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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบธุ รกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและ
บริ การตนเอง โดยจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าที่เป็ นสมาชิกของบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
ซึ่ งมี ส าขาอยู่ท ัว่ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ดาเนิ นงานโดยที มผูบ้ ริ หารมืออาชี พซึ่ งประจาอยู่ที่สานักงานใหญ่
ในกรุ งเทพมหานคร และแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ โดยในปี 2532 บริ ษ ัท ฯ ได้ด าเนิ น การเปิ ดศู น ย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โคร สาขาแรก คื อ สาขา
ลาดพร้ าว ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ด าเนิ นการขยายสาขาของศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โคร ควบคู่ไปกับการ
พัฒนารู ปแบบสาขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนาเสนอสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจภายใต้รูปแบบสาขา 5 รู ปแบบหลักได้แก่
1)

Classic Store - ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” หรื อ
“ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสิ ก” ซึ่ งเป็ นรู ปแบบสาขาดั้งเดิม และจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคหลากหลายประเภท โดยให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการร้านโชห่ วย และร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ฯ

2)

Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ” ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการด้าน
ธุ รกิ จโรงแรม ภัตตาคาร ร้ านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ ยง (กลุ่มโฮเรก้า) โดยเฉพาะ โดยจัดหา
สิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจรมานาเสนอแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้า อาทิ อาหารสดและ
อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เครื่ องครัว อุปกรณ์ในการเตรี ยมอาหาร และของใช้ที่จาเป็ นสาหรับธุ รกิจ
ร้านอาหารและโรงแรม โดยคานึ ง ถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงที่ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่ง
ผลิต ความหลากหลาย และความพอเพียงที่จะให้บริ การครบ ณ จุดเดียวเป็ นสาคัญ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ริ เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รู ปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น เนื่ องจากพื้นที่
ในเมืองค่อนข้างจากัดและมีตน้ ทุนสูง เช่น แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา กรุ งเทพมหานคร
ที่มีจานวนชั้นให้บริ การวม 2 ชั้น มีพ้ืนที่การขายเฉลี่ย 2,277 ตารางเมตร หากสาขาต้นแบบนี้ ประสบ
ความสาเร็ จจะยิ่งเพิ่มความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโครในแต่ละพื้นที่มากขึ้น และบริ ษทั ฯ
จะใช้รูปแบบสาขาใหม่น้ ี เป็ นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีร้านอาหาร
อยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทาง
มาเยือนมากที่ สุ ด ในโลกเมื อ งหนึ่ ง มากกว่า 20 ล้านคนในปี 2560 จากผลการส ารวจของ Global
Destination Cities Index

3)

Eco Plus Store - “อีโค พลัส ” รู ปแบบเพื่ อผูป้ ระกอบการมืออาชี พทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกราย
ย่อย รู ป แบบสาขา อี โ ค พลัส ได้จัด สรรพื้ นที่ ส าหรั บสิ นค้าประเภทอาหารสดเพื่ อให้บ ริ การแก่
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 2
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ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น ในทาเลพื้นที่มีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยงจานวนมาก
และมีศกั ยภาพในการเติบโต
4) Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดช้อป” นอกจากการขยายสาขาเพื่ อให้ครอบคลุมพื้ นที่ ทวั่ ประเทศ
และใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นสาคัญ แม็คโครไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิสรู ปแบบ
ใหม่ ในรู ป แบบ แม็ค โคร ฟู ด ช้อป หรื อ ศู น ย์จาหน่ ายสิ น ค้า อาหารสด อาหารแช่ แ ข็งขนาดเล็ก
เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้นโดยไม่
ต้องเดินทางไกล นับเป็ นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการเติบโตให้กบั ธุ รกิจด้านอาหารของแม็คโครอย่าง
รวดเร็ ว ทั้งยังสร้างความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเปิ ดสาขา
แม็ ค โคร ฟู ด ช้อ ปเพิ่ ม มากขึ้ น แม้ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ส าขาของแม็ค โครตั้งอยู่ เพื่ อ ตอบโจทย์ธุ ร กิ จของ
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าได้ใกล้ชิดขึ้ น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวและเขตเมืองที่มีร้านอาหารกระจุก
ตัวอยู่เป็ นจานวนมาก รวมทั้งการขยายสัดส่ วนลูกค้ากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่นิยมซื้ ออาหารสดไปปรุ งอาหาร
รับประทานเองที่ บา้ นด้วย ภายหลังจากสาขาต้นแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ที่ มี
พื้นที่การขายประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ระกอบการโฮเรก้าในฐานะ
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่ แข็งขนาดเล็กได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ นิยม
จับ จ่ ายวัต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพไปปรุ งรั บ ประทานที่ บ้าน ต่ อ มาปี 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ข ยายสาขาแม็ค โคร
ฟูดช้อป จานวน 2 สาขา คือ สาขาตลาดวงศกร และสาขาพระราม 4 ซึ่ งมีส่วนสร้างการเติบโตให้กบั
ธุ รกิ จบริ การด้านอาหารของแม็คโครอย่างรวดเร็ ว โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดแม็คโคร ฟูดช้อป
เพิ่ มขึ้ นอี กจานวน 2 สาขา คื อ สาขาทองหล่อ กรุ งเทพมหานคร และสาขาศิ ริมงั คลาจารย์ จังหวัด
เชียงใหม่
5)

ร้านจาหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” หรื อ “ร้านสยามโฟรเซ่ น” คื อรู ปแบบร้านที่
บริ ษทั ฯ พัฒนาขึ้นมาในปี 2553 เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ
โดยมีพ้ืนที่ ขายประมาณ 80 - 260 ตารางเมตร ในทาเลย่านตลาดสดที่ เข้าถึงได้ง่าย ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่ ตอ้ งการสิ นค้าคุณภาพ ปลอดภัย
ราคาประหยัดและคงที่ เพื่อที่จะสามารถบริ หารจัดการต้นทุนธุรกิจได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีจานวนสาขาทั้งสิ้ น 123 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ าย
สิ นค้าแม็คโคร จานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวน 19 สาขา อีโค พลัส จานวน 12 สาขา แม็คโคร
ฟูดช้อป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 8 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จานวน 29 สาขา และสาขาในต่ า งจังหวัด จานวน 94 สาขา โดยมี พ้ื น ที่ ก ารขายรวมประมาณ 729,763
ตารางเมตร
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุรกิจนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ งทั้งในประเทศและต่ างประเทศ รวมทั้งธุ รกิ จอื่ นที่ เกี่ ยวเนื่ อง เช่ น ธุ รกิ จร้ านอาหารและ
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ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และธุ รกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ผ่านการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1)

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด (“SFS”)
ประกอบธุ รกิ จนาเข้าและจัดจาหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดเก็บและจัดส่ งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่ แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและ
อาหารพร้ อมปรุ ง ชั้นเลิ ศจากทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้ านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น

2)

Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”) เดิมชื่อ Vina Siam Food Company
Limited
ประกอบธุ รกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อม
ปรุ งชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริ การด้านอาหาร
ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่ น โรงแรม ร้ านอาหารรวมถึ งธุ รกิ จให้บริ การอาหารจานด่ วน ธุ รกิ จ
จัดเลี้ยง เป็ นต้น

3)

บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด (“MROH”)
ประกอบธุ รกิ จลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และ/หรื อ การ
ให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ

4)

ARO Company Limited (“ARO”)
ประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านการตลาด และให้คาปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ การจัดตั้ง ARO
โดยบริ ษทั ฯ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในประเทศเมี ยนมาร์ ใน
อนาคต

5)

บริ ษทั โปรมาร์ท จากัด (“PRO”)
ประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ

6)

Makro (Cambodia) Company Limited (“MAC”)
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

7)

CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”)
ประกอบดาเนินธุรกิจค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย
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8)

Indoguna (Singapore) Private Limited (“INDS”)
ประกอบธุ รกิ จผลิ ตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี่ เนื้ อสัตว์ตดั แบ่ งและอาหารส าเร็ จรู ปภายใต้ชื่ อ
Carne Meats รวมทั้งนาเข้าและจัดจาหน่ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่
แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง
ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ประเทศสิ งคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น

9)

Indoguna Dubai Limited Liability Company (“INDD”)
ประกอบธุ รกิ จนาเข้าและจัดจาหน่ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้น
เลิ ศจากทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร สายการบิ น ธุ ร กิ จ จัด เลี้ ย ง โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น

10) Indoguna Lordly Company Limited (“LL”) เดิมชื่อ Lordly Company Limited
ประกอบธุ รกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี ไข่น้ า เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง
ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหารใน
ฮ่ องกง อาทิ โรงแรม ร้ านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ ยง โรงงานอุต สาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง
เป็ นต้น

11) Just Meat Company Limited (“JM”)
ประกอบธุ รกิ จนาเข้าและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหารสดชั้นดี จาพวกเนื้ อสัตว์และสัตว์ปีกใน
ฮ่องกง

12) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”)
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

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

14) Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”)
ประกอบธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ARO PRO CPWI MGZ MAXZI และ INDC ยังอยู่ระหว่างการเตรี ยมการ
เพื่อดาเนินธุรกิจในอนาคต
1.1.1 วิสัยทัศน์
บริ ษทั ฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็ นที่ หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสาหรับ
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนั ธกิจหลัก 5 ประการคือ
1)
2)
3)
4)
5)

ขยายตัวด้วยรู ปแบบร้านค้าที่หลากหลาย
ให้รางวัลความสาเร็ จของทีมงาน และลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศึกษาทาความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น
สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และ
นาเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด และคุม้ ค่าที่สุดให้กบั ลูกค้า

