 

13.3 อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ (Ratio Analysis) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2558 2559 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6 0.6 0.5 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.1 0.1 0.1 
สภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 0.3 0.3 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 432.3 403.1 266.5 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 0.8 0.9 1.4 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 12.0 12.1 13.0 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 29.9 29.9 27.7 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี (เท่า) 6.5 6.6 6.5 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 55.8 54.6 55.4 
วงจรเงินสดเฉล่ีย (วนั) (25.1) (23.8) (26.4) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขั้นตน้ % 9.6 9.2 10.1 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.5 4.0 4.2 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.0 0.0 0.0 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 98.4 134.5 155.7 
อตัราก าไรสุทธิ  % 3.4 3.1 3.3 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 39.8 36.2 37.1 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 11.7 10.7 11.0 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 28.0 25.4 26.9 
อตัราการหมุนของสินทรัพย*์ (เท่า) 3.4 3.4 3.3 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.4 2.4 2.3 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 44.6 47.3 50.6 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  
(Cash Basis) 

(เท่า) 0.7                     1.0                     1.2                     

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 75.9 75.4 74.6 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
14.1 ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” 
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรกา้ กลุ่มสถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจ
บริการบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) มุ่งตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างของลูกคา้สมาชิกท่ีปัจจุบนัมีอยู่กว่า 3.0 ลา้นราย ท าให้ธุรกิจของแม็คโคร ประเทศไทย เติบโต
อย่างโดดเด่นและมัน่คง เป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ผูป้ระกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจมาตลอด
ระยะเวลา 28 ปี  บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการปรับองค์กรให้มีความทนัสมยัตลอดเวลา เพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการมืออาชีพท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทลั เป้าหมายเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใหดี้ยิ่งข้ึน ไม่ว่า
แมค็โครจะขยายการด าเนินธุรกิจไปอยู ่ณ ท่ีใดกต็าม  

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 มีการปรับตวัดีข้ึน โดยเติบโตในอตัราร้อยละ 3.9 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.3 การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัจากความ
เช่ือมัน่ผูบ้ริโภคท่ีดีข้ึน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัเก้ือหนุนส าคญัจากการท่องเท่ียวและการส่งออก โดยภาคการ
ท่องเท่ียวมีอตัราการขยายตวัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นอย่างมากจากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีอตัราเพ่ิมข้ึน    
ร้อยละ 8.5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกส าหรับปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 6.9 ซ่ึงสูงกว่า
การขยายตวัของปี 2559 นอกจากน้ี ยงัมีแรงผลกัดันจากการเร่งเบิกจ่ายลงทุนของภาครัฐในการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคโดยรวมยงัไม่เขม้แข็งมากนกั โดยเฉพาะ
กลุ่มผูมี้รายไดป้านกลางถึงรายไดน้อ้ย เน่ืองจากราคาพืชผลทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่ยงัทรงตวัอยู่ใน
ระดบัต ่า และค่าครองชีพท่ีปรับตวัสูงข้ึน ท าให้ก าลงัซ้ือโดยรวมทัว่ไปขยายตวัในระดบัต ่า และยงัส่งผ่าน
ไปยงัเศรษฐกิจในประเทศไดอ้ยา่งไม่ทัว่ถึง 

ตลอดปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มุ่งด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ในการเป็นท่ีหน่ึง
ในเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ (To Be Number 
One Food Solution Provider for Professional Customers) โดยไดมี้การขยายสาขาจ านวน 8 สาขา แบ่งเป็น
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป 2 สาขา ท าให ้     
ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 123 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร 
จ านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 19 สาขา อีโค พลสั จ านวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 
จ านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร 
ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ริเร่ิมพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ีมีมากกว่า 1 ชั้น เช่น แม็คโคร   
ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีการขายเฉล่ีย 2,277 ตารางเมตร ตามล าดับ         
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หากสาขาตน้แบบน้ีประสบความส าเร็จ จะเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายสาขาของแมค็โครในแต่ละพ้ืนท่ี
มากข้ึน และบริษทัฯ จะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ีเป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมี
ร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียว
เดินทางมาเยือนมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง  

เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารใหเ้ป็นหน่ึงเดียวในระดบัภูมิภาค โดยใหค้วามส าคญักบั
การเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ประกอบ
กบัประสบการณ์ท่ีสัง่สมมาจากการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม 
จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วิส ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นน าท่ีประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารในต่างประเทศจ านวน 4 บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ความ
เป็นผูน้ าดา้นการให้บริการดา้นอาหารในระดบัสากล บริษทัฯ ไดต้ั้งกลุ่มธุรกิจ Food Service APME เพ่ือ
ขบัเคล่ือนธุรกิจให้บริการดา้นอาหารทั้ง 6 บริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 
กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึง
เดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของบริษทัฯ ให้โดดเด่น และครบวงจร
มากข้ึน ทั้งน้ี ในปี 2560 Food Service APME ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง ไดแ้ก่ Maxzi The Good 
Food Restaurant & Cafe L.L.C. (“MAXZI”) ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรกเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นดีแรมห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือประกอบธุรกิจธุรกิจร้านอาหาร และ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และจดัตั้ง Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) ในประเทศกมัพูชา 
ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกเป็นจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เป็นผูมี้สัดส่วนความเป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 
80 และร้อยละ 70 ตามล าดบั ซ่ึงปัจจุบนัทั้งสองบริษทัอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าว
ในอนาคต  

หลงัจากท่ีไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรอบดา้น ในปี 2560 บริษทัฯ 
ไดเ้ปิดด าเนินการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาแรกในประเทศกมัพูชาอยา่งเป็นทางการ และไดรั้บการ
ตอบรับท่ีดีจากผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน รวมถึงประชาชนชาวกมัพูชา นอกจากน้ี บริษทัฯ มีความพร้อม
เต็มท่ีท่ีจะขยายธุรกิจ Cash & Carry ไปต่างประเทศ โดยได้จดัตั้ งบริษทัย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง ไดแ้ก่ CP 
Wholesale India Private Limited (“CPWI”) ในประเทศอินเดีย ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกเป็นจ านวนเงิน 
100 ล้านรูปี อินเดีย เพ่ือประกอบธุรกิจธุรกิจค้าส่งและธุรกิจอ่ืน  ๆ ท่ี เก่ียวข้อง และจัดตั้ ง Makro 
(Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดว้ยทุนจดทะเบียน
แรกเร่ิมเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นหยวนเหรินหมินป้ี เพ่ือประกอบธุรกิจธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ   
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จ ากดั (“MROH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ภายใตก้ลุ่ม
ธุรกิจแมค็โคร ต่างประเทศ เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100 ตามล าดบั ซ่ึงปัจจุบนัทั้งสองบริษทั
อยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 219 

ดว้ยศกัยภาพดา้นการแข่งขนั และกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ในการพฒันาสินคา้และบริการใหมี้
ความหลากหลายและมีคุณภาพดีอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ในแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมุ่งเนน้การขยายไปในธุรกิจบริการดา้นอาหาร ดว้ยตระหนกัถึงศกัยภาพใน
การเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมธุรกิจดา้นอาหาร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในดา้นการท่องเท่ียวและการพฒันาอาหารปลอดภยั และเป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมพนูความผกูพนั ความจงรักภกัดีท่ีลกูคา้
ผูป้ระกอบการมีต่อแมค็โครในฐานะ “คู่คิด...เพ่ือชีวิตท่ีดีกวา่” ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมีการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 186,754 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโต
ร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นจากอตัราก าไรท่ีปรับสูงข้ึน โดยบริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ในปี 2560 จ านวน 18,401 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราก าไรเบ้ืองตน้เท่ากบัร้อยละ 10.1 และมีก าไรสุทธิจ านวน 6,178 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
สุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.3 การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัความสามารถในการเติบโต
ของรายไดข้องบริษทัฯ ตลอดจนความสามารถในการเพ่ิมอตัราก าไรเบ้ืองตน้ ซ่ึงนอกจากจะเป็นผลมาจาก
การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของบริษทัฯ ใน
การขยายสดัส่วนการตลาดในกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารใหม้ากข้ึน 
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14.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน - งบการเงนิรวม 

  2558 2559 2560 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 152,604 169,226 182,753 
รายไดร้วม ลา้นบาท 155,917 172,790 186,754 
ก าไรขั้นตน้ ลา้นบาท 14,667 15,504 18,401 
EBITDA* ลา้นบาท 8,920 9,125 10,407 
ก าไรสุทธิ ล้านบาท 5,378 5,413 6,178 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 1.12 1.13 1.29 
* ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

รายได้ 

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 182,753 ลา้นบาท เติบโตข้ึนในอตัราร้อยละ 8.0      
เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยยอดขายเพ่ิมข้ึนป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงไดมี้การขยายสาขาใหม่
จ านวน 8 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร 3 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 3 สาขา และแม็คโคร ฟูดชอ้ป     
2 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 123 สาขาทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย ศูนยจ์ าหน่าย
สินค้าแม็คโคร จ านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 19 สาขา อีโค พลสั จ านวน 12 สาขา แม็คโคร       
ฟูดชอ้ป จ านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ านวน 29 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 94 สาขา ตามล าดับ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 729,763 
ตารางเมตร ในขณะท่ียอดขายของกลุ่มธุรกิจ Food Service APME (ซ่ึงรวมยอดขายของ SFS และบริษทัย่อย และ 
INDV) เติบโตในอตัราร้อยละ 108.4 เน่ืองจากมีการรวมยอดขายของกิจการกลุ่ม Indoguna ท่ีไดซ้ื้อมาในเดือน
มกราคม 2560 อีกทั้ง ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการสาขาแมค็โครแห่งแรกในประเทศกมัพูชา 
ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ี การเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการพฒันากลุ่มลูกคา้เป้าหมายและรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง   
โดยให้ความส าคัญของการพัฒนารูปแบบสาขาท่ีหลากหลาย และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว โดยได้มุ่งมัน่พฒันา       
ศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบ “แม็คโคร ฟูดช้อป” และ “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ท่ีพฒันาข้ึนโดยใชพ้ื้นท่ีขาย
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ท าให้สามารถให้บริการและเขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการไดส้ะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ     
ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและชุมชนเมือง อีกทั้งบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงสภาพพ้ืนท่ีในเมืองท่ีค่อนขา้งจ ากดั และมีตน้ทุนสูง 
บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมพฒันาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ีมีมากกวา่ 1 ชั้น  

อน่ึง เม่ือรวมกบัรายไดค่้าบริการ (ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการส่งเสริมการขาย การโฆษณาผา่นส่ือ Makro mail 
เป็นตน้) จ านวน 3,051 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น (ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเช่า และการจดังานกิจกรรมลูกคา้
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ประจ าปีของบริษทัฯ เป็นตน้) จ านวน 950 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 186,754 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนจ านวน 13,964 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ  

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษทัฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระ
เงนิสดและบริการตนเอง              
ในประเทศและต่างประเทศ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภค
บริโภค และรายไดอ่ื้น* 

สยามแม็คโคร - 153,799 98.6 170,373 98.6 181,611 97.2 

CPWI** 99.99 - - - - 2 0.0 

MAC 70.00 - - - - 92 0.1 

MGZ** 99.99 - - - - - - 

2. ให้บริการด้านการบริหาร      
ด้านเทคนิคและสนับสนุน 
รายได้จ ากก ารข ายสิน ค้าแล ะ
บริการ และรายไดอ่ื้น* 

MROH 99.99 - - - - - - 

ARO**  99.99 - - - - - - 

PRO** 99.99 - - - - - - 

3. น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่
แข็งและแช่เยน็ ธุรกจิให้บริการด้าน
อาหาร และธุรกจิที่เกีย่วเนื่อง 
รายได้จ ากก ารข ายสิน ค้าแล ะ
บริการ และรายไดอ่ื้น* 

SFS  99.99 1,870 1.2 2,158 1.2 2,356 1.3 

INDV 100.00 248 0.2 259 0.2 332 0.2 

INDS 80.00 - - - - 1,566 0.8 

INDD 80.00 - - - - 457 0.2 

JM 80.00 - - - - 8 0.0 

LL 80.00 - - - - 330 0.2 

INDC** 70.00 - - - - - - 

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาด
เลก็ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และ
บริการ และรายไดอ่ื้น*  

MAXZI** 80.00 - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 155,917 100.0 172,790 100.0 186,754 100.0 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 
  ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
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ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2560 มีจ านวน 18,401 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,897 ลา้นบาท จากปี 2559 
เติบโตในอตัราร้อยละ 18.7 และมีอตัราก าไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 10.1 ต่อยอดขายรวม เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.2 ในปี 
2559 ทั้งน้ี ก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการเพ่ิมสัดส่วนยอดขายของสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูงเพ่ิมข้ึน โดยส่วน
หน่ึงมาจากการน าผลประกอบการของกิจการกลุ่ม Indoguna ท่ี SFS เขา้ซ้ือกิจการในเดือนมกราคม 2560 เขา้มารวม
ดว้ยกนั  อีกทั้ง การทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาฐานลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การขยายสัดส่วนการตลาดใน
กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร การคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และการบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราสูญเสียของ
สินคา้ และอตัราสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้มีอตัราส่วนลดลง 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้ งส้ิน 14,395        
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 7.7 โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 2,351 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 19.5  

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย : ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในปี 2560 มีจ านวน 10,735 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 10.4 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากจ านวนสาขาใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ 
ขยายสาขาเพ่ิมจ านวน 8 สาขาในปี 2560 ทั้งน้ี สัดส่วนของตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเทียบกับยอดขายอยู่ท่ี      
ร้อยละ 5.9  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.7 ในปี 2559  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2560 มีจ านวน 3,660 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 57.7 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการลงทุนในธุรกิจแม็คโครใน
ต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายท่ีมาจากกิจการกลุ่ม Indoguna และค่าใชจ่้ายบุคลากร รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัหาและ
พฒันาอบรมบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

โครงสร้างต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 
2558 

 
2559 

 
2560 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 8,858 81.0 9,723 80.7 10,735 74.6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,072 19.0 2,321 19.3 3,660 25.4 
รวม 10,930 100.0 12,044 100.0 14,395 100.0 
สัดส่วนต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม 

7.0% 7.0% 7.7% 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็นจ านวน 349 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 70 ลา้นบาท       
เม่ือเทียบกบัปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 928 ลา้นบาท 
เพ่ือใช้ในการลงทุนซ้ือกิจการของกลุ่ม Indoguna และลงทุนในธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศ รวมถึงเพ่ือใช้
หมุนเวียนสภาพคล่องในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 6,178 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.3 
เติบโตข้ึนในอตัราร้อยละ 14.1 เติบโตไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการขยายสาขา
อย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ยงัคงบริหารจดัการเชิงรุกตามแผนงานระยะยาว เพ่ือการเติบโตแบบยัง่ยืนภายใต ้     
กรอบงบประมาณท่ีวางไว ้รวมถึงการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าใหมี้อตัราก าไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีก าไรสุทธิของกิจการกลุ่ม Indoguna ท่ีไดน้ ามารวมในปีน้ี  

14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงนิ – งบการเงนิรวม 
 

  ณ 31 ธันวาคม 

  2558 2559 2560 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 47,910 52,859 58,976 
หน้ีสินรวม ลา้นบาท 33,703 37,118 40,965 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 14,207 15,741 18,011 

 

สินทรัพย์ 
ณ ส้ินปี 2560 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจ านวนเท่ากบั 58,976 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 6,117    
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 11.6 จากปี 2559 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมี
สาเหตุหลกัมาจากค่าความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการของกลุ่ม Indoguna ในไตรมาส 1 ของปี 2560 และการ
เพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ซ่ึงเป็นผลจากการขยายสาขาในระหวา่งปี และ
ไดม้าจากกลุ่ม Indoguna  

สินทรัพย์หมุนเวียน : สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2560 มีจ านวนเท่ากบั 20,413 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,884 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2559 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 10.2 สาเหตุหลกัมา
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลกูหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากลูกหน้ีการคา้ใน
กิจการกลุ่ม Indoguna ท่ีมีธุรกิจรูปแบบเดียวกบั SFS (Credit & Delivery) 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นองค์ประกอบหลักของ
สินทรัพยร์วม เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจท่ีรับช าระสินคา้ในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 
2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 4,361 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.4 ของ
สินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,811 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 71.0 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2559 
โดยในระหว่างปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานจ านวน 11,928 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม    
บริษทัฯ ใช้เงินไปในการลงทุนซ้ือกลุ่ม Indoguna จ านวน 2,720 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการกูย้ืม
ระยะสั้น และการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าส าหรับสาขาใหม่จ านวน 3,318 ลา้นบาท รวมถึงการ
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในระหวา่งปีจ านวน 4,272 ลา้นบาท 

ลกูหน้ีการคา้: บริษทัฯ มียอดลกูหน้ีการคา้ท่ีค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม เน่ืองจากลกัษณะ
ธุรกิจหลกัมีการรับช าระค่าสินคา้ในรูปของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มียอดลูกหน้ี
การคา้เท่ากบั 926 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนปีก่อนจ านวน 481 ลา้นบาท    
จากกลุ่ม Indoguna ทั้งน้ี ระยะเวลาการรับช าระเงินของบริษทัฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 90 วนั ส าหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 7 ของงบการเงิน
ประจ าปี 2560 

ลูกหนีก้ารค้า 
หน่วย: (ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ลกูหน้ีการคา้ท่ีไม่เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 314 354 671 

ลกูหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 
- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
- 3 - 6 เดือน 
- 6 - 12 เดือน 
- มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 

 
79 
4 
2 
- 

 
88 
2 
3 
5 

 
230 

7 
16 
12 

รวม 399 452 936 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5) (7) (10) 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 394 445 926 

สินคา้คงเหลือ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินคา้คงเหลือเท่ากบั 13,043 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของสินทรัพยร์วม ลดลงจ านวน 442 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบั     
ณ ส้ินปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีการ
เคล่ือนไหวช้าไดดี้ยิ่งข้ึน อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือม
คุณภาพ ลา้สมยั และเคล่ือนไหวชา้ โดยบริษทัฯ ติดตามสถานะของสินคา้คงเหลือผ่านระบบปฏิบติัการ
อัตโนมัติ เพ่ือครอบคลุมประเด็นในด้านความเสียหายจากการเส่ือมคุณภาพ ล้าสมัย และจากการ
เคล่ือนไหวชา้ของสินคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนบางส่วนและเพ่ิมข้ึนเป็น
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เต็มจ านวน เม่ืออายุของสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนเกินกว่าท่ีก าหนดไวส้ าหรับสินคา้แต่ละประเภท ส าหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 8 ของงบการเงิน
ประจ าปี 2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2560 มีจ านวนเท่ากบั 38,563 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 4,233 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.3 จากปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากการซ้ือกิจการ
กลุ่ม Indoguna ในไตรมาส 1 ของปี 2560 ท าให้เกิดค่าความนิยมเป็นจ านวน 2,256 ลา้นบาท และจากการซ้ือท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปี และ
จากการซ้ือกิจการกลุ่ม Indoguna โดยสดัส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม เท่ากบัร้อยละ 65.4 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์: วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
เท่ากบั 31,305 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53.1 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจ านวน 986 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ในอตัราร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ใน
ระหวา่งปี และจากการซ้ือกิจการกลุ่ม Indoguna 