1.1.2 เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ที่ จะมุ่งเป็ นที่ หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่ อธุ รกิ จอาหารแบบครบ
วงจรสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ โดยเป้ าหมายในการรักษาความเป็ นผูน้ าธุ รกิ จค้าปลีกค้าส่ งใน
ประเทศไทย และมีแผนขยายจานวนสาขาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุ รกิจ
อาหารและการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ จึงมีนโยบายพัฒนารู ปแบบสาขาให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจที่สาคัญเพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ คือการ
ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อเป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่งของลูกค้า ซึ่ ง
ปั จจุ บนั มี ลูกค้าสมาชิ ก มากกว่า 3.0 ล้านรายในการจัด หาสิ นค้าและมี ทุกคาตอบเรื่ องธุ รกิ จอาหาร
สาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พด้านอาหารและค้าปลีกรายย่อย ภายใต้สโลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุ รกิจ
คุณ” โดยที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาลูกค้าต่าง ๆ ร่ วมกับคู่คา้
และองค์กรภาครัฐ เพื่ อ ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย และผูป้ ระกอบการมื ออาชี พทางด้านอาหาร
เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ “แม็คโครมิตรแท้
โชห่ วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซึ่ งมี จุด ประสงค์เพื่ อช่ วยเสริ มความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าให้แก่กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจัดงาน “วันนัดพบผูป้ ระกอบการร้านค้า
ปลี ก ” “งานตลาดนัด โชห่ วย” และ “งานมหกรรมครบเครื่ อ งเรื่ อ งอาหารและอุ ป กรณ์ ” เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดาเนิ นโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งให้องค์กรเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขายในส่ วนที่ 1 ข้อ 2.4 - การตลาด
และการแข่งขัน)
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การดาเนิ นธุ รกิ จของแม็คโครตลอดเวลาที่ ผ่านมา มี เป้ าหมายชัดเจนที่ จะเป็ นคู่คิดธุ รกิ จของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ จึ งก่อให้เกิ ดพัฒ นาการทางรู ปแบบธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง สิ่ งที่ เห็ นได้อย่างเด่ นชัดคื อ
รู ปแบบของศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่มีศกั ยภาพที่แตกต่างสามารถให้บริ การและเข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พในแต่ละท้องถิ่นได้
สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรู ปแบบแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิสที่มีพ้ืนที่ขายขนาดเล็กลงเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000-5,000
ตารางเมตร ประสบความสาเร็ จอย่างมากในการเจาะตลาดผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสู ง เนื่ องจากเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิ จอาหารในแต่ละพื้นที่ ได้
เป็ นอย่างดี และสอดรับไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาอาหารปลอดภัย ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ซึ่ งเป็ นศูนย์จาหน่ าย
สิ นค้ารู ปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มโฮเรก้า แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส สาขาแรกได้เปิ ด
ด าเนิ น การที่ อ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ซึ่ งได้รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่ า งดี และมี ผ ล
ประกอบการเป็ นไปตามความคาดหมาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รู ปแบบ
ใหม่ “แม็ค โคร ฟูด ช้อป” เพื่ อเพิ่ มความคล่องตัวในการขยายสาขาไปในแต่ ละพื้ นที่ มากขึ้ น ทั้งนี้
ยอดขายของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าเติบโตจากสัดส่ วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 27 ของยอดขาย
รวมในสิ บกว่าปี ที่ผ่านมา รวมทั้งจัดหาสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างครบครันภายในศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครเพี ยงแห่ งเดี ยว เป้ าหมายเพื่ อจะเป็ น “คู่คิดธุ รกิ จ”
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริ ง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2560 ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ยังคงเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ธุรกิจบริ การด้านอาหารที่เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติของประเทศ ที่เน้นภาค
การท่องเที่ยวและการยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น และเพื่อ
บรรลุ วิ สั ย ทัศ น์ “มุ่ ง เป็ นที่ ห นึ่ งเรื่ องการจัด หาสิ น ค้า เพื่ อ ธุ ร กิ จ อาหารแบบครบวงจรส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ” โดยพิจารณาขยายสาขารู ปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ที่มีพ้ืนที่ขายเฉลี่ย
1,000 - 3,000 ตารางเมตร และแม็ค โคร ฟู ด ช้อ ป ที่ มี พ้ื น ที่ ข ายเฉลี่ ย น้อ ยกว่ า 1,000 ตารางเมตร
เป็ นหลัก เพื่ อเข้าถึงผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ ท่องเที่ ยวและพื้นที่ ชุมชนเมืองที่ มีศกั ยภาพสู งได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากพื้นที่ในเมืองค่อนข้างจากัด และมีตน้ ทุนสู ง บริ ษทั ฯ จึงริ เริ่ มพัฒนา แม็คโคร
ฟู ด เซอร์ วิ ส รู ป แบบใหม่ ที่ มี ม ากกว่ า 1 ชั้ น เช่ น แม็ ค โคร ฟู ด เซอร์ วิ ส สาขาบดิ น ทรเดชา
กรุ งเทพมหานคร ที่มีจานวนชั้นให้บริ การวม 2 ชั้น มีพ้ืนที่การขายเฉลี่ย 2,277 ตารางเมตร หากสาขา
ต้นแบบนี้ ประสบความสาเร็ จจะเพิ่มความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโครในแต่ละพื้นที่มาก
ขึ้น และบริ ษทั ฯ จะใช้รูปแบบสาขาใหม่น้ ีเป็ นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนเมือง
ที่ มีร้ า นอาหารอยู่ห นาแน่ น ต่ อ ไป โดยเฉพาะเมื อ งหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเมื อ งที่ มี
นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางมาเยือนมากที่ สุดในโลกเมื องหนึ่ ง มากกว่า 20 ล้านคนในปี 2560 จากผลการ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 7
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สารวจของ Global Destination Cities Index ขณะที่ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ กยังคง
ดาเนิ นการขยายเข้าไปในจังหวัดที่ ยงั ไม่ มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ เพื่ ออานวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการในพื้นที่น้ นั ๆ
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการขยายสาขาศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครในประเทศ ในรู ปแบบ
สาขาต่ า ง ๆ รวมทั้งสิ้ น 8 สาขา แบ่ งเป็ นศู น ย์จาหน่ า ยสิ น ค้า แม็ค โคร จานวน 3 สาขา แม็ค โคร
ฟู ด เซอร์ วิส จานวน 3 สาขา แม็ค โคร ฟู ด ช้อป จานวน 2 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ น ปี 2560 บริ ษ ัท ฯ
มีจานวนสาขาทั้งสิ้ น 123 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่ งเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร จานวน 79 สาขา
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวน 19 สาขา อีโค พลัส จานวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จานวน 5 สาขา
และร้านสยามโฟรเซ่น จานวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนที่การขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร
กว่า 28 ปี ของการดาเนิ นธุ รกิจแม็คโครในประเทศไทย บริ ษทั ฯ สัง่ สมประสบการณ์และองค์ความรู ้
ไว้เป็ นรากฐาน และพร้ อมที่ จะนาไปต่ อยอดใช้ได้ทันที ในตลาดใหม่ ๆ ส่ งผลให้บ ริ ษทั ฯ มี ความ
พร้อมสู งในการขยายฐานการลงทุนสู่ ต่างประเทศ โดยมุ่งมัน่ นามาตรฐาน องค์ประกอบธุ รกิจที่ เป็ น
เลิศ และแนวธุ รกิจหลักที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสาเร็ จไปปรับใช้ในแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็ นความยืดหยุ่นในการเลือกรู ปแบบธุ รกิจที่ เหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศ โดยยึดถือ
เอาความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) การเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าผูป้ ระกอบการในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างเฉพาะตัว การมีบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญและ
ชานาญทางธุรกิจแบบเจาะลึก ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็ นมือ
อาชี พ เป็ นต้น เพื่อส่ งมอบคุณภาพชี วิตที่ดียิ่งขึ้นให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการในทุกที่ที่แม็คโครเข้าไป
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้แ นวคิ ด “คู่ คิ ด ...เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว่า ” การแสวงหาโอกาสในการขยายธุ ร กิ จ สู่
ต่างประเทศ โดยเน้นการร่ วมทุนกับพันธมิตรธุ รกิจที่มีศกั ยภาพในท้องถิ่น ที่ มีความรู ้ความเข้าใจใน
ตลาดของแต่ละพื้นที่เป็ นอย่างดี นับเป็ นกลยุทธ์ในการวางรากฐานและสร้างการเติบโตของธุรกิจแม็ค
โครในตลาดสากลอย่างยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการยึดมัน่ 5 พันธกิจที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นศักยภาพของตลาดค้าปลีกค้าส่ งในประเทศกัมพูชาที่มีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวต่อเนื่ องเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 6 - 7 ต่อปี อีกทั้งการขยายตัวของกลุ่มผู ้
มีรายได้ปานกลางที่มีกาลังซื้ อมากขึ้น ที่สาคัญประเทศกัมพูชามีองค์ประกอบหลายอย่างที่ คล้ายคลึง
กับ ประเทศไทยในอดี ต และสิ นค้าไทยเป็ นที่ นิ ย มในตลาดกัม พูช าเป็ นทุ นเดิ ม การนามาตรฐาน
องค์ประกอบธุ รกิจที่เป็ นเลิศ และแนวธุ รกิจหลักของแม็คโครมาปรับใช้ที่ประเทศกัมพูชา ในปี 2559
บริ ษ ัท ฯ จึ งเข้า ร่ ว มลงทุ น กับ นัก ลงทุ น ท้อ งถิ่ น ในประเทศกัม พู ช า จัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่ อ ย MAC เพื่ อ
ดาเนินการขยายสาขาแรกของแม็คโครในต่างแดน ในฐานะผูน้ าศูนย์จาหน่ายสิ นค้าระบบสมาชิกแบบ
ชาระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) เป็ นรายแรกในประเทศกัมพูชา
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ศู น ย์จ าหน่ า ยสิ น ค้า แม็ ค โคร กัม พู ช า สาขาแรก เปิ ดให้ บ ริ ก ารที่ เขตเซ็ น สก (Sen Sok) ซึ่ งตั้งอยู่
ทางด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของกรุ งพนมเปญ ในรู ปแบบคลาสสิ ก เมื่ อวันที่ 17 ธันวาคม 2560
นับเป็ นการสร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ให้กบั ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่ วย และ
ผูป้ ระกอบการร้ า นอาหาร โรงแรมและรี ส อร์ ท ในประเทศกัม พู ช า ได้มีโ อกาสเลื อกซื้ อสิ น ค้า ที่
หลากหลาย ครบครัน คุณภาพดี ด้วยราคาที่ ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ทั้งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสาเร็ จรู ป อาหารแช่ แข็ง และสิ นค้าประเภทอื่น ๆ กว่า 10,000 รายการ
ทั้งนี้ บางส่ วนของสิ นค้าจะคัดสรรมาจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายในท้องถิ่นตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
ที่ พ ร้ อมให้การสนับสนุ นผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ มชนที่ ได้มาตรฐานในพื้ นที่ ที่ สาขาของแม็คโครตั้งอยู่ ส่ วน
สิ นค้าที่นาเข้าจากประเทศไทย จะเป็ นผลิตภัณฑ์จาพวก เนื้ อ อาหารทะเลบางประเภท อาหารแช่แข็ง
รวมทั้งสิ นค้าคุณภาพ คุม้ ค่าราคา ภายใต้แบรนด์บริ ษทั ฯ อาทิ เอโร่ (aro) เอ็มแอนด์เค (M&K) เซพ
แพ็ค (Savepak) และคิว - บิซ (Q - Biz)
บนพื้ นที่ กว่า 9,700 ตารางเมตร ของศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร กัมพูชา ถูกพัฒ นาให้เป็ นเสมื อน
คลังสิ น ค้าครบวงจรในจุ ด เดี ย ว (One Stop Service) จึ งช่ วยให้ผูป้ ระกอบการมื อ อาชี พ ลดต้น ทุ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้ อสิ นค้าจากหลากหลายแหล่ง นอกจากนี้ ด้วยระบบการจัดการสิ นค้าของ
แม็คโครที่สามารถส่ งมอบสิ นค้าและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและสม่าเสมอ ยัง
ท าให้ ลู ก ค้า ผูป้ ระกอบการในกัม พู ช าสามารถบริ ห ารจัด การสิ น ค้า ในสิ น ค้า คงคลังและเงิ น ทุ น
หมุนเวียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
เพื่ อ ผนึ ก ก าลัง เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารให้ เป็ นหนึ่ งเดี ย วในระดับ ภู มิ ภ าค โดยให้
ความสาคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิจทั้งในและ
ต่ างประเทศ ประกอบกับ ประสบการณ์ ที่ สั่งสมมาจากการด าเนิ น ธุ รกิ จให้บ ริ การด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ ง ในปี 2560 SFS ลงทุนซื้ อกิ จการ
จากบริ ษ ทั ชั้น นาที่ ป ระกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารในต่ างประเทศจานวน 4 บริ ษ ทั จากกลุ่ ม
Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าด้านการให้บริ การด้านอาหารในระดับสากล บริ ษทั ฯ
ได้ต้ งั กลุ่มธุ รกิ จ Food Service APME เพื่อขับเคลื่อนธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารทั้ง 6 บริ ษทั ในเครื อ
แม็คโคร โดยครอบคลุม6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับ
เอมิ เรตส์ เพื่ อผนึ กกาลังเครื อ ข่ ายธุ รกิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ย ว ภายใต้แ บรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส ” ใน
ประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างขี ดความสามารถทางการแข่งขัน
ของธุ รกิจฟูดเซอร์ วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น โดยยึดถือเอาความต้องการของ
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เช่ น การคัดสรรสิ นค้าที่ ดีต่อสุ ขภาพ สิ นค้าเกษตรอิ นทรี ย ์
เช่ น ปราศจากฮอร์ โมนหรื อสารเคมี ซึ่ งกาลังเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด ควบคู่ไปกับการสร้างความ
แข็งแกร่ งให้กบั สิ นค้าภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ การพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่าง
บุคลากรมืออาชี พ เพื่อส่ งมอบสิ นค้าและโซลูชั่นที่ เหนื อความคาดหมายของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า
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เช่น แนะนาเทคนิ คการปรุ งอาหารที่ช่วยให้เชฟสร้างสรรค์เมนูอาหารให้ได้รสชาติที่ดียิ่งขึ้น ส่ งผลให้
ลูกค้าผูป้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในความเป็ นมืออาชีพของบริ ษทั ฯ มากขึ้น
เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อของผู ้บ ริ โภคยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี แ นวโน้ ม ไปทางสื่ อ ดิ จิ ทัล ขณะที่
ผูป้ ระกอบการเริ่ มใช้ช่องทางออนไลน์ในการติ ดต่อทาธุ รกิ จมากขึ้ น ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การสร้าง
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการโชห่ วยและผูป้ ระกอบการโฮเรก้าที่เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ โดยจัดหากลุ่มสิ นค้า
ที่ มี ค วามหลากหลายและแตกต่ างจากสิ น ค้าที่ วางจาหน่ ายในสาขาของแม็ค โครมาน าเสนอเป็ น
ทางเลือกหนึ่ งบนร้านค้าออนไลน์ และเพื่อเชื่ อมต่อกิ จกรรมของลูกค้าสมาชิ กที่ อยู่บนโลกออฟไลน์
และออนไลน์เข้าด้วยกัน อันจะส่ งผลให้ลูกค้าสมาชิ กสามารถเข้าถึงกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายได้จาก
ทุ กช่ อ งทาง บริ ษ ัทฯ จึ งได้น าเทคโนโลยีดิ จิทัลมาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการติ ด ต่ อสื่ อสารกับ ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการแบบโดยตรง โดยดาเนิ นการจัดส่ งคูปองส่ วนลดและทากิ จกรรมต่างๆ ผ่านช่ องทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ คือ แม็คโครแอปพลิเคชัน รวมทั้งการสื่ อสารสิ นค้าราคาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์
ทดแทนการจัดพิมพ์แม็คโครเมล์ส่งทางไปรษณี ย ์ จึงช่วยลดการใช้กระดาษลงอย่างมาก โดย ณ สิ้ นปี
2560 แม็คโครแอปพลิเคชัน มียอดดาวน์โหลดใช้งานอยู่ที่ 300,000 ราย เพิ่มจากปี 2559 ที่ มีจานวน
ดาวน์โหลดกว่า 200,000 ราย ทั้งนี้ แอปพลิเคชันมีคุณสมบัติเด่นที่ พฒั นาเพิ่มขึ้ นในปี นี้ คือ สามารถ
แจ้งเตื อ นกิ จกรรมส่ งเสริ ม การขายพิ เศษเป็ นรายบุ ค คล ซึ่ งกิ จกรรมส่ งเสริ ม การขายดังกล่ าวจะ
ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมไปตามประวัติการซื้ อของลูกค้าสมาชิ กแต่ละราย เป็ นการกระตุน้ ให้ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ จบั จ่ายประจาในปริ มาณที่ เพิ่ มมากขึ้ น สาหรับนาไปจาหน่ ายทา
กาไรต่ อ ไป การท าการตลาดดิ จิท ัล เป็ นรายบุ ค คลถื อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ห นึ่ งที่ ช่ วยเพิ่ ม ยอดขายให้ กับ
แม็คโครได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้ว ยการใช้ป ระโยชน์ จ ากฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี อ ยู่ บริ ษ ัท ฯ จึ งสามารถเชื่ อ มต่ อ พฤติ ก รรม
การจับจ่ ายของลูกค้าสมาชิ กที่ อยู่บนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เข้าด้วยกัน ดังจะเห็ นได้จาก
กิ จ กรรมแม็ ค โครจัด ให้ ที่ ด าเนิ น การจัด ส่ ง คู ป องส่ ว นลดไปยัง แอปพลิ เคชั น ของลู ก ค้า กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการค้าปลีก ที่มียอดการจับจ่ายสิ นค้าตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ส่ งผลให้ลูกค้าสมาชิ กเกิ ด
ความจงรักภักดี ในแบรนด์ “แม็คโคร” นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังพัฒนาโครงการเพื่ อกระตุ น้ ให้ลูกค้า
สมาชิ กนาส่ วนลดไปซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ Makroclick.com ซึ่ งเป็ นการดึ งลูกค้าจาก
โลกออฟไลน์ให้รู้จกั และสัมผัสประสบการณ์การจับจ่ายสิ นค้าบนโลกออนไลน์มากขึ้น
สาหรั บ Makroclick.com เป็ นช่ องทางการจาหน่ ายสิ น ค้า ออนไลน์ ที่ มีศ ักยภาพและเติ บ โตอย่า ง
ต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ในปลายปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาแพลตฟอร์ มขึ้ นใหม่ โดยเพิ่ มความสะดวกในการ
ค้นหาสิ นค้า การปรับปรุ งระบบการจัดการหลังร้านให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน เพื่อให้สามารถขยายการ
สัง่ ซื้ อทางออนไลน์และรับสิ นค้าที่สาขาได้ทวั่ ประเทศ ที่สาคัญบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึง
ที่หมาย ซึ่ งถือเป็ นพัฒนาการที่สาคัญของธุ รกิจ Makroclick.com เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ ในการจับจ่ ายสิ นค้าสาหรั บนาไปประกอบธุ รกิ จได้อย่างหลากหลายผ่านช่ องทาง
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ออนไลน์ แบบทุกที่ ทุกเวลา นอกเหนือจากการเดินทางมาที่สาขาของแม็คโคร โดยการจัดส่ งสิ นค้าถึง
ที่หมายได้เริ่ มต้นทดลองให้บริ การภายในพื้นที่กรุ งเทพมหานครก่อน ซึ่ งปรากฏว่าได้รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดี
สั ง คมออนไลน์ ถื อ เป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ บ ริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ มากขึ้ น เพื่ อ เข้า ถึ ง ลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมายใหม่ที่มีศกั ยภาพ และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ ในปี นี้ มีการขยายช่ องทาง Official
Line ซึ่ งเป็ นแอปพลิเคชันที่ คนไทยนิ ยมใช้งานมากที่ สุด ปั จจุบนั มีผตู ้ ิ ดตามกว่า 300,000 ราย ขณะที่
เฟซบุ๊คมียอดผูต้ ิดตามเกือบ 100,000 ราย โดยบริ ษทั ฯ พยายามคัดเลือกเนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ท าธุ ร กิ จ ของลู ก ค้า มี ค วามน่ า สนใจ มาน าเสนอผ่ า นช่ อ งทางดัง กล่ า ว อาทิ คลิ ป วิ ดี โ อรายการ
โชห่ วย โชว์ซ่า ท้ารวย ที่ บริ ษทั ฯ จัดทาขึ้ นเพื่ อให้ความรู ้ดา้ นการจัดการร้านโชห่ วยแบบสมัยใหม่
และสร้ า งแรงบัน ดาลใจให้ กับ คนรุ่ น ใหม่ ที่ หัน มาประกอบกิ จการร้ า นค้า ปลี ก โดยประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้การจัดการธุรกิจง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ทาให้กลุ่มเป้ าหมายบนโลก
ออนไลน์รู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับแม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการมากยิง่ ขึ้น
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าการเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ต้องพัฒ นาเคี ยงคู่กนั เพื่ อก้าวเดิ นต่ อไปด้วยกัน บริ ษทั ฯ
จึ งมุ่ งมัน่ พัฒ นาธุ รกิ จไปพร้ อ มกับ การเจริ ญ เติ บโตของลูกค้าและคู่ คา้ โดยให้ค วามส าคัญ ต่ อการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชน สร้ างความเข้มแข็งให้ผูป้ ระกอบการโชห่ วย ก้าวไกลบนเส้นทางค้าปลี ก
สมัยใหม่ ควบคู่กบั การยกระดับเกษตรกรคู่คา้ สู่ มาตรฐานสากล ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต
กว่า 28 ปี ที่ ผ่านมา ที่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการมื ออาชี พ ได้ให้ความไว้วางใจในสิ นค้ากลุ่มอาหารของ
แม็คโครมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพความสด สะอาด ปลอดภัย อันเกิ ดจากความจริ งใจและ
ความจริ งจังในการพัฒนาและยกระดับสิ นค้าตลอดห่ วงโซ่ คุณ ค่ า เพื่ อที่ จะสามารถบริ หารจัดการ
ธุ รกิ จได้อย่างยัง่ ยืน โดยฝ่ ายประกันคุณภาพของแม็คโครได้ตระหนักและให้ความสาคัญเป็ นอย่าง
มากด้านความปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักปฎิ บตั ิต ามหลักสากล โดยมองว่า
ประเด็น ดังกล่ า วไม่ ส ามารถต่ อรองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่ ม อาหารสดจาพวกผัก ผลไม้ และ
เนื้อสัตว์ที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) ใช้เป็ นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้
เพื่อที่ จะบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็ นที่ หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสาหรับ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” อีกทั้งยังคัดเลือกสิ นค้าจากแหล่งที่ดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ฝ่ ายประกันคุ ณ ภาพของแม็คโครยังคงเป็ นผูน้ าในการบูรณาการการทางานร่ วมกับทุ กภาคส่ วนที่
เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานราชการ เครื อข่ายภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งในและ
ต่ างประเทศ พัฒ นาและให้ความรู ้ แก่ เกษตรกรรวมถึ งคู่คา้ ตั้งแต่ แหล่ งผลิ ต แหล่งรวบรวม แหล่ ง
จ าหน่ า ย เพื่ อ ร่ ว มมื อ กัน พัฒ นาอาหารปลอดภัย ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ให้ มี ค วาม
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ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรค ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยี ก ารตรวจสอบย้อ นกลับ ที่ ทั น สมัย คื อ Makro i-Trace เพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ ให้ ลู ก ค้ า
ผูป้ ระกอบการสามารถใช้ตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ ว แม่นยามี
ความน่ าเชื่ อถื อ ผ่านการสแกน QR Code ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการโฮเรก้ามัน่ ใจได้ในการส่ งมอบ
อาหารปลอดภัยแก่กลุ่มเป้ าหมายที่ใส่ ใจในสุ ขภาพ
บริ ษทั ฯ ได้ทาโครงการ แม็คโคร ควอลิต้ ี โปร (MQP) โดยเริ่ มพัฒนาและยกระดับมาตรฐานจนได้รับ
การรับรองในระดับสากลที่ ทวั่ โลกให้การยอมรับ สิ นค้ามี มูลค่ าเพิ่ มมากขึ้ น ในขณะที่ เกษตรกรมี
คุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน มีอาชีพและมีรายได้ที่มนั่ คง สามารถพึ่งพาตนเองและส่ งผลต่อไปยังชุมชน สร้าง
การรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งพร้อมจิตสานึ กรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การพัฒนาสิ นค้าตามมาตรฐานที่
แม็คโครกาหนดเป็ นพื้ นฐาน และมี ตลาดรับซื้ อที่ แน่ นอน แม็คโครจึ งเป็ นที่ รักของเกษตรกร และ
เกษตรกรก็พร้อมใจเป็ นคู่คา้ ที่ มีการดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักธรรมาภิ บาล มีความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อบัง คับทางกฎหมาย อันส่ งผลกระทบต่อสิ นค้าที่ วางจาหน่ ายใน
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร บริ ษทั ฯ จะแจ้งคู่คา้ ให้รับทราบและร่ วมกันปรับปรุ งการดาเนิ นการใน
ทุ กขั้นตอน ตั้งแต่ การรับวัตถุดิบ การรวบรวม การจัดส่ ง การตรวจและทดสอบจนเป็ นผลิตภัณ ฑ์
รวมทั้งแม็คโครยังพัฒนาศูนย์รวบรวมสิ นค้าประจาภูมิภาค พร้อมห้องปฏิ บตั ิ การตรวจสอบความ
ปลอดภัย และคุ ณ ภาพสิ นค้าที่ ไ ด้รั บ รองมาตรฐาน GMP และ GLP จะช่ วยรั บรองคุ ณ ภาพความ
ปลอดภัยของสิ นค้าตั้งแต่ ตน้ ทางให้กบั กลุ่มเกษตรกรระดับฐานราก เพื่ อป้ องกันการถูกเอารั ดเอา
เปรี ย บด้า นราคาและเพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า สิ น ค้า ที่ ว างจาหน่ า ยในแม็ ค โครมี คุ ณ ภาพ ปลอดภัย ตาม
มาตรฐานสากล และถูกต้องตามระเบี ยบข้อบังคับทางกฏหมายการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค สาหรับแม็ค
โครในฐานะแหล่งจาหน่ ายปลายทางนั้น ก็ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเช่ นกัน อาทิ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สานั กรับรองมาตรฐานสิ นค้า
อาหารและเกษตร เป็ นต้น ซึ่ งที่ ผ่านมาแม็คโครได้รับคะแนนอยูในระดับ “ดี เยี่ยม” มาโดยตลอด
ดังนั้น แม็คโครจึ งเป็ นชื่ อแรกที่ ลูกค้านึ กถึงในฐานะแหล่งของการอ้างอิงเกี่ ยวกับอาหารปลอดภัย
เสมอ รวมทั้งในฐานะที่ เป็ นผูจ้ ดั หาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัย
ตามระบบการผลิต Q-GAP ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ Q Restaurant ที่ผปู ้ ระกอบการโฮเรก้าให้ความไว้วางใจ
เลื อกใช้เป็ นวัตถุ ดิ บ มากกว่า 60% ของประเทศ เพื่ อสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กับผูบ้ ริ โภคที่ นิยมการ