สิทธิการเช่า: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสิทธิการเช่า เท่ากบั 2,125 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 3.6 ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึนจ านวน 131 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 6.5 เม่ือ
เทียบกบั ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเช่าท่ีดินเพ่ิมเติม เพ่ือใชใ้นการขยายสาขา 

รายการเงินลงทุน: ในปี 2560 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเท่ากบั 5,317 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
4,500 ลา้นบาท จากการลงทุนเพ่ิมใน SFS จ านวน 3,138 ลา้นบาท MROH จ านวน 1,279 ลา้นบาท และ 
INDV จ านวน 83 ลา้นบาท ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชว้ิธีราคา
ทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของ     
สิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อยท่ี
กิจการมีอ านาจควบคุม หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนับสนุน
กิจการบริษทัฯ อนัจะท าใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีสามารถผนึก
ก าลงัเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (Synergy) ใหก้บับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯ ให้มีความครบวงจรมากข้ึน หรือขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศได ้หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็น
ส าคญั 

ส่วนประกอบของสินทรัพยอ่ื์น: ประกอบดว้ย 

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน: ประกอบดว้ย เงินมดัจ า เป็นหลกั โดย ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2559 จ านวน 13  ลา้นบาท 
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- ลกูหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน: บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจ านวน 239 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับเช่าท่ีดินและส านกังาน เป็นหลกั 

- ค่าความนิยม: บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าความนิยมจ านวน 2,423 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 
ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 2,256 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการซ้ือกิจการกลุ่ม 
Indoguna ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ้ 4 ของงบการเงินประจ าปี 2560 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน: ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจดัการร้านคา้ท่ีใชใ้น
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ เคร่ืองหมายการคา้ และความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ โดย ณ ส้ินปี 2560 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน เท่ากบั 1,998 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 
2559 จ านวน 844 ลา้นบาท ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 ของงบการเงินประจ าปี 2560 

 

หนีสิ้น 
ณ ส้ินปี 2560 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเท่ากบั 40,965 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 3,847 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 10.4 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีทางการค้า สืบเน่ืองจากการสั่งซ้ือสินค้า
เพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสาขาใหม่ในระหว่างปี นอกจากน้ี ยงัมีเงินกู้
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชซ้ื้อกิจการกลุ่ม Indoguna และเพ่ือใช้
หมุนเวียนสภาพคล่องภายในกิจการ  

หนี้สินหมุนเวียน : ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากับ 37,118 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  
3,413 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 33,705 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา
จากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ ทั้งจากกิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สืบเน่ืองจากการสั่งซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึน
และสอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสาขาใหม่จ านวน 8 สาขาท่ีเปิดระหว่างปี 2560 และ
การเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 903 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการซ้ือกิจการกลุ่ม Indoguna 
และเพ่ือใชห้มุนเวียนสภาพคล่องภายในกิจการ  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้น 
จากสถาบันการเงิน เท่ากบั 4,326 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึน 903 ลา้นบาท      
จากส้ินปี 2559 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนเพ่ือใช้ซ้ือบริษทัย่อยกลุ่ม Indoguna เพ่ือใช้หมุนเวียนสภาพคล่อง
ภายในกิจการบริษัทฯ รายละเอียดเพ่ิมเติม บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไวแ้ล้วในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ขอ้ 16 ของงบการเงินประจ าปี 2560 

เจา้หน้ีการค้า: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืนและกิจการ        
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เท่ากบั 26,121 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 63.8 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,663 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการสั่งซ้ือสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน         
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เพ่ือรองรับสาขาใหม่จ านวน 8 สาขา ท่ีเปิดระหว่างปี 2560 และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมของ   
บริษทัฯ 

เจา้หน้ีอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเท่ากบั 1,308 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของหน้ีสินรวม เจา้หน้ีอ่ืนมีองคป์ระกอบหลกัเป็นเจา้หน้ีท่ี
เกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น เจา้หน้ีงานก่อสร้างสาขา เป็นตน้ และเจา้หน้ีจากการซ้ือสินคา้
หรือบริการท่ีไม่ใช่เพ่ือน าไปขายต่อ (Non-trade) โดยในปี 2560 มีจ านวนลดลงจากปี 2559 จ านวน 211 
ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย: ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายมีองค์ประกอบหลกั คือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการปกติ เช่น   
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายบุคลากร และดอกเบ้ียคา้งจ่าย ซ่ึงในปี 2560 มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 875 ลา้นบาท 
จากปี 2559  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 249 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีองค์ประกอบหลกัเป็นเงินรับประกนั
งานก่อสร้างสาขา 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน : ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากบั 3,847 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.4 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 434 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาการบนัทึกค่าเช่าท่ีค านวณแบบเส้นตรง
ในระหว่างปีซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจ านวนสัญญาเช่าท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีหน้ีสินท่ีเป็นไปตามสญัญาซ้ือขายหุน้ท่ีตอ้ง
จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจากการซ้ือกิจการกลุ่ม Indoguna (Earn-out ส่วนท่ีเกิน 1 ปี) เพ่ิมข้ึน เม่ือผูถื้อหุน้เดิมสามารถ
บรรลุ EBITDA ตามเป้าหมายท่ีตกลงไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนมีองคป์ระกอบหลกัเป็นเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และหน้ีสินไม่หมุนเวียน
อ่ืน ๆ  

เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน: ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนเท่ากบั 228 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 102 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกค่าเช่า
ท่ีค านวณแบบเสน้ตรงในระหวา่งปีซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจ านวนสญัญาเช่าท่ีเพ่ิมข้ึน  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน: ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากบั 245 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 229 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากหน้ีสินท่ีเป็นไปตาม
สญัญาซ้ือขายหุน้ท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจากการซ้ือกิจการกลุ่ม Indoguna (Earn-out ส่วนท่ีเกิน 1 ปี) 
เพ่ิมข้ึน เม่ือผูถื้อหุน้เดิมสามารถบรรลุ EBITDA ตามเป้าหมายท่ีตกลงไวใ้นสญัญา  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ ส้ินปี 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวน 18,011 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,270 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2560 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นเป็น
จ านวน 4,272 ลา้นบาท ทั้งน้ี มลูค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 3.66 บาทต่อหุน้ 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทฯ ในปี 2560 มาจากส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรจากการด าเนินงาน และหน้ีสินซ่ึง
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 2.3 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ให้
อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ี อตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในอตัรา 0.5 เท่า      
ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกบัปี 2559 

ส่วนรายจ่ายลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พ่ือการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซ้ือท่ีดินและ
การเช่าท่ีดินระยะยาวส าหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2561 และการซ้ือกิจการกลุ่ม Indoguna 

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดได้มา / (ใช้ไป) สุทธิระหว่างงวด - งบการเงนิรวม 

  2558 2559 2560 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ลา้นบาท 6,701 9,071 11,928 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลา้นบาท (6,370) (5,544) (6,468) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลา้นบาท (2,665) (3,207) (3,649) 
กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้/ (ลดลง) สุทธิ ล้านบาท (2,334) 320 1,811 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 4,361 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 1,811 ลา้นบาทจากปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากการกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน แมว้่าจะมีการใช้
กระแสเงินสดไปในการซ้ือบริษทัยอ่ยและขยายสาขา รวมถึงการจ่ายเงินปันผล 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2560 กระแส
เงินสดสุทธิจากการด าเนินงานมีจ านวน 11,928 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,857 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.5 จากปี 2559 
สาเหตุหลกัมาจากการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีหากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและ
วงจรเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะพบว่าในปี 2560 มีระยะเวลาวงจรเงินสดติดลบมากข้ึนจากปี 2559 เป็น
การยืนยนัว่ากลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องสูง จากรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีรับช าระสินคา้ในรูปแบบ
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ของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ และมีการบริหารจดัการกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยสามารถคงระยะเวลาจ าหน่ายสินคา้อยู่ท่ีนอ้ยกว่า 30 วนั บริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงมีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจประจ าวนัและการขยายธุรกิจในอนาคต 

รายการ 2558 2559 2560 

ระยะเวลาวงจรเงินสดเฉล่ีย (วนั) (25.1) (23.8) (26.4) 
 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ านวน 6,468 ลา้นบาทระหว่างปี 2560 เป็น
การใชไ้ปเพ่ือซ้ือกิจการกลุ่ม Indoguna และใชไ้ปส าหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ การซ้ือท่ีดิน รวมทั้ง
การเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ิมส าหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2560 และปี 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 
กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมจดัหาเงินระหว่างปี 2560 จ านวน 3,649 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
จ่ายเงินปันผลจ านวน 4,272 ลา้นบาท 

เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ืออนุมติัให้บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2560 ในอตัรา
หุ้นละ 0.56 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 2,688 ลา้นบาท ซ่ึงจ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ี
เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2560        
เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 และไดจ้่ายไปแลว้เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2560 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ ้น คิดเป็น        
เงินปันผล 1,920 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.96 บาทต่อหุ้น หรือ 4,608 
ลา้นบาท ทั้งน้ี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2561        
ของบริษทัฯ ในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 
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14.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 0.5 เท่า ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพ
คล่องท่ีดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 10.1 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีร้อยละ 9.2 ก าไรขั้นตน้ท่ี
เพ่ิม ข้ึน เป็นผลจากการเพ่ิมสัดส่วนยอดขายของสินค้าท่ี มีอัตราก าไรสูงเพ่ิม ข้ึน  โดยส่วนหน่ึงมาจาก                        
การน าผลประกอบการของกลุ่ม Indoguna ท่ี SFS เขา้ซ้ือกิจการในเดือนมกราคม 2560 เขา้มารวมดว้ยกนั อีกทั้ง     
การทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาฐานลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมุ่้งเน้นการขยายสัดส่วนการตลาดในกลุ่มลูกคา้ผู ้
ประกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร การคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และการบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราสูญเสียของสินคา้ และ
อตัราสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้มีอตัราส่วนลดลง 

อตัราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 3.3 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 โดยเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั
กบัการเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ยงัคงบริหารจดัการเชิงรุกตาม
แผนงานระยะยาว เพ่ือการเติบโตแบบยัง่ยืนภายใตก้รอบงบประมาณท่ีวางไว ้รวมถึงการบริหารจดัการตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีก าไรสุทธิกลุ่ม Indoguna ท่ีได้
น ามารวมในปีน้ี  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 37.1 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิ 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.0 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของ
ก าไรสุทธิ 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็น 2.3 เท่า ซ่ึงเป็นอัตรา          
ส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ระดบัใกลเ้คียงกบั ณ ส้ินปี 2559 แมว้่าบริษทัฯ จะมีการเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2559 ก็ตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ            
ผูถื้อหุน้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 
 

หมายเหตุ:  

- การค านวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตามสูตรค านวณท่ีแสดงไวใ้นคู่มือจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จดัท า
โดยส านักงาน ก.ล.ต. อาทิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นค  านวณจากก าไรสุทธิหารด้วยส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ียต้นงวดและปลายงวด) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นค  านวณจากหน้ีสินรวมหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 
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14.6 ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินการของบริษทัฯ อย่างมนัียส าคัญในอนาคต 

สภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ 

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการบริโภคของภาคเอกชน      
โดยส่งผลต่อความมัน่คงของรายไดแ้ละความสามารถในการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเติบโตของรายไดแ้ละการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี สินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นสินคา้
อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต นอกจากนั้น ฐานลูกคา้สมาชิกของบริษทัฯ ท่ีมีมากกว่า 3.0 ลา้นราย       
ทัว่ประเทศ ซ่ึงครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรียบเสมือนตวัช่วยในการกระจายความเส่ียงเม่ือธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ประกอบกบับริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเนน้ความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
โดยไดมี้การพฒันาฐานลูกคา้และผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถ
รักษาการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  

การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยมีผลดีโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (กลุ่ม
โฮเรกา้) ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกักลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ โดยรายไดจ้ากกลุ่มโฮเรกา้เติบโตอย่างมีนยัส าคญั
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ในการขยายฐานกลุ่มโฮเรกา้ เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรม
ดา้นอาหารมีแนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวซ่ึงรัฐบาล
ไดบ้รรจุอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ี
นิยม การรับประทานอาหารนอกบา้น ดว้ยเหตุน้ี การเติบโตของรายไดจ้ากกลุ่มโฮเรกา้จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
การเติบโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัฯ ดงันั้น การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยจึงเป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้ งน้ี 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีดีและเติบโตในระยะยาว  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยงัคงเป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มผูป้ระกอบการร้านค้าปลีก ซ่ึงบริษัทฯ ให้
ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวให้มีความเขม้แข็งในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ จดัให้มี
ศูนยแ์ม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย เพ่ือให้ค าแนะน าและจดัอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัการร้านคา้ปลีกในหัวขอ้ต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การเลือกสินคา้ขายดีเขา้ร้าน การใชพ้ื้นท่ีภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างความ
แตกต่างใหก้บัร้านโชห่วยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัใหก้บัลกูคา้สมาชิก 

ความสามารถในการขยายจ านวนสาขา 

ความสามารถในการขยายสาขาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
โดยมีอตัราการเติบโตต่อปีของรายไดร้วมอยู่ในช่วงร้อยละ 8 - 10 ทั้งน้ี บริษทัฯ เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร
รูปแบบคลาสสิก แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส อีโค พลสั แมค็โคร ฟดูชอ้ป และร้านสยามโฟรเซ่น สาขาใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
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โดยในระหว่างปี 2558 - ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบ
คลาสสิก แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั แมค็โคร ฟดูชอ้ป และร้านสยามโฟรเซ่น เพ่ิมข้ึน 9 สาขา 7 สาขา 4 สาขา 
4 สาขา และ 1 สาขา ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัมีสาขาในต่างประเทศอีก 1 สาขา 

กลยทุธ์ในการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายรูปแบบของบริษทัฯ มีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือขยายฐานลกูคา้ให้
ครอบคลุมมากข้ึน ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ือให้ลูกคา้
สามารถเขา้ถึงศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน กล่าวไดว้่า ความสามารถในการขยายสาขาไดต้าม
แผนธุรกิจท่ีวางไวเ้ป็นหน่ึงในปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายได้และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ             
ในอนาคต 

ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ และการจดัหาผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ มีกลยุทธ์โดยยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลก าไรของบริษทัฯ ดว้ยเหตุน้ี 
ศกัยภาพในการจดัหาสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัต่อฐานะ
การเงินหรือการด าเนินการของบริษทัฯ ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้มา
โดยตลอด ดว้ยความใส่ใจในความปลอดภยัดา้นอาหารตลอดทั้งซพัพลายเชน เพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ดา้นอาหารท่ีเขม้งวดเร่ืองคุณภาพ และความปลอดภยัของอาหาร บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมตน้จดัท าระบบการรับประกนั
คุณภาพเป็นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแมค็โครข้ึนภายใต้
โครงการ Quality Pro ซ่ีงเป็นหน่ึงในหลายโครงการของแม็คโครท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ไทยผูเ้ป็นต้นน ้ าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถพฒันาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยแม็คโครจะช่วยสนับสนุนดว้ยการรับซ้ือสินคา้เกษตรในแต่ละทอ้งถ่ินเขา้มา
จ าหน่ายในสาขา ประกอบกับช่ือเสียงท่ีดีของบริษัทฯ และยอดขายท่ีเติบโตข้ึนตามล าดับ จึงท าให้บริษัทฯ               
มีศกัยภาพท่ีดีในการจดัหาผลิตภณัฑท์ั้งดา้นราคา และปริมาณของสินคา้ท่ีเพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั และระบบการขนส่งกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัในการด าเนินธุรกิจท่ี
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละผลก าไรของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
สินคา้ตั้งแต่การคดัเลือกหรือจดัหา การรับสินคา้จากผูจ้ดัจ าหน่าย การจดัเก็บ และการขนส่งภายใตก้ารดูแลของ
ผูเ้ช่ียวชาญและกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นการรับรองว่าสินคา้ท่ีบริษทัฯ จดัจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ดีและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ ตลอดจนรองรับ
การขยายสาขาของบริษทัฯ ในอนาคต และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการปฏิบติังานท่ีส าคญัของบริษทัฯ จะสามารถ
ด าเนินต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  
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ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้แมค็โครจ านวน 4 แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ต่าง ๆ ซ่ึงมีส่วน
ช่วยลดความเส่ียงในกรณีศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใดแห่งหน่ึงตอ้งปิดด าเนินงานชั่วคราวดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ไดแ้ก่  (1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้ สินคา้อุปโภค ท่ีอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (2) ศูนยก์ระจาย
สินคา้อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แขง็ ท่ีอ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (3) ศูนยก์ระจายสินคา้
อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ท่ีอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ (4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด 
อาหารแช่แขง็ และอาหารแช่เยน็ ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

การจดัหาบุคลากร 

จ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความ
จ าเป็นในการจดัหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหเ้พียงพอกบัจ านวนสาขาในปัจจุบนั และรองรับการเพ่ิมจ านวนสาขาอยา่ง
ต่อเน่ืองตามแผนธุรกิจ รวมทั้ งการฝึกอบรมให้มีความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

อยา่งไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีความสามารถในการจดัหาพนกังานไดเ้พียงพอต่อการเติบโตของแผนธุรกิจโดยไม่
ส่งผลกระทบในด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อย่างใด โดยบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความพร้อมดา้นบุคลากรมา
โดยตลอด นอกเหนือจากโครงการพฒันาบุคลากรในองค์กร บริษทัฯ ยงัมีแผนร่วมกบักลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์
ผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ ผา่นสถาบนัการจดัการปัญญาภิวตัน ์(PIM) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานภายในองคก์ร ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบั Top 50 
รวมถึงระดบัผูจ้ดัการสาขา โดยมีแผนงานและก าหนดระยะเวลาในแต่ละแผนงานอย่างชัดเจน อาทิ การระบุตวั
บุคคลและความพร้อม (Identify Person & Readiness) โดยเฉพาะในต าแหน่งท่ีส าคญั จะตอ้งมีผูสื้บทอดต าแหน่ง   
2 ช่ือ หรืออย่างนอ้ย 1 ช่ือ มีการร่วมกนัวางแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan -IDP) การพฒันา
และดูแลติดตาม (Development & Monitoring) ควบคู่ไปกบัการจดัหาบุคลากรรุ่นใหม่เขา้มาในองคก์รยุคแมค็โคร 
4.0 และพฒันาศกัยภาพพนักงานกลุ่มน้ีดว้ยโครงการ Young Talent เป็นการสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมท่ีจะ
เติบโตเป็นผูน้ า และมีจ านวนเพียงพอท่ีจะเป็นก าลงัเสริมพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีและรับผิดชอบแทนในต าแหน่ง
ท่ีวา่งอยู่ไดท้นัที โดยเฉพาะในหน่วยงาน หรือต าแหน่งท่ีมีความส าคญั นอกจากน้ี ยงัเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
Young Talent เหล่านั้ น เพ่ือสามารถเป็นผูน้ าในอนาคตขององค์กรได้ โดยมีแผนพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การมอบหมายงาน และการบรรจุลงต าแหน่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงแผนทั้งหมดน้ี มีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ตรียมจดัหาบุคลากรคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายสาขาของแม็คโครทัว่ประเทศ นบัเป็น
โอกาสอนัดีท่ีจะส่งเสริมใหพ้นกังานไดก้ลบัไปท างานในจงัหวดับา้นเกิด และสนบัสนุนแรงงานในพ้ืนท่ีใหมี้รายได้
โดยไม่ตอ้งละท้ิงถ่ินฐาน ปัจจยัเหล่าน้ีจะเอ้ือต่อการลดความเส่ียงดา้นบุคลากรได ้และท าให้บริษทัฯ มีบุคลากร
คุณภาพท่ีเพียงพออยู่เสมอ เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างย ัง่ยืนตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้และบรรลุ
เป้าหมายในการเป็นองคก์รท่ีคนทุกรุ่นอยากเขา้มาร่วมงานดว้ยในทุก ๆ สายงาน 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มลู หนา้ท่ี 234 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ 

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ  วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกต้องแลว้ 

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด

ไม่มีลายมือช่ือของ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดร้ับรองความ

ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

              

  ช่ือ  ตาํแหน่ง                        ลายมอืช่ือ 

1. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ   ………………………… 

2. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  …………………………. 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร        …………………………. 

 กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงานบริหารการเงิน*  
 

* เป็นตาํแหน่งท่ีเปล่ียนตามการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561  



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 

เอกสารแนบ หนา้ท่ี 235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 236 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ  

1. กรรมการ 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายอาสา สารสิน 

 

26 มกราคม 2537 

ประธานกรรมการ และ

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

81 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั    

บอสตนั สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(สาขาการระหวา่งประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2556 Role of Chairman Program (RCP) 

- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND) 

- 2550 Audit Committee Program (ACP) 

- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2556 - พ.ค. 2559 

 

 

 

2550 - ส.ค. 2559 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

2542 - พ.ค. 2559 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)              

กรรมการ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 237 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2541 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2549 - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2538 - ปัจจุบนั 

 

2536 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ 

บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั 

รองประธานกรรมการ 

มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย 

ประธานท่ีปรึกษา 

สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ 

กรรมการ 

บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จาํกดั 

นายอรรถพร   

ข่ายม่าน 

 

16 พฤศจิกายน 2542 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ                         

และกรรมการอิสระ 

 

73 ปี ไม่มี ไม่มี - Former member of the Institute of Chartered 

Accountants in Australia 

- Associateship in Accounting from Western 

Australian Institute of Technology (presently 

known as Curtin University of Technology) 

 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 238 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2535 - 2539 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 

นายธีระ วิภูชนิน 

 

14 พฤษภาคม 2546 

ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ และ

กรรมการอิสระ 

68 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยั Wisconsin Stevens Point   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2557 Chartered Director Class (CDC) 

- 2548 Audit Committee Program (ACP) 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

2551 - 2552 

 

2548 - 2560 

 

2548 - 2559 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2543 - ปัจจุบนั 

 

2538 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/              

กรรมการอิสระ 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 239 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

2541 - 2547 

 

2538 - 2540 

 

2533 – 2537 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํ เขา้แห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย 

บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ทเ์อเชีย จาํกดั 

ดร. ชยัวฒัน ์  

วิบูลสวสัด์ิ 

 

5 กรกฎาคม 2556 

ประธานคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ / 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

 

71 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts 

Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2549 Director Certif ication Program (DCP) 

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

ก.ค.2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั  

  

 

2553 - ส.ค. 2559 

 

2553 - ก.ค. 2559 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยืน/ กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 240 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี – 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 

นายโชติ โภควนิช 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ และกรรมการ

อิสระ 

75 ปี ไม่มี ไม่มี - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ Harvard Business 

School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด Stanford 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2555 IOD National Director Conference 2012 

Moving Corporate Governance Forward: 

Challenge for Thai Directors 

- 2555 Monitoring the Quality of Financial 

Reporting (MFR) 

- 2555 Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) 

- 2555 How to Measure the Success of Corporate 

Strategy (HMS) 

 

 

ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ก.ย. 2560 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํ กดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํ กดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน / กรรมการใน    

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 241 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 2555 Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM) 

- 2555 Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) 

- 2555 Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

- 2543 Chairman 2000 

 

 

2552 - ปัจจุบนั 

 

2545 - 2560 

 

2545 - 2560 

 

2542 - 2560 

 

2535 - 2537 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก 

ประจาํประเทศไทย 

นายชวลิต  

อตัถศาสตร์ 

 

16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ 

69 ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย  สาํนกัอบรมศึกษากฏหมายแห่ง

เนติบณัฑิตยสภา 

- เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

2552 - 2556 

 

 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สาํนกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 242 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2520 - 2548 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

นายก่อศกัด์ิ  

ไชยรัศมีศกัด์ิ (1) 

 

5 กรกฎาคม 2556 

รองประธานกรรมการท่ี 

1  และกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ)  

65 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์                       

โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

สาขาวิชาการจดัการ                                

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลยันอร์ธ - เชียงใหม ่

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ

บญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2549 The Role of Chairman 

- 2543 Director Certif ication Program (DCP) 

 

พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2533 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2533 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการท่ี 1 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

- นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี 

- นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน ์

- กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิสถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน ์

- กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

- ประธานสมาพนัธ์หมากลอ้มจีนโลก 

- นายกสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 243 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางสุชาดา   

อิทธิจารุกุล 

 

29 สิงหาคม 2539 

รองประธาน

กรรมการท่ี 2 และ

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร กลุ่มธุรกิจ   

แมค็โคร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

65 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2546 Director Certification Program (DCP) 

 

มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ก.พ. 2560 

 

2544 - 2556 

 

2539 - 2544 

 

 

 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการท่ี 2 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- Indoguna (Cambodia) Company Limited 

- Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 

- Indoguna (Singapore) Pte Ltd 

- Indoguna Dubai LLC 

- Indoguna Lordly Company Limited 

- Just Meat Company Limited 

- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

- CP Wholesale India Private Limited 

กรรมการ 

Makro (Cambodia) Company Limited 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 244 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 

บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

กรรมการ 

- ARO Company Limited 

- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

Indoguna Vina Food Service Company Limited 

(เดิมช่ือ “Vina Siam Food Company Limited”) 

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

ดร. ประเสริฐ   

จารุพนิช 

 

7 พฤษภาคม 2531 

กรรมการ  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

69 ปี 200 

(ไม่เปล่ียนแปลง) 

ไม่มี - ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and 

Management, Oklahoma State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2551 Role of the Compensation Committee 

- 2547 Director Certification Program (DCP) 

- 2547 Finance for Non-finance director 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

2531 - ปัจจุบนั 

 

2553 - พ.ย. 2559 

 

2551 - 2552 

 

2550 - 2553 

 

2531 - 2550 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 245 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี - 

นายพิทยา   

เจียรวสิิฐกุล(1) 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

62 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2543 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - 2558 

 

2542 - 2556 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ / รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

- บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

- บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จาํกดั 

- บริษทั ปัญญธารา จาํกดั  

- บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั 

- บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 246 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

- บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั 

- บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษทั โอเอชที จาํกดั 

กรรมการสภา 

 สภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

นายปิยะวฒัน ์ 

ฐิตะสทัธาวรกุล(1)  

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

64 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยั

ราชภฎัสวนดุสิต 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2542 - 2557 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

- บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

- วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์

- สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

นายณรงค ์ 

เจียรวนนท ์

 

กรรมการ  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

52 ปี ไม่มี  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

Business Administration, New York University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 247 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

5 กรกฎาคม 2556 - หลกัสูตร Advance Management Program : 

Transforming Proven Leaders into Global 

Executives, Harvard Business School, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- หลกัสูตร Systematic Innovation of Products, 

Processes and Services, MIT Sloan School of 

Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2550 Director Accreditation Program (DAP) 

2551 - ปัจจุบนั  

 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2559 - 2560 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานอาวุโส 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั Shanghai Litai Logistics จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ ์             

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม จาํกดั  

 

 

รองประธานคณะกรรมการ 

- บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย)  



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 248 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

2551 - ปัจจุบนั 

 