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น บริ ษทั ฯ ยังพร้ อมให้การสนับ สนุ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม โดยเข้าร่ วมโครงการต่ าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากเขี ยว ฉลากรอยเท้า
คาร์ บ อน (Carbon Footprint Label) โครงการร้ านมอก. เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจให้แ ก่
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม พร้อมสนับสนุน
การใช้อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าประสิ ทธิ ภาพสู งที่ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่ อส่ งเสริ มการ
ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 12
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สาหรับสิ นค้าภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แบ
รนด์เอโร่ (aro) นั้นได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ในปี 2560 บริ ษทั ฯ
ได้เริ่ มขยายไลน์สินค้าเฉพาะกลุ่มหลากหลายแบรนด์สู่ตลาดระดับบน โดยการสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่
รับรู ้ในวงกว้าง อาทิ ผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม เนย ชี ส ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง
สาหรับเชฟหรื อผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ที่ ตอ้ งการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าด้วยผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี่ยมจาก
แหล่งจาหน่ ายสิ นค้าที่มีความน่าเชื่ อถือ ส่ วนกลุ่มผูป้ ระกอบการโชห่ วย บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับ
กลุ่มขนมขบเคี้ยวและน้ าผลไม้แบรนด์ เอ็มแอนด์เค (M&K) เป็ นหลัก
ที่ มากกว่านั้นคื อ สิ นค้าอุป โภคบริ โ ภคภายใต้แ บรนด์ข องบริ ษ ทั ฯ คื อ เอโร่ (aro) และ เซพแพ็ค
(Savepak) เช่ น ข้าวสาร น้ าตาลทราย ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน เป็ นต้น ได้รับเครื่ องหมายรั บรอง
ปริ มาณการบรรจุสินค้าหี บห่ อเป็ นรายแรก จากกรมการค้าภายใน ซึ่ งรับรองการแสดงปริ มาณสุ ทธิ
ของสิ นค้าถูกต้องและแม่นยา ลูกค้าสมาชิ กจึ งมัน่ ใจได้ว่า เมื่อมาจับจ่ายสิ นค้าที่ แม็คโคร จะได้รับ
สิ นค้าที่มีปริ มาณถูกต้องตามที่ระบุบนบรรจุภณ
ั ฑ์เสมอ นอกจากนี้ สิ นค้าประเภทอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องเขี ยนแบรนด์ คิว - บิ ซ (Q-BIZ) ยังคงเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องของคุณภาพจากกลุ่มลูกค้าสถาบัน
และสานักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการว่าสิ นค้าของแม็คโครจะสด ใหม่ คุณภาพดี ปลอดภัย
และพร้อมจาหน่ ายเสมอที่ แม็คโครทุกสาขา บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้าในทาเลที่ ต้ งั ที่ มีศกั ยภาพ
พร้อมนาระบบการจัดเก็บสิ นค้าแช่แข็งที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/
Retrieval System) ภายใต้อุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซี ยส มาใช้รักษาคุณภาพสิ นค้าประเภทอาหาร
แช่ แ ข็ ง ผลไม้น าเข้า และเนื้ อ สั ต ว์น าเข้า ได้อ ย่ า งดี เยี่ ย ม ขณะที่ ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์ น้ ัน มี ก ารเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งและการกระจายสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ โดยติ ดตั้งระบบ Truck Tracking บน
รถขนส่ งสิ นค้า ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อการทางานกับโมไบล์แอปพลิเคชันได้ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ติดตามตาแหน่งการเดินรถได้แบบทันที (Real time) รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของห้อง
สิ นค้าให้คงที่ สม่ าเสมอ เพื่ อดูแลความปลอดภัยและรั กษาคุ ณ ภาพของอาหารได้ตลอดทั้งห่ วงโซ่
อุปทาน ก่อนส่ งมอบถึงมือลูกค้าผูป้ ระกอบการที่อยู่ ณ สาขาปลายทาง
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งบริ หารจัดการศูนย์กระจายสิ นค้าทั้งสิ้ น 4 แห่ งของแม็คโครให้ใช้งาน
อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ ว่าจะเป็ น 1) ศู นย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค ที่ อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง ที่อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 3) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่ อาเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ที่
อาเภอเมื อง จังหวัดสมุท รสาคร ส่ วนศูนย์กระจายสิ นค้าชั่วคราวในบริ เวณใกล้เคี ยงศูนย์กระจาย
สิ นค้า จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ยังคงเปิ ดดาเนิ นการต่อเนื่ องนับตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อรองรับการ
เติ บโตอย่างรวดเร็ วของธุ รกิ จแม็คโคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี นี้ มีการขยายสาขาไปประเทศเพื่ อน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 13
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บ้านอย่างประเทศกัมพูชา ศูนย์กระจายสิ นค้า จังหวัด พระนครศรี อยุธยา และศู นย์กระจายสิ นค้า
จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการปรับปรุ งกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ให้พร้อมรองรับ
การกระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ไปยังแม็คโคร กัมพูชา ด้วยระบบ Virtual
Warehouse ที่ พฒั นาขึ้ นใหม่ ช่ วยให้การบริ หารจัดการกระบวนการกระจายสิ นค้าไปยังสาขาต่าง ๆ
เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยา
ขณะเดียวกัน เมื่อรู ปแบบสาขาใหม่เป็ นรู ปแบบขนาดย่อม มีพ้ืนที่การขายที่จากัด ศูนย์กระจายสิ นค้า
จังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดสรรพื้นที่เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการตัดแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผักผลไม้
เนื้ อสัตว์ เนื้ อปลาพร้อมขาย พร้อมปรุ ง เป้ าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ธุ รกิ จด้านอาหารของแม็คโคร
โดยรักษาคุณภาพ ดูแลความปลอดภัย และสร้างมาตรฐานให้กบั สิ นค้ากลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้ ทาง
และลดงานส่ วนที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะสู งที่ สาขาแม็คโครลง เพื่อให้พนักงานสามารถเอาใจใส่ และเติ มเต็ม
ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพได้มากขึ้น
บนเส้นทางการเติ บโตคู่สังคมไทย แม็คโครไม่ได้เป็ นเพี ยงศูนย์คา้ ส่ ง แต่ยงั มี ส่วนร่ วมในการเพิ่ ม
ศัก ยภาพทางการแข่ งขัน ให้กับ ร้ านค้า ปลี ก รายย่อ ย หรื อ โชห่ วยไทย ซึ่ งถื อ เป็ นพลังขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจในการกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่น ตลอดเวลาที่ผ่านมาของการดาเนิ นโครงการ “แม็คโครมิตร
แท้โชห่ วย” หรื อ MRA Makro Retailer Alliance แม็คโครยืนหยัดเคียงข้างเป็ น “คู่คิดธุรกิจ” ที่พร้อม
สนับสนุ นและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการโชห่ วยผ่านการจัดกิ จกรรมหลากหลายรู ปแบบ โดยมี “ศูนย์
มิตรแท้โชห่ วย” ที่แม็คโครสาขาลาดพร้าว ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อให้คาปรึ กษาและแนะนาการทาธุ รกิ จแก่สมาชิ กรวมทั้งผูป้ ระกอบการที่
สนใจ
นับตั้งแต่ปี 2550 ศูนย์มิตรแท้โชห่ วยมีการจัดอบรมให้ความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบการโชห่ วยอย่างต่อเนื่ อง
รวมถึงจัดทาคู่มือ 8 หัวข้อการจัดการร้านค้าปลีก คู่มือการปรับปรุ งร้าน และคู่มือการเปิ ดร้านใหม่ที่
ได้รับ การปรั บ ปรุ งเนื้ อ หาทุ ก ปี นอกจากนี้ ยังมี การจัด ท าโครงการประกวดทายาทโชห่ วย การ
ประกวดออกแบบปรั บปรุ งร้ าน “โชห่ วย โชว์เสน่ ห์ ” กิ จกรรมแม็คโครและนักศึ กษาร่ วมพัฒ นา
ร้านค้าปลีกชุมชนท้องถิ่น การจัดงาน “วันนัดพบผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย” หมุนเวียนไปตามศูนย์
จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครทัว่ ประเทศ
สาหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพโชห่ วยไทยในปี 2560 แม็คโครได้ให้ความสาคัญกับการยกระดับ
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อรับมือความท้าทายในยุค 4.0 ไม่วา่ จะเป็ น การจัดงาน “ตลาด
นัดโชห่วย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “อนาคตโชห่ วยไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” การจัดงานสัมมนา
เพิ่ มศั ก ยภ าพ โชห่ วยไท ยในหั ว ข้ อ “ติ ดปี กโชห่ วยไท ยยุ ค 4.0” ทั้ งใน ภ าคเห นื อ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต้ นอกจากนี้ ยังปรับปรุ งเพิ่มเติมหลักสู ตรเนื้ อหาการอบรม ด้านการ
นาเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการบริ หารจัดการธุ รกิ จค้าปลี ก การมี ทีมงานมิ ตรแท้โชห่ วยคอยให้
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คาปรึ กษาแนะนาการสั่งซื้ อสิ นค้าและชาระเงินออนไลน์ ผ่าน Makroclick.com ซึ่ งเป็ นช่องทางใหม่ที่
พัฒนาขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกและตอบโจทย์ผปู ้ ระกอบการ ในรู ปแบบของการผสานธุ รกิจจาก
ออนไลน์ไปออฟไลน์ (Online to Offline)
ในปี 2560 โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่ วย” ยังได้สร้างสรรค์ช่องทางธุ รกิจใหม่ ๆ ต่อยอดธุ รกิ จ
ร้านค้าโชห่ วย เพื่ อสร้ างความแตกต่ าง สร้ างรายได้และผลกาไรที่ เพิ่ มขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นชุ ดเปิ ดร้ าน
กาแฟสดแบรนด์ “มุมกาแฟ” ด้วยเงินลงทุนต่า ได้ผลกาไรสูง คืนทุนเร็ ว
จากความมุ่ งมัน่ จริ งจังและต่ อเนื่ องของการด าเนิ น โครงการ ส่ งผลให้ “ศู น ย์มิต รแท้โชห่ วย” มี
สมาชิ กร้านโชห่ วยสนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการฯอย่างต่อเนื่ องทุกปี ณ สิ้ นปี 2560 มีสมาชิ กร่ วมใน
โครงการกว่า 39,000 ร้าน ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกจานวนมากได้นาความรู ้ไปปรับปรุ งและพัฒนา
ร้านค้าของตนเอง จนสามารถเพิ่ มยอดขาย มี ศกั ยภาพในการแข่ งขัน และยังเป็ นตัวอย่างการขยาย
ผลสาเร็ จสู่ เจ้าของร้านค้าปลีกรายเก่าและคนรุ่ นใหม่ให้มีกาลังใจในการพัฒนาธุ รกิ จให้อยู่ได้อย่าง
ยัง่ ยืน
ผลการดาเนิ นงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งธุ รกิ จร้านค้าปลีก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ส่ งผล
ให้ในปี 2560 โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่ วย” เป็ นโครงการต้นแบบที่ ได้รับรางวัล “ซี พี...เพื่ อ
ความยัง่ ยื น ” ของเครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ ด้า นโครงการเพื่ อสั งคมดี เด่ น ด้า นสร้ างงานสร้ า งอาชี พ
แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน
ทิศทางของการก้าวสู่ ทศวรรษที่สองของโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่ วย” MRA Makro Retailer
Alliance ยังคงมุ่งมัน่ สานต่อปณิ ธาน “เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือ เป้ าหมายของเรา” โดยพัฒนา
โครงการอีกขั้นสู่ กา้ วของ “MRA 4.0” ยกระดับธุ รกิจด้วยนวัตกรรมโชห่ วย 4.0 สร้างผูป้ ระกอบการ
คนรุ่ นใหม่ เคี ย งคู่ ไปกับ ยุท ธศาสตร์ การขับ เคลื่ อน Makro 4.0 อาทิ การพัฒ นาแพลตฟอร์ มเพื่ อ
ยกระดับการบริ หารจัดการร้านโชห่ วยโดยเชื่ อมโยงกับระบบการขายหน้าร้าน (POS - Point of Sale)
อย่างเต็มรู ปแบบ การนาข้อมูล Big Data มาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการทาธุรกิจในยุคดิจิทลั เป็ นต้น
นอกเหนื อจากการสนับสนุ นธุ รกิ จร้านค้าปลีกรายย่อยในประเทศไทย โครงการ “แม็คโครมิตรแท้
โชห่ วย” ยังพร้อมขยายการดาเนิ นงานสู่ ต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การขยายธุ รกิ จของ
แม็ค โครครั้ งแรกในประเทศกัม พู ช า โดยจัด ตั้งที ม งานมิ ต รแท้โ ชห่ วยกัม พู ช าในการท าหน้า ที่
สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยในกัมพูชา ตอกย้ าถึงจุดยืนการทา
หน้าที่ เป็ นคู่คิดให้กบั ผูป้ ระกอบการท้องถิ่ นในทุก ๆ ที่ ที่แม็คโครเข้าไปดาเนิ นธุ รกิ จ โดยยึดถึอว่า
“ความสาเร็ จของลูกค้า คือ ความสาเร็ จของแม็คโคร”
เกื อบสามทศวรรษที่ แม็คโครดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทย บุคลากรทุ กระดับในองค์กรล้วนเรี ยนรู ้
และสั่งสมประสบการณ์ อนั มีค่า เพื่อส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่ ดีที่สุดแก่ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการ
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อย่างไรก็ดี ในโลกการแข่งขันยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การปรับองค์กรให้พร้อม
รับมือกับความท้าทาย อีกทั้งการสร้างบุคลากรที่ เป็ นคนรุ่ นใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่ มี
อยู่เดิมให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพนักงานในแต่ละช่วงวัย โดยการนาจุดแข็ง
และศักยภาพของแต่ละช่วงวัย พร้อมทั้ง ผสมผสานความแตกต่างระหว่างวัยให้กลมกลืน เหล่านี้ลว้ น
เป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนในยุคแม็คโคร 4.0
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มอายุคนทางาน โดยบุคลากรกลุ่มใหญ่