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

- กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

- บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซีพพีีซี จาํกดั 

รองประธานกรรมการอาวุโส 

- บริษทั Chai Tai (Chaina) Investment จาํกดั 

- บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

นายอดิเรก  

ศรีประทกัษ ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 71 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั    

นครสวรรค ์

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวง 

 

มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2546 - 2560 

 

 

 

ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

2548 - 2560 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานคณะผูบ้ริหาร 

 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานอาวุโส 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

  



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 249 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

- 2544 Director Certification Program (DCP)  

 

 

 

 

 

 

นายอาํรุง  

สรรพสิทธ์ิวงศ ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

65 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทสาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2559 Ethical Leadership Program 

- 2559 IT Governance 

- 2550 Role of the Compensation Committee 

- 2549 Board Performance Evaluation 

- 2549 DCP Refresher 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

ส.ค. 2559 -                    

พ.ย. 2560 

ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบรรษทัภิบาล 

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 2546 Company Secretary 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

2546 - 2559 

 

2542 - 2559 

กรรมการ 

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานสาํนกัการเงิน 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

ธนาคาร วีนาสยาม จาํกดั (ประเทศเวียดนาม) 

กรรมการ 

บริษทั อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 

นางเสาวลกัษณ์  

ถิฐาพนัธ์ 

 

15 ธนัวาคม 2547 

กรรมการ และ 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร กลุ่มธุรกิจ          

แมค็โคร สายงาน

บริหารการเงินและ

หน่วยงานสนบัสนุน  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

62 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยม       

อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

 

มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

 

2553 - ก.พ. 2560 

 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร สายงาน

บริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงินและ

หน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 251 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2548 - ปัจจุบนั 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- Indoguna (Cambodia) Company Limited 

- Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 

- Indoguna (Singapore) Pte. Ltd. 

- Indoguna Dubai LLC 

- Indoguna Lordly Company Limited 

- Just Meat Company Limited 

- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

- CP Wholesale India Private Limited 

กรรมการ 

Makro (Cambodia) Company Limited 

กรรมการ 

- บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

- บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั  

- ARO Company Limited 

กรรมการ 

 Indoguna Vina Food Service Company Limited 

(เดิมช่ือ “Vina Siam Food Company Limited”) 

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 252 

หมายเหตุ 

(1) ทั้ งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2558 สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศว่าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับของสํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํสั่งเปรียบเทียบปรับผูบ้ริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน)33 ท่านน้ี กรณีอาศัยข้อมูลภายในจากการดาํรงตาํแหน่ง                        

ในบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ซ้ือหุ้นบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบปรับเป็นจาํนวนเงินรวม 31.9 ลา้นบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ยอมรับในการเปรียบเทียบปรับของสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยไดช้าํระการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวไปแลว้ ซ่ึงการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามท่ีถูกเปรียบเทียบปรับนั้น เกิดข้ึนก่อนท่ีกรรมการทั้ง 3 ท่านจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 253 

2. ผู้บริหาร 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นายชิ หลุง ลิน 

 

15 พฤษภาคม 2546 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร ธุรกิจฟูด

เซอร์วิส 

53 ปี ไม่มี ไม่มี - Master of Business Administration,  

National Taipei University of Technology, 

ประเทศ ไตห้วนั 

 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2553 Director Certification Program (DCP) 

 

มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ก.พ. 2560 

 

 

2557 - 2558 

 

2553 - 2557 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินคา้     

ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซพัพลายเชน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศไทย 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟูด เซอร์วิส 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- Indoguna (Cambodia) Company Limited 

- Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 

- Indoguna (Singapore) Pte Ltd 

- Indoguna Dubai LLC 

- Indoguna Lordly Company Limited 

- Just Meat Company Limited 

- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

กรรมการ 

- บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

- ARO Company Limited 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 254 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2550 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

Indoguna Vina Food Service Company Limited 

(เดิมช่ือ “Vina Siam Food Company Limited”) 

กรรมการ / ผูอ้าํนวยการบริหาร 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

นายพอล สตีเฟ่น 

ฮาวเว ่ 

 

2 กนัยายน 2556 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร          

กลุ่มธุรกิจแมค็โคร             

สายงานสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 

52 ปี ไม่มี ไม่มี - The Diploma of Information Technology (DIT), 

Melbourne Institute of Technology            

ประเทศออสเตรเลีย 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

 

2557 - ก.พ. 2560 

 

2556 - 2557 

 

 

 

2542 - 2556 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร สายงานสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานพฒันาระบบขอ้มูล  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Oracle Enterprise Architect 

Oracle Corporation 

นายฌอง ปิแอร์  

เบียงเฟ 
 

3 พฤษภาคม 2559 

ถึง 25 กนัยายน 2560 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - สายงาน

พฒันาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

54 ปี ไม่มี ไม่มี - Columbia University, Master of Business 

Administration (MBA), นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

- Utrect University, Master of Law (LLM), Utrect 

เนเธอร์แลนด์ 

 

 

 

2559 - ก.ย. 2560 

 

 

2537 - 2539 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานพฒันาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการสโตร์ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 255 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2560 Director Certification Program (DCP), 

Class 241/2560 

 

2559 - ส.ค. 2560 

 

2557 - 2558 

 

2556 - 2557 

 

2552 - 2556 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั Makro (Cambodia) จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

Unilever Benelux 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Estro Group 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Makro Netherlands (METRO Group) 

นายโทมสั เลสล่ี 

แฮมเมอร์ 

 

26 กนัยายน 2560 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - สายงานฝ่าย

ขายและปฏิบติัการ  

ฝ่ายพฒันาลูกคา้ และ

ฝ่ายก่อสร้างและ

บริหารทรัพยากร 

63 ปี ไม่มี ไม่มี - Business Administration, San Diego College 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั 

 

 

ก.ค. 2552 -                    

พ.ค. 2558 

 

 

ส.ค. 2558 - เม.ย. 

2559 

ต.ค. 2557 - พ.ค. 

2558 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานฝ่ายขายและปฏิบติัการ 

ฝ่ายพฒันาลูกคา้ และฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานคา้ปลีก 

The Sultan Center ประเทศคูเวต 

กรรมการ 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

 

 

 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 256 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

นายริคาร์โด ้ออกสั

โต ้อมาโร่ ดี โอริเวีย

ร่า เบารอตโต ้

 

26 กนัยายน 2560 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร สายงานบริหาร

สินคา้ 

46 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร, Institute 

Politecnico De Castelo Branco 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2560 Director Certification Program (DCP), 

Class 241/2560 

 

ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

มิ.ย. 2557 -                           

ธ.ค. 2560 

ส.ค. 2555 - 

มิ.ย. 2557 

 

 

มิ.ย. 2553 -           

ก.ค. 2555 

ธ.ค. 2552 -                           

พ.ค. 2553 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานบริหารสินคา้ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายสินคา้ฟูดเซอร์วิส 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายสินคา้อาหารสด 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Head of Buying Food Fresh & Ultra Fresh 

Metro Cash & Carry Bulgaria, ประเทศบลัแกเรีย 

Head of Food Ultra Fresh 

Metro AG – New Format labs, ประเทศเยอรมนี 

นางศิริพร เดชสิงห์ 

 

26 กนัยายน 2560 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร สายงาน

การตลาด 

49 ปี ไม่มี ไม่มี - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร                                    

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

 

ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

มิ.ย. 2557 -                     

ธ.ค. 2560 

 

พ.ค. 2556 -                              

พ.ค. 2557 

พ.ค. 2552 -                   

พ.ค.2555 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการตลาด 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด, พฒันาสินคา้ Own Brand และ

พฒันาธุรกิจ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาสินคา้ Own Brand 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาสินคา้ Own Brand 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

2544 - 2552 บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายจดัจาํหน่ายสินคา้และจดัหาสินคา้บู๊ทส์ 

บริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จาํกดั 
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3. เลขานุการบริษทัฯ 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นางสาวศิริพร              

วิธานนิติธรรม 

 

1 กนัยายน 2560 

เลขานุการบริษทัฯ 42 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจ

ต่างประเทศ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และ

การตลาด RMIT University ประเทศออสเตรเลีย 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Company Secretary Program (CSP)                 

รุ่น 82/2017 

- Company Reporting Program (CRP)               

รุ่น 19/2017  

- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 24/2017 

- Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) 

- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 

 

 

1 ก.ย. 2560 - 

ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

2556 - 2557 

 

2551 - 2556 

 

2547 - 2551 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการอาวุโส - ประสานงานตลาดหลกัทรัพย ์และนกัลงทุน

สมัพนัธ์  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการแผนกบริหารหน้ีสินและความเส่ียงทางการเงิน               

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์  

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

นกัวางแผนกลยุทธ์องคก์ร  

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี - 
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หมายเหตุ :   =   ตาํแหน่งกรรมการ          *ลาออกจากบริษทัฯ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2560 

                    

 

 

รายช่ือบริษทั บริษทัย่อย 

รายช่ือ SFS INDV INDS INDD LL JM MAXZI INDC PRO MROH ARO MAC CPWI MGZ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล               

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์               

นายชิ หลุง ลิน               

นางสาวธญัมาส วรชาติ               

นางรัทยา เงินบาํรุง               

นางสุดารัตน ์ชมอินทร์               

นายมนตรี คงเครือพนัธ์ุ               

นายเลิง ชิว ปง               

นายธนิศร์ เจียรวนนท ์               

นายศกัด์ิสิทธ์ิ ปานุราช               

นายกวิน สณัฑกลุ*               

นายนพชยั มีแตม้               
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หมายเหตุ : ตาํแหน่ง     =   กรรมการ 

ช่ือบริษทั 

 

 
 

 

รายช่ือบริษทั บริษทัย่อย 

รายช่ือ SFS INDV INDS INDD LL JM MAXZI INDC PRO MROH ARO MAC CPWI MGZ 

Mr. Sameer Singh               

Madam Dy Sopheak Pagna               

Mr. Oknha Seng Nhak               

Mr. Gauthier Bouillot               

Ms. Raudaschl Helene               

Ms. Wong Helene               

Ms. Wong, Oi Lin Irene               

Mr. Yiu, Chung Sing               

SFS บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited 

INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited PRO บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

INDS Indoguna (Singapore) Pte Ltd MROH บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

INDD Indoguna Dubai LLC ARO ARO Company Limited 

LL Indoguna Lordly Company Limited MAC Makro (Cambodia) Company Limited 

JM Just Meat Company Limited CPWI CP Wholesale India Private Limited 

MAXZI Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
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ช่ือ – สกลุ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นางสาวบุษกร  

รักการคา้ 

 

หัวหนา้ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

39 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต 

สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโทบญัชี

มหาบณัฑิต 

สาขาบญัชีบริหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

(CPA) 

สภาวชิาชีพบญัชี 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2560 - ปัจจุบนั 

 

 

ปี 2558 - ปี 2560 

 

 

ปี 2557 - ปี 2558 

 

 

ปี 2551 - ปี 2557 

 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบ 

 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย

ตรวจสอบ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบญัชี ให้บริการท่ีปรึกษา 

ฯลฯ 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบญัชี ให้บริการท่ีปรึกษา 

ฯลฯ 

2. นางปฐมา  

ระวงัภยั อมัพวา 

 

หัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย

และกาํกบักิจการท่ีดี 

56 - มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง

กฎหมายธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร

บริหารธุรกิจ Australian 

Business College, Perth, 

Western Australia 

- นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2554 (ก.ค.) – ปัจจุบนั 

 

 

 

ปี 2545 – ปี 2554 (มิ.ย.) 

 

 

ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.) 

 

 

ปี 2532 – ปี 2544 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและกาํกบั

กิจการท่ีดี 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและภาษี 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมาย 

 

หัวหนา้ฝ่ายนิติกรรม

สัญญา ทนายความ                 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ซีอาร์ซี อาโฮลด ์จาํกดั 

 

 

บริษทั สาํนกังานกฎหมาย เสรี – มานพ จาํกดั 

บริษทัสาํนกังานกฎหมาย ไพบูลย ์สุตนัติวรคุณ จาํกดั 

บริษทั เอนก แอนด ์แอสโสซิเอท จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง 

 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 

 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 

 

 

ให้บริการปรึกษากฎหมาย สัญญา การลงทุนและคดี

ความ 
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	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏ...
	(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal environment)
	บริษัทฯ กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งระบุบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจขององค์กร นอกจา...
	(2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
	บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว อย่างชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมายและกลยุทธ์ดังกล่าวจะกำหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวิธีการบริหารความเสี่ยง
	(3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
	บริษัทฯ จัดทำการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบียบ และกฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหน...
	(4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
	บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ผลกระทบ โอก...
	(5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
	บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินในแต่ละเรื่อง เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อ...
	(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
	บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงา...
	บริษัทฯ มีการจัดทำกระบวนการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเส...
	(7) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
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	บริษัทฯ มีการจัดการสื่อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างคร...
	นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดการสื่อสารภายนอกองค์กร โดยใช้ช่องทาง เว็บไซต์     www.siammakro.co.th  และช่องทาง Call Center  (0 2335 5300) ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบร...
	(8) การติดตาม (Monitoring)
	บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานตรวจ...
	11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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	11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
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	19. เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย_FINAL-Done_Clean
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	4.1.1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	12,228
	11,975
	ที่ดิน
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ/เจ้าของสิทธิ
	10,495
	10,155
	อาคาร
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	6,558
	6,842
	อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
	957
	1,075
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	13
	17
	ยานพาหนะ
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	1,130
	996
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของสิทธิ
	2,550
	2,412
	สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	407
	169
	งานระหว่างก่อสร้าง
	34,338
	33,641
	รวม
	หมายเหตุ  * พื้นที่ใช้สอยรวมเจ้าของกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่า
	4.1.2  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด และบริษัทย่อย* (บริษัทย่อย)
	*บริษัทย่อยของบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ได้แก่
	- Indoguna (Singapore) Private Limited
	- Indoguna Dubai L.L.C.
	- Indoguna Lordly Company Limited
	- Just Meat Company Limited
	- Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C.
	- Indoguna (Cambodia) Company Limited
	4.1.3  Indoguna Vina Food Service Company Limited (บริษัทย่อย)
	4.1.4  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด และบริษัทย่อย** (บริษัทย่อย)

	**บริษัทย่อยของบริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด ได้แก่
	- ARO Company Limited
	- Makro (Cambodia) Company Limited
	- CP Wholeslae India Private Limited
	- Makro (Guangzhou) Food Company Limited
	4.1.5 บริษัท โปรมาร์ท จำกัด (บริษัทย่อย)
	4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	4.4.2 สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
	4.4.3 กรมธรรม์ประกันภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม Umbrella Insurance
	4.4.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงาน
	สิทธิการเช่าในที่ดิน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 47 แห่ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่ระหว่างประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทำเลที่ตั้ง ...
	4.5.1 เงินลงทุนบริษัทย่อย
	4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย
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	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	17 ต.ค. 2560
	18 ต.ค. 2550
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	 เบเกอรี่ และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม
	10
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	 ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
	 วิสกี้
	5
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	4
	 สารเสริมความเป็นด่างของน้ำ สารปรับค่า ความเป็นกรดด่างให้เป็นกลาง
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น 
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	2
	 เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	11 พ.ค. 2563
	12 พ.ค. 2553
	 เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	1
	 ข้าวบรรจุถุง
	30 พ.ค. 2563
	31 พ.ค. 2553
	3
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	17 พ.ย. 2563
	18 พ.ย. 2553
	 จัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจัดการตลาด การจัดการด้านการค้า
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	9
	 กระดาษเช็ดปาก
	24 ธ.ค. 2565
	25 ธ.ค. 2555
	 สารเคมีให้ความหวานเทียม
	 ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ น้ำผลไม้
	 หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วยใส่นม ที่คนกาแฟ
	2
	 ผักสด ผลไม้สด
	6 มี.ค. 2566
	7 มี.ค. 2556
	 ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว
	2
	 เนื้อสัตว์
	4 ก.ค. 2566
	5 ก.ค. 2556
	1
	 ซาลาเปา ขนมจีบ
	12 ต.ค. 2567
	13 ต.ค. 2557
	1
	 เค้ก คุ๊กกี้ ขนมปัง
	2 พ.ค. 2566
	3 พ.ค. 2556
	1
	 เค้ก คุ๊กกี้ ขนมปัง
	2 พ.ค. 2566
	3 พ.ค. 2556
	1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
	การรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 
	บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้ารวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
	อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน
	1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
	การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศชื่อ          MBS 2000
	900,000 บาท ต่อ 1 สาขาที่เปิดใหม่ของห้างแม็คโครที่มีพื้นที่ขายมากกว่า 4,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการเรียกเก็บครั้งเดียว เฉพาะสาขาที่เปิดใหม่ 
	บริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการบันทึกรายการขายสินค้า การบันทึกรับสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาบริษัท โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้โดยต้นทุนใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง
	อายุ 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน
	ให้สิทธิได้เช่าก่อนผู้อื่น 
	222 ตารางเมตร
	ภายหลังหมดอายุสัญญาเช่า
	คำมั่นต่ออายุ
	128 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	131 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	145 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	259 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	1,682 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	1,984 ตารางเมตร
	-
	400.30 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	112 ตารางเมตร
	-
	59.5
	-
	400
	-
	9,968
	-
	1,998
	-
	1,200
	-
	1,500
	-
	0-3-67 ไร่

	
	4.1.1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	12,228
	11,975
	ที่ดิน
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ/เจ้าของสิทธิ
	10,495
	10,155
	อาคาร
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	6,558
	6,842
	อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
	957
	1,075
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	13
	17
	ยานพาหนะ
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	1,130
	996
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของสิทธิ
	2,550
	2,412
	สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	407
	169
	งานระหว่างก่อสร้าง
	34,338
	33,641
	รวม
	หมายเหตุ  * พื้นที่ใช้สอยรวมเจ้าของกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่า
	4.1.2  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด และบริษัทย่อย* (บริษัทย่อย)
	*บริษัทย่อยของบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ได้แก่
	- Indoguna (Singapore) Private Limited
	- Indoguna Dubai L.L.C.
	- Indoguna Lordly Company Limited
	- Just Meat Company Limited
	- Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C.
	- Indoguna (Cambodia) Company Limited
	4.1.3  Indoguna Vina Food Service Company Limited (บริษัทย่อย)
	4.1.4  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด และบริษัทย่อย** (บริษัทย่อย)