จัดเป็ นกลุ่มเจเนเรชัน X และ Y ทั้งนี้ ความท้าทายในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในปี 2560
ยังคงเป็ นการจัด หาและพัฒ นาบุ ค ลากรให้เติ บ โตทั้งในเชิ งปริ มาณและคุ ณ ภาพ เพื่ อรองรั บ การ
เจริ ญเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศ และขยายตัวสู่ ต่างประเทศมากขึ้น การสร้างแบรนด์ “แม็คโคร”
ให้เป็ นองค์กรทางเลือกที่ น่าทางานของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่ จึงนับเป็ นทางออก
และถือเป็ นหนึ่งในเป้ าหมายที่สาคัญในการสร้างธุรกิจให้เติบโตในยุคแม็คโคร 4.0
โดยคุณสมบัติของคนแม็คโครยุค 4.0 ที่ ควรมีคือ หลงใหลใส่ ใจในสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับอาหาร ซึ่ งเป็ น
ทิ ศทางที่ ธุรกิ จกาลังดาเนิ นไปในอนาคต กระตื อรื อร้นและคล่องตัวสอดรับกับสภาพธุ รกิ จที่ มีการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เปิ ดรั บ สิ่ ง ใหม่ เสมอให้ เข้า ถึ ง โลกการแข่ ง ขัน ยุ ค ใหม่ ตื่ น ตัว กับ การ
เปลี่ ย นแปลง และพร้ อ มเคลื่ อ นย้า ยไปได้ทุ ก ที่ ต ามการขยายตัว ของธุ ร กิ จ ทั้ง ในประเทศและ
ต่ างประเทศ มี ค วามเป็ นผูน้ าและมี ค วามคิ ด แบบเจ้าของกิ จการ มุ่ งส่ งมอบสิ่ งที่ ดี ม ากกว่าความ
คาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
ทั้งนี้ การจะเป็ นองค์กรทางเลือกที่ น่าทางานของคนทุกช่ วงวัย บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นองค์กรที่ทนั สมัย และมีวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยมุ่งมัน่ เป็ นที่หนึ่ งใน
ด้า นการจัด หาสิ น ค้า เพื่ อ ธุ ร กิ จอาหารแบบครบวงจรส าหรั บ ผูป้ ระกอบการมื ออาชี พ เพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศในการทางานให้เกิ ดขึ้ นในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ การรับสมัครงานผ่านช่ องทางเว็บไซต์ การ
ประสานความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในแต่ละภูมิภาค เพื่อจัดงาน Job Fair และสร้างโอกาส
การจ้างงานคนในท้องถิ่น รวมทั้ง คัดสรรคนรุ่ นใหม่มากความสามารถมาเป็ น Young Talent ที่ จะ
มาร่ วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป
บริ ษ ทั ฯ ยังคงมุ่งบริ หารจัดการทรั พยากรบุ คคลด้วยกลยุทธ์ G4G “Grow our People For Growth”
สร้างคนให้เติบโต เพื่อก้าวต่อไปที่ ยงั่ ยืน เพื่อรองรับการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างทันท่วงที โดยเน้นพัฒนาคุณภาพผูน้ า และสร้างความเป็ นมืออาชี พในพนักงานทุก
ระดับอย่างยัง่ ยืน
เพื่ อให้พนักงานมี แนวทางในการทางาน และมี หลักปฏิ บตั ิ ต่อกันในแนวทางเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ให้
ความสาคัญกับการปลูกฝังค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร” ให้กบั พนักงานทุกคน
รวมทั้งสร้างความผูกพันในกลุ่มพนักงานสาขาที่เปิ ดใหม่ ด้วยการดาเนินกิจกรรม Makro’s Day One
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ประกอบไปด้วยการให้ความรู ้ในการทางาน และมีพิธีบายศรี สู่ ขวัญ โดยประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
กลุ่มธุ รกิ จแม็คโครจะไปร่ วมงานด้วยทุกครั้ง เปรี ยบเสมือนวัฒนธรรมของแม็คโครในการต้อนรับ
พนักงานทุกคนเข้าสู่ การทางานที่สาขาใหม่อย่างอบอุ่น นอกจากนี้ การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเป็ น
รายแผนกสาหรับพนักงาน เช่ น แผนกเนื้ อสัตว์ ผักและผลไม้ เบเกอรี และคู่มือการสอนงานแต่ละ
แผนกสาหรับหัวหน้างาน ถือเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาทักษะบุคลากรจานวนมาก
ให้เกิดองค์ความรู ้และความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยาย
ธุรกิจของแม็คโครในอนาคต
การพัฒนาและรักษาบุคลากรคุ ณภาพให้เติ บโตไปพร้อมกับองค์กร ด้วยแผนการสื บทอดตาแหน่ ง
งานที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมีการประเมินและฝึ กอบรมพนักงานที่มีความโดดเด่นทุกระดับตาม
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุ นให้พนักงานเติบโตตามสายงานและสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ส มกับ เป็ นคู่ คิ ดธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหาร อาทิ โครงการ Staff 2 Potential ส าหรั บ
พนั ก งานระดับ ปฏิ บั ติ ก าร โครงการ Supervisor Academy Program ส าหรั บ ระดับ หั ว หน้ า งาน
(Supervisor) โครงการ Section Development & Fresh Food Development ส าหรั บ ผู ้จัด การแผนก
และโครงการ Food Service Academy สาหรับผูจ้ ดั การแผนกอาหารสด เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังมี กระบวนการสร้ างผูน้ าอย่างเป็ นระบบ มุ่ งเสริ มสร้ างองค์ค วามรู ้ เพื่ อสนับสนุ นให้พ นักงาน
เติบโตในตาแหน่งงานที่สูงขึ้นไป อาทิ โครงการ STAR Program เป็ นการเตรี ยมความพร้อมขึ้นเป็ น
ผูจ้ ดั การสาขา และโครงการ Star Plus สาหรับการเติ บโตเป็ นผูจ้ ดั การเขตและผูจ้ ดั การภาค รวมทั้ง
การสนับสนุ นผูน้ าองค์กรเข้าอบรมหลักสู ตรที่ ส ถาบันผูน้ าเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ (C.P. Leadership
Institute, CPLI) เพื่อสร้างผูน้ าที่มีศกั ยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ในปี 2560
พนักงานของบริ ษทั ฯ มี ชวั่ โมงการฝึ กอบรมเฉลี่ย 14.03 ชั่วโมงต่ อคนต่ อปี โดยพนักงานในระดับ
ผูจ้ ดั การขึ้นไป มีชวั่ โมงในการฝึ กอบรมเฉลี่ย 34.57 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในกรณี ที่มีตาแหน่งผูบ้ ริ หารว่างลง บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทาแผนผูส้ ื บทอด
ตาแหน่ งงาน โดยมีการจัดทาโครงการเพื่อค้นหาพนักงานที่มีศกั ยภาพสู ง มีผลการทางานที่โดดเด่น
และมีทกั ษะความเป็ นผูน้ า แล้วพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ดว้ ยวิธีการที่ หลากหลาย และเป็ นระบบ เช่ น
หลักสู ตรที่ออกแบบเฉพาะ การมอบหมายงานโครงการ และการโค้ชโดยผูบ้ ริ หาร ที่มีประสบการณ์
สู ง เพื่ อให้พนักงานกลุ่มนี้ มีความพร้อม เมื่ อมี ตาแหน่ งงานว่างลง บริ ษทั ฯ จะสามารถนาบุคลากร
เหล่านี้ มาทดแทนได้ทนั ที โดยการวางแผนผูส้ ื บทอดตาแหน่งงานนี้ จะมุ่งเน้นที่ตาแหน่งผูบ้ ริ หารถึง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ เพื่ อรักษาความต่ อเนื่ องของธุ รกิ จ โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ คัดเลื อก
ผูส้ ื บทอดตาแหน่ งงานสาหรับระดับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ม (CEO) รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO-1 หรื อระดับ Chief)
ผูอ้ านวยการอาวุโส (CEO-2 หรื อระดับ Senior Director) โดยการประเมินระดับความพร้อมของผูส้ ื บ
ทอดตาแหน่ งงานแต่ละคน ซึ่ งจะแบ่งระดับความพร้อมออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ผูท้ ี่ พร้อมจะสื บทอด
ตาแหน่ งงานทันที ผูท้ ี่ พร้อมจะสื บทอดตาแหน่ งงานในอีก 1-3 ปี ข้างหน้า และผูท้ ี่ พร้อมจะสื บทอด
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 17
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ตาแหน่ งงานในอี ก 3 ปี ขึ้ นไป ซึ่ งระดับความพร้ อมนี้ จะมี ผลต่ อระดับความเข้มข้นในการพัฒ นา
รวมทั้งมีผลต่อรู ปแบบและเครื่ องมือที่ จะนามาใช้ในการพัฒนา ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะต้องวางแผนพัฒนา
รายบุ ค คลให้ ส อดคล้อ งกับ ระดับ ความพร้ อ มดัง กล่ า ว โดยรู ป แบบวิ ธี ก ารพั ฒ นาจะเป็ นแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้ผสู ้ ื บทอดตาแหน่ งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ ว ตอบสนองต่อ
ความต้อ งการทางธุ ร กิ จได้ทัน ได้แ ก่ การเข้าอบรมกับ สถาบัน ผูน้ าเครื อฯ เช่ น หลัก สู ต ร ALP
(Action Learning Program) BLP (Business Leader Program) ห รื อ NLP (New Leader Program)
เป็ นต้น การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่ วมโครงการผนึ กกาลังของเครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์
การฝึ กอบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร การหมุ น เปลี่ ย นหน้า ที่ ง าน การสอนงานจากผูท้ ี่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ เป็ นต้น จากนั้น บริ ษทั ฯ จะทาการติ ดตามความคื บหน้าเป็ นระยะ
ระหว่างการพัฒนาจนครบกาหนดเวลา และมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งก่อนจบโครงการ
ในส่ ว นของส านักงานใหญ่ บริ ษ ทั ฯ มุ่ งปลูกฝั งดี เอ็น เอความเป็ นแม็ค โครแก่ พ นักงานทุ กระดับ
ด้วยการเติ มคุ ณค่ าหลัก 6 ประการของเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ รวมทั้งค่านิ ยม “VICTORY-7 ค่านิ ยม
สมเป็ นคนแม็คโคร” ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลซึ่ งมีความสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจในปัจจุบนั ทั้งยัง
มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เช่น ผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การอาวุโส
ขึ้ นไป เน้นการพัฒ นาศักยภาพผูน้ าทัว่ ไปผ่านโครงการ Corporate Induction Program รวมทั้งการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพ ส่ วน บุ คคล เช่ น ห ลั ก สู ตร Situational Leadership และ หลั ก สู ตร Crucial
Conversations เป็ นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒ นาคนรุ่ นใหม่อย่างเข้มข้นในโครงการ Young Talent
เฟ้ นหาดาวเด่ น รุ่ นต่ อ ไปที่ จ ะเป็ นขุ ม พลัง ใหม่ ข องแม็ ค โคร นอกจากนี้ ทุ ก ๆ 2 เดื อ น ยัง มี
การจัดผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอกมาให้ความรู ้ และแบ่งปั นประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น แนวโน้มธุ รกิจ
ของโลกแก่ พ นักงาน ซึ่ งมี ส่ วนในการกระตุ น้ ให้เกิ ดการสร้ างสรรค์และพัฒ นาธุ รกิ จใหม่ ๆ ของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทา Employee Engagement Survey
เป็ นครั้งแรก เพื่อสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และนาผลที่ ได้มาประเมินเพื่อใช้ใน
การกาหนดแผนงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลในปี ต่อ ๆ ไป
ประเทศไทยมี ค วามมุ่ งมั่น ในการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ เศรษฐกิ จที่ ข ับ เคลื่ อ นด้ว ย
นวัตกรรม (Value-Based Economy) เช่ นเดี ยวกับแม็คโครที่ ตอ้ งการเพิ่มมูลค่ าธุ รกิ จด้วยนวัตกรรม
จึ งได้ป รั บ โครงสร้ า งองค์ ก รใหม่ ภ ายใต้ยุ ท ธศาสตร์ แ ม็ ค โคร 4.0 โดยก่ อ ตั้ง แผนก Synergy &
Innovation ขึ้ นมาเป็ นแกนหลักในการกระตุ น้ ให้เกิ ดการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้ นในองค์กรอย่าง
ชัด เจนและรวดเร็ วยิ่ งขึ้ น นอกจากเพื่ อเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ให้ธุรกิ จเติ บ โตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ยังเป็ นการสร้ า งความยัง่ ยื น ให้ กับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายของบริ ษ ัท ฯ
ประชากรในสังคม และเศรษฐกิจของประเทศด้วย
การก่ อ ตั้งแผนก Synergy & Innovation มี ผ ลท าให้ก ระบวนการสร้ างสรรค์น วัตกรรมในองค์ก ร
เข้มข้นและเป็ นระบบยิ่งขึ้ น ความท้าทายคือ การสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิ ดขึ้ นในองค์กร
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 18
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และหยัง่ รากนวัตกรรมให้เป็ นดีเอ็นเอของพนักงาน ในระยะแรก เริ่ มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ตื่ นตัวและตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่
ใกล้ตวั เรา ให้เชื่ อว่านวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั จับต้องได้ ทั้งยังเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากร ขณะเดียวกันนวัตกรรม
ที่ ดียงั เพิ่ มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การที่ จะมาตอบโจทย์การทาธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการมื ออาชี พ
โดยการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่ วมตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุ นให้พนักงานเป็ น ‘นวัตกร’ ผูเ้ ป็ นคน
ต้นคิ ดนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ กิ จกรรมการสรรหานวัตกรรม 1 หน่ วยงาน 1 นวัตกรรม การจัดงาน
Innovation Week ภายใต้แนวคิ ด “365 Days Innovation Around you” มุ่งสื่ อสารให้บุคลากรเข้าถึ ง
และเข้าใจนวัตกรรม โดยจุ ดเด่นอยู่ที่การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ เห็ นเป็ นรู ปธรรม และสร้ าง
ความสาเร็ จให้กบั แม็คโคร ทั้งในแง่ของรางวัลและมูลค่าเพิ่มที่ สร้างให้กบั ธุ รกิ จ การโรดโชว์สร้าง
ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมไปตามแม็คโครสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม
ภายในองค์กร ซึ่ งพบว่านวัตกรรมส่ วนใหญ่มกั เกิ ดจากการแก้ปัญหาที่ ประสบในการทางาน การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างตรงจุด จึงช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานให้ดีข้ ึน ลด
ต้นทุนลงทั้งทางด้านงบประมาณ เวลา แรงงาน และที่ สาคัญการสร้างนวัตกรรม ทาให้พนักงาน มี
ความภู มิ ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า งานของตนเอง ทุ ก นวัต กรรมช่ วยสร้ างโอกาสใหม่ ให้กับ ธุ ร กิ จ และ
สามารถวัดเป็ นตัวเลขมูลค่าที่สร้างให้กบั ธุรกิจได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ที่สนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมอย่างมาก ถือเป็ น
ผลดี ต่อบริ ษทั ฯ ในแง่ของการผนึ กความร่ วมมือ ผสานจุดแข็ง แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และเครื่ องมือ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่ อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ สร้างมูลค่าเพิ่ มสู งยิ่งขึ้ นร่ วมกัน ซึ่ งจะเป็ นหัวใจในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจแม็คโครยุค 4.0 และธุรกิจทั้งเครื อให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ จดทะเบี ยนจัดตั้งในเดื อนพฤษภาคม 2531 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 750 ล้านบาท เพื่ อประกอบธุ รกิ จ
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรกที่
สาขาลาดพร้ าวในปี 2532 ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ด าเนิ น การขยายจานวนสาขาและประสบความส าเร็ จอย่าง
ต่อเนื่ องในการจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าจานวนมากทัว่ ประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มผูค้ า้
ปลีกรายย่อย กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า และกลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุ รกิจในสาขา
อาชี พต่ าง ๆ ต่อมาในเดื อนสิ งหาคม 2537 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 2,400 ล้านบาท และเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในสยามฟูด เซอร์วิส ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุ น้ ทั้งหมด เพื่อประกอบ
ธุ รกิ จนาเข้าและจาหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็นจากต่างประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า
และกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การ และต่อมาในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ ด ในสัดส่ วน
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ร้อยละ 100 ของหุ ้นทั้งหมด ซึ่ งวีนาสยาม ฟู้ ด จดทะเบี ยนจัดตั้ง ณ เมื องโฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่ อ
ประกอบธุรกิจนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น
ต่อมาในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นที่ สาคัญ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
เอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี .วี. ได้ท าการโอนหุ ้ น ที่ ถื ออยู่ใน (1) บริ ษ ัท ฯ (2) สยามแม็ ค โคร โฮลดิ้ ง และ
(3) โอเอชที ให้แก่ ซี พี ออลล์ ซึ่ งรวมเป็ นจานวนหุ น้ บริ ษทั ฯ ที่ถกู ถืออยูท่ ้ งั ทางตรงและทางอ้อมจานวนทั้งสิ้ น
154,429,500 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 64.35 ของจานวนหุ น้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเมื่อรวม
กับหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ที่ถือโดยซี พี ออลล์ อยู่ก่อนหน้าจานวน 4,305,600 หุ น้ ทาให้ซีพี ออลล์ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้ นจานวน 158,735,100 หุ ้น ซึ่ งคิ ดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 66.14 ของ
จานวนหุ ้นที่ ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ส่ งผลให้ซี พี ออลล์ มี หน้าที่ ต้องทาค าเสนอซื้ อหลักทรั พ ย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตอบรับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของซี พี ออลล์ และขาย
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ซีพี ออลล์ จานวนทั้งสิ้ น 76,172,375 หุ น้ ส่ งผลให้ซีพี ออลล์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 97.88 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นจากเดิ มมูลค่าหุ ้นละ
10.00 บาท จ านวน 240,000,000 หุ ้ น เป็ นมู ล ค่ า หุ ้ น ละ 0.50 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุ ้ น ตามมติ ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
สาหรับปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ขยายสาขาจานวนทั้งสิ้ น 13 สาขา โดยประกอบด้วยสาขาในรู ปแบบศูนย์จาหน่าย
สิ นค้าแม็คโคร จานวน 8 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 3 สาขา และอีโค พลัส จานวน 2 สาขา บริ ษทั ฯ
ยังได้เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2 ที่อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระจายสิ นค้าและรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ แม็คโคร อาร์ โอเอช เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 125 ล้านบาท
และทุนชาระแล้ว 31.25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ
รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
สาหรั บปี 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้ขยายสาขาจานวนทั้งสิ้ น 16 สาขา ประกอบด้วยศู นย์จาหน่ ายสิ น ค้าแม็ค โคร
จานวน 7 สาขา และแม็ค โคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 4 สาขา อี โค พลัส จานวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป
จานวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 2 สาขา ทั้งยังเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง
และแช่ เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่ แข็งแห่ งใหม่ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบี ย นจัด ตั้งบริ ษ ัท ย่อ ย จานวน 2 บริ ษ ัท ได้แ ก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัด ตั้งเมื่ อ วัน ที่ 28
พฤศจิ กายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 500,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ และทุนชาระแล้ว 90,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการตลาดและให้คาปรึ กษาใน
ประเทศเมียนมาร์ และแม็คโคร อาร์ โอเอช มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการจัดตั้งบริ ษทั ตามที่ Directorate
of Investment and Company Administration (DICA) แห่ งประเทศเมี ย นมาร์ ก าหนด ทั้งนี้ การจดทะเบี ย น
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จัดตั้งบริ ษทั เสร็ จสมบูรณ์ ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2558 โดย DICA ได้ออกหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนจัดตั้ง
บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) และใบอนุ ญ าตประกอบธุ รกิ จ (Permit to Trade) ให้ แ ก่ ARO และ
(2) บจ. โปรมาร์ ท จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 2.5
ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการขยายสาขาศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครในรู ปแบบสาขาต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้ น 17 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ค จานวน 6 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
จานวน 5 สาขา อีโค พลัส จานวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จานวน 2 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน
1 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2559 แม็คโครมีจานวนสาขาทั้งสิ้ น 115 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ าย
สิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสิ ก จานวน 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวน 17 สาขา อีโค พลัส จานวน 11
สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จานวน 3 สาขา และร้ านสยามโฟรเซ่ น จานวน 8 สาขา โดยมี พ้ื นที่ การขายรวม
ประมาณ 704,017 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยอีก 1 บริ ษทั ได้แก่ Makro
(Cambodia) Company Limited (Makro Cambodia) จัด ตั้งเมื่ อ วัน ที่ 16 กัน ยายน 2559 ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น
2,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยแม็คโคร อาร์ โอเอช ถือหุ ้นร้อยละ 70 เพื่อประกอบธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งและ
กิจการที่ เกี่ยวเนื่ องในประเทศกัมพูชา อีกทั้ง บริ ษทั ฯ โดยสยามฟูด เซอร์ วิส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯ ถือ
หุ น้ ทั้งหมด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริ ษทั
จดทะเบี ย นในสิ งคโปร์ ) Indoguna Dubai LLC (บริ ษัท จดทะเบี ย นในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ) Lordly
Company Limited (บริ ษ ัทจดทะเบี ยนในฮ่ องกง) และ Just Meat Company Limited (บริ ษ ัทจดทะเบี ยนใน
ฮ่องกง) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จนาเข้า จัดจาหน่ าย และให้บริ การจัดส่ งอาหารสดและอาหารแช่ แข็ง
คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหารฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามิ ในประเทศสิ งคโปร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลาดับ
ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯ ยังคงขยายสาขาอย่า งต่ อ เนื่ อ งในรู ป แบบสาขาต่ า ง ๆ รวมทั้งสิ้ น 8 สาขา แบ่ งเป็ น
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ค จานวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 3 สาขา และ
แม็ ค โคร ฟู ด ช้อ ป จ านวน 2 สาขา ส่ ง ผลให้ ณ สิ้ น ปี 2560 บริ ษ ัท ฯ มี จ านวนสาขาทั้ง สิ้ น 123 สาขา
ทัว่ ประเทศ แบ่ งเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ป แบบคลาสิ ก จานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
จานวน 19 สาขา อี โค พลัส จานวน 12 สาขา แม็ค โคร ฟูดช้อป จานวน 5 สาขา และร้ านสยามโฟรเซ่ น
จานวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนที่ การขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร อีกทั้ง ยังเป็ นจุดเริ่ มต้นในการขยาย
สาขาศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครไปยังต่ างประเทศเป็ นครั้งแรก โดยได้เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการตั้งแต่ วนั ที่ 17
ธันวาคม ที่ ผ่านมาในเขตเซ็นสก (Sen Sok) กรุ งพนมเปญ บนพื้ นที่ กว่า 9,700 ตารางเมตร เพื่ อดาเนิ นการ
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าระบบสมาชิกแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) เป็ นรายแรกในประเทศ
กัมพูชา
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย จานวน 2 บริ ษทั ได้แก่ (1) CP Wholesale India Private
Limited (CPWI) จั ด ตั้ งเมื่ อ วัน ที่ 19 มกราคม 2560 ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ยน เริ่ มต้ น 100,000 รู ปี อิ น เดี ย
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โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบดำเนิ นธุ รกิจค้ำส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศอิ นเดี ย และ (2) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (MGZ) จัดตั้งเมื่ อวันที่ 3 กรกฎาคม
2560 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มต้น 50,000,000 หยวนเหริ นหมินปี้ โดยแม็คโคร อาร์ โอเอช ถือหุ น้ ร้อยละ 100
เพื่อประกอบธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
นอกจากนี้ ในเดื อนมกราคมที่ ผ่านมาปี 2560 นับเป็ นปี แห่ งการเริ่ มต้นครั้งใหม่ของ SFS ภายใต้กลุ่มธุ รกิ จ
Food Service APME ภายหลังดาเนิ นการตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นและได้รับโอนหุ ้นของกลุ่ม Indoguna เป็ นที่
เรี ยบร้อย ด้วยการผสมผสานวิธีการดาเนิ นธุ รกิจของทุ กบริ ษทั ในภูมิภาค ซึ่ งได้มุ่งเน้นไปที่ ลูกค้าและตลาด
นาไปสู่ ดา้ นการสร้างแบรนด์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริ การ และนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึ งมีปริ มาณ
ต้นทุนและเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าโดยใช้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการกระจายสิ นค้าที่มีคุณภาพไปให้กบั
ลูกค้าฟูดเซอร์ วิส ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งขยายเครื อข่ าย
ธุรกิจให้บริ การด้านอาหารสู่สากล
โดยในปี 2560 บริ ษ ัทฯ ได้จัด ตั้งบริ ษ ัท ย่อยแห่ งใหม่ 2 แห่ ง ได้แก่ MAXZI The Good Food Restaurant &
Cafe L.L.C. (“MAXZI”) ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยทุนจดทะเบี ยนแรกเริ่ มเป็ นจานวนเงิ น
4 ล้านดีแรมห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อประกอบธุรกิจธุ รกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และจัดตั้ง
Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) ในประเทศกั ม พู ช า ด้ ว ยทุ นจดทะเบี ยนเริ่ มแรก
2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหารและธุ รกิ จที่เกี่ ยวเนื่ อง โดย SFS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีสดั ส่ วนความเป็ นเจ้าของในอัตราร้อยละ 80 และร้อยละ 70 ตามลาดับ
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ฯ
ปี พ.ศ.

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
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จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท
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เปิ ดศูนย์จาหน่ายสิ นค้าสิ นค้าแม็คโคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว
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เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 2,400 ล้านบาท
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริ ษทั ค้าปลีกยักษ์ใหญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขัน
มีความเข้มข้นขึ้น แต่บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เคียงข้าง
ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
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ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ เพิ่มสัดส่ วนสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง ริ เริ่ มพัฒนา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 22

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อประมวลและวิเคราะห์ พร้อมกับพัฒนาการนาเสนอประเภท
สิ นค้าและบริ การที่มีความหลากหลายและครบถ้วน
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ปรับเปลี่ยนรู ปแบบสาขา โดยมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจค้าส่ งแบบชาระเงินสดและ
บริ การตนเอง รวมทั้งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าและบริ การด้านอาหารแบบครบวงจร และ
ขยายพื้นที่ขายอาหารสดและอาหารแช่แข็งให้มีความแตกต่างกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
เปิ ดดาเนินการสาขารู ปแบบอีโค พลัส สาขาแรกที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
รู ปแบบสาขา อีโค พลัส ได้จดั สรรพื้นที่สาหรับสิ นค้าประเภทอาหารสดเพื่อให้บริ การ
แก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น
เข้าลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด ขยายธุรกิจนาเข้าและ
จาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น
จัดงาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์” ครั้งที่ 1 (Makro HoReCa
Extravaganza) เพื่อให้ความรู ้ดา้ นอาหารและอุปกรณ์ใหม่ ๆ แก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการ
ด้านโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ยง
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ริ เริ่ มโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” เพื่อให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้า
ปลีกแก่ผปู ้ ระกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน
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จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้าปลีกแก่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
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เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง
แห่งแรก ที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา บริ หารจัดการด้านการกระจาย
สิ นค้าและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ งสิ นค้าไปสาขา รองรับการขยาย
ธุรกิจ และมุ่งเน้นการตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายการ
กระจายสิ นค้าให้ท้ งั บริ ษทั ฯ และคู่คา้
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เปิ ดร้านจาหน่ายอาหารแช่แข็งสาขานาร่ อง ภายใต้ชื่อ “สยามโฟรเซ่น” ที่จงั หวัด
เชียงใหม่
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บริ ษทั ฯ เข้าช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ าท่วม
เช่น การช่วยทาความสะอาดร้านค้าของลูกค้าสมาชิก การบริ จาคและรับบริ จาคเงินและ
สิ่ งของ เพื่อส่ งมอบให้ผปู ้ ระสบภัยน้ าท่วม
เริ่ มนากระบวนการบริ หารจัดการการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Management : BCM) มาใช้ ทาให้ท่ามกลางวิกฤติน้ าท่วม



ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 23

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
สาขาของบริ ษทั ฯ ทุกแห่งสามารถเปิ ดให้บริ การแก่ลกู ค้าได้อย่างต่อเนื่อง
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เปิ ดดาเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็ นแห่ งแรกที่อาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า)
เข้าลงทุนในประเทศเวียดนามผ่าน “บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด” โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้
ร้อยละ 100
เปิ ดดาเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อตอบสนองความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าโฮเรก้าที่อยูไ่ กลจากสาขาขนาด
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ จากบริ ษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็ น บริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน)
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ
10 บาท จานวน 240 ล้านหุ น้ เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จานวน 4,800 ล้านหุน้
ฉลองครบรอบ 25 ปี เส้นทางแห่งความสาเร็ จ “คู่คิดธุรกิจคุณ”
เปิ ดสาขาใหม่ 13 สาขา
เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคที่อาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ
จัดตั้ง บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อลงทุนใน
ต่างประเทศ
เปิ ดสาขาใหม่ 16 สาขา
จัดตั้ง ARO เสร็ จสมบูรณ์ โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการตลาดและให้คาปรึ กษาในประเทศ
เมียนมาร์
จัดตั้งโปรมาร์ท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
เปิ ดตัว “แม็คโคร แอปพลิเคชัน” แอปพลิเคชันแรกเพื่อผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
สาหรับเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางให้ลกู ค้าสื่ อสารกับแม็คโคร อาทิ สิ นค้าโปรโมชัน่
แม็คโครเมล์ สาระน่ารู ้ คู่มืออาชีพ เป็ นต้น
เปิ ดสาขานาร่ องแม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาว์น อิน ทาว์น กรุ งเทพมหานคร
ขนาด 800 ตร.ม.เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าใน

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 24

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ


2559









2560

แบบ 56-1 ประจาปี 2560








แต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็ง และคลังเก็บสิ นค้าแช่แข็ง ที่อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งได้นาระบบอัตโนมัติในการจัดเก็บสิ นค้ามาใช้ (ASRSAutomated-Storage/Retrieval System)
เปิ ดสาขาใหม่ 17 สาขา
นาร่ องเปิ ดแผนก Pet Shop ที่แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็ น
สาขาแรก
สยามฟูด เซอร์วิส เปิ ดสาขาแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายที่ทาการสานักงานใหญ่แห่ งใหม่ อาคารธาราพัฒนาการ ซึ่งออกแบบและสร้างตาม
แนวคิด อาคารอนุรักษ์พลังงาน หรื ออาคารสี เขียว (Green Building)
เข้าร่ วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา โดย บจ.แม็คโคร อาร์โอเอช ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อจัดตั้งบริ ษทั Makro (Cambodia)
Company Limited โดยมีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 70 มีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
สยามฟูด เซอร์วิส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ทั้งหมด ได้เข้าลงนามในสัญญา
ซื้ อขายหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริ ษทั จดทะเบียน
ในสิ งคโปร์) Indoguna Dubai LLC (บริ ษทั จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
Lordly Company Limited (บริ ษทั จดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company
Limited (บริ ษทั จดทะเบียนในฮ่องกง) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจนาเข้า จัด
จาหน่าย และให้บริ การจัดส่ งอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหาร
ฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามิ ในประเทศสิ งคโปร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลาดับ
เปิ ดสาขาใหม่ 8 สาขา ในประเทศไทย
จดทะเบียนจัดตั้ง CP Wholesale India Private Limited ในประเทศอินเดีย โดย MROH
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อดาเนินธุรกิจค้าส่ ง และ
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บจ. สยามฟูด เซอร์วิส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ทั้งหมด ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนอีกจานวน 3,138 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,183 ล้านบาท
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเข้าซื้ อหุน้ ในธุรกิจการให้บริ การด้านอาหาร (Food
Services Business) ในต่างประเทศ
พิธีเปิ ดอาคารธาราพัฒนาการ แม็คโครสานักงานใหญ่ อย่างเป็ นทางการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 25

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ










เปิ ด Baker Mart ที่แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพมหานคร ขนาด 640 ตร.ม.
จาหน่ายสิ นค้าและอุปกรณ์สาหรับร้านเบเกอรี และกาแฟ แบบครบวงจร
จดทะเบียนจัดตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company Limited ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย MROH ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ โดยมีสดั ส่ วนการ
ถือหุ น้ ร้อยละ 100 เพื่อดาเนินธุ รกิจค้าปลีก ค้าส่ งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Vina Siam Food Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ในประเทศเวียดนาม ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั เป็ น “Indoguna
Vina Food Service Company Limited”
เข้าร่ วมลงทุนกับนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ โดย SFS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือ
หุน้ ทั้งหมด เพื่อจัดตั้ง Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C ในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 80 เพื่อประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
เปิ ดศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร สาขาเซ็นสก กรุ งพนมเปญ แห่งแรกในประเทศ
กัมพูชา ขนาด 9,796 ตร.ม.
เข้าร่ วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา โดย SFS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ทั้งหมด เพื่อจัดตั้ง Indoguna (Cambodia) Company Limited ใน
ประเทศกัมพูชา โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 70 คือ เพื่อดาเนินธุรกิจให้บริ การด้าน
อาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 26

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

1.3

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
ภาพรวมการประกอบธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ แสดงตามแผนภูมิข องบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บริษทั
บมจ. สยามแม็คโคร

บจ. สยามฟูด เซอร์วิส

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ ว

ประกอบธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระ
เงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
ในการจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ให้แก่
ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมี กลุ่ มลูกค้าเป้ าหมาย
เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง
ได้แก่ กลุ่มร้ านค้าปลี กรายย่อย กลุ่ มโฮเรก้า
กลุ่ ม สถาบัน ต่ าง ๆ รวมถึ งผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
บริ การ
ประกอบธุ ร กิ จน าเข้าและจัด จาหน่ ายสิ น ค้า
พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์
อาหารทะเล มั น ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ นค้ า เบเกอรี่

2,400
ล้านบาท

3,183
ล้านบาท

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 27

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
-

99.99%

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

บริษทั

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ ว

บจ. โปรมาร์ท

เครื่ อ งปรุ งรสและอาหารพร้ อมปรุ ง ชั้น เลิ ศ
จากทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ การด้ า น
อาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการ
บิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ประกอบธุ ร กิ จน าเข้าและจัด จาหน่ ายสิ น ค้า
5
พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
ล้าน
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์ ดอลลาร์สหรัฐ
อาหารทะเล มั น ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ นค้ า เบเกอรี่
เครื่ อ งปรุ งรสและอาหารพร้ อมปรุ ง ชั้น เลิ ศ
จากทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ การด้ า น
อาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม
ร้านอาหารรวมถึ งธุ รกิ จให