	**บริษัทย่อยของบริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด ได้แก่
	- ARO Company Limited
	- Makro (Cambodia) Company Limited
	- CP Wholeslae India Private Limited
	- Makro (Guangzhou) Food Company Limited
	4.1.5 บริษัท โปรมาร์ท จำกัด (บริษัทย่อย)
	4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	4.4.2 สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
	4.4.3 กรมธรรม์ประกันภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม Umbrella Insurance
	4.4.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงาน
	สิทธิการเช่าในที่ดิน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 47 แห่ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่ระหว่างประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทำเลที่ตั้ง ...
	4.5.1 เงินลงทุนบริษัทย่อย
	4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย

	2
	19 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	1
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	20 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	1
	 อาหารสดที่เตรียมไว้เป็นชุดเพื่อใช้ในการปรุง
	20 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	2
	19 ก.ค. 2565
	21 ก.ค. 2535
	2
	20 ก.ค. 2565
	21 ก.ค. 2535
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	4
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	14 ธ.ค. 2565
	15 ธ.ค. 2535
	3
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	14 ธ.ค. 2565
	15 ธ.ค. 2535
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
	1
	 อาหารที่จัดไว้เป็นชุดเพื่อใช้ในการปรุง
	1 เม.ย. 2566
	2 เม.ย. 2536
	1
	 ผักสด ผลไม้สด
	29 เม.ย. 2566
	30 เม.ย. 2536
	3
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	8 มิ.ย. 2566
	9 มิ.ย. 2536
	3
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	8 มิ.ย. 2566
	9 มิ.ย. 2536
	1
	 ภาชนะเมลามีน
	29 เม.ย. 2566
	30 เม.ย. 2536
	2
	26 เม.ย. 2569
	27 เม.ย. 2559
	1
	 สำลีใช้ปั่นหู
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	11
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องดื่มน้ำผลไม้
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และอาหารดอง
	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องดื่มน้ำผลไม้
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และอาหารดอง
	4
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	1 ก.ค. 2564
	2 ก.ค. 2544
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	4
	 อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
	18 ก.ค. 2564
	19 ก.ค. 2534
	 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเคี้ยว และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และเครื่องดื่ม
	4
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	29 ม.ค. 2566
	30 ม.ค. 2546
	 สิ่งทอ
	1
	 เนื้อนกกระจอกเทศ
	30 ส.ค. 2566
	31 ส.ค. 2546
	1
	 สื่อโฆษณา
	26 เม.ย. 2569
	27 เม.ย. 2559
	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	17 ต.ค. 2560
	18 ต.ค. 2550
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	 เบเกอรี่ และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม
	10
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	 ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
	 วิสกี้
	5
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	4
	 สารเสริมความเป็นด่างของน้ำ สารปรับค่า ความเป็นกรดด่างให้เป็นกลาง
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น 
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	2
	 เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	11 พ.ค. 2563
	12 พ.ค. 2553
	 เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	1
	 ข้าวบรรจุถุง
	30 พ.ค. 2563
	31 พ.ค. 2553
	3
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	17 พ.ย. 2563
	18 พ.ย. 2553
	 จัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจัดการตลาด การจัดการด้านการค้า
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	9
	 กระดาษเช็ดปาก
	24 ธ.ค. 2565
	25 ธ.ค. 2555
	 สารเคมีให้ความหวานเทียม
	 ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ น้ำผลไม้
	 หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วยใส่นม ที่คนกาแฟ
	2
	 ผักสด ผลไม้สด
	6 มี.ค. 2566
	7 มี.ค. 2556
	 ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว
	2
	 เนื้อสัตว์
	4 ก.ค. 2566
	5 ก.ค. 2556
	1
	 ซาลาเปา ขนมจีบ
	12 ต.ค. 2567
	13 ต.ค. 2557
	1
	 เค้ก คุ๊กกี้ ขนมปัง
	2 พ.ค. 2566
	3 พ.ค. 2556
	1
	 เค้ก คุ๊กกี้ ขนมปัง
	2 พ.ค. 2566
	3 พ.ค. 2556
	1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
	การรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 
	บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้ารวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
	อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน
	1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
	การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศชื่อ          MBS 2000
	900,000 บาท ต่อ 1 สาขาที่เปิดใหม่ของห้างแม็คโครที่มีพื้นที่ขายมากกว่า 4,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการเรียกเก็บครั้งเดียว เฉพาะสาขาที่เปิดใหม่ 
	บริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการบันทึกรายการขายสินค้า การบันทึกรับสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาบริษัท โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้โดยต้นทุนใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง
	อายุ 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน
	ให้สิทธิได้เช่าก่อนผู้อื่น 
	222 ตารางเมตร
	ภายหลังหมดอายุสัญญาเช่า
	คำมั่นต่ออายุ
	128 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	131 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	145 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	259 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	1,682 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	1,984 ตารางเมตร
	-
	400.30 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	112 ตารางเมตร
	-
	59.5
	-
	400
	-
	9,968
	-
	1,998
	-
	1,200
	-
	1,500
	-
	0-3-67 ไร่

	
	4.1.1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	12,228
	11,975
	ที่ดิน
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ/เจ้าของสิทธิ
	10,495
	10,155
	อาคาร
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	6,558
	6,842
	อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
	957
	1,075
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	13
	17
	ยานพาหนะ
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	1,130
	996
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของสิทธิ
	2,550
	2,412
	สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	407
	169
	งานระหว่างก่อสร้าง
	34,338
	33,641
	รวม
	หมายเหตุ  * พื้นที่ใช้สอยรวมเจ้าของกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่า
	4.1.2  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด และบริษัทย่อย* (บริษัทย่อย)
	*บริษัทย่อยของบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ได้แก่
	- Indoguna (Singapore) Private Limited
	- Indoguna Dubai L.L.C.
	- Indoguna Lordly Company Limited
	- Just Meat Company Limited
	- Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C.
	- Indoguna (Cambodia) Company Limited
	4.1.3  Indoguna Vina Food Service Company Limited (บริษัทย่อย)
	4.1.4  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด และบริษัทย่อย** (บริษัทย่อย)

	**บริษัทย่อยของบริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด ได้แก่
	- ARO Company Limited
	- Makro (Cambodia) Company Limited
	- CP Wholeslae India Private Limited
	- Makro (Guangzhou) Food Company Limited
	4.1.5 บริษัท โปรมาร์ท จำกัด (บริษัทย่อย)
	4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	4.4.2 สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
	4.4.3 กรมธรรม์ประกันภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม Umbrella Insurance
	4.4.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงาน
	สิทธิการเช่าในที่ดิน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 47 แห่ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่ระหว่างประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทำเลที่ตั้ง ...
	4.5.1 เงินลงทุนบริษัทย่อย
	4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย

	2
	19 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	1
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	20 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	1
	 อาหารสดที่เตรียมไว้เป็นชุดเพื่อใช้ในการปรุง
	20 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	2
	19 ก.ค. 2565
	21 ก.ค. 2535
	2
	20 ก.ค. 2565
	21 ก.ค. 2535
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	4
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	14 ธ.ค. 2565
	15 ธ.ค. 2535
	3
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	14 ธ.ค. 2565
	15 ธ.ค. 2535
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
	1
	 อาหารที่จัดไว้เป็นชุดเพื่อใช้ในการปรุง
	1 เม.ย. 2566
	2 เม.ย. 2536
	1
	 ผักสด ผลไม้สด
	29 เม.ย. 2566
	30 เม.ย. 2536
	3
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	8 มิ.ย. 2566
	9 มิ.ย. 2536
	3
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	8 มิ.ย. 2566
	9 มิ.ย. 2536
	1
	 ภาชนะเมลามีน
	29 เม.ย. 2566
	30 เม.ย. 2536
	2
	26 เม.ย. 2569
	27 เม.ย. 2559
	1
	 สำลีใช้ปั่นหู
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	11
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องดื่มน้ำผลไม้
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และอาหารดอง
	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องดื่มน้ำผลไม้
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และอาหารดอง
	4
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	1 ก.ค. 2564
	2 ก.ค. 2544
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	4
	 อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
	18 ก.ค. 2564
	19 ก.ค. 2534
	 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเคี้ยว และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และเครื่องดื่ม
	4
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	29 ม.ค. 2566
	30 ม.ค. 2546
	 สิ่งทอ
	1
	 เนื้อนกกระจอกเทศ
	30 ส.ค. 2566
	31 ส.ค. 2546
	1
	 สื่อโฆษณา
	26 เม.ย. 2569
	27 เม.ย. 2559
	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	17 ต.ค. 2560
	18 ต.ค. 2550
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	 เบเกอรี่ และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม
	10
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	 ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
	 วิสกี้
	5
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	4
	 สารเสริมความเป็นด่างของน้ำ สารปรับค่า ความเป็นกรดด่างให้เป็นกลาง
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น 
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	2
	 เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	11 พ.ค. 2563
	12 พ.ค. 2553
	 เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	1
	 ข้าวบรรจุถุง
	30 พ.ค. 2563
	31 พ.ค. 2553
	3
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	17 พ.ย. 2563
	18 พ.ย. 2553
	 จัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจัดการตลาด การจัดการด้านการค้า
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	9
	 กระดาษเช็ดปาก
	24 ธ.ค. 2565
	25 ธ.ค. 2555
	 สารเคมีให้ความหวานเทียม
	 ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ น้ำผลไม้
	 หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วยใส่นม ที่คนกาแฟ
	2
	 ผักสด ผลไม้สด
	6 มี.ค. 2566
	7 มี.ค. 2556
	 ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว
	2
	 เนื้อสัตว์
	4 ก.ค. 2566
	5 ก.ค. 2556
	1
	 ซาลาเปา ขนมจีบ
	12 ต.ค. 2567
	13 ต.ค. 2557
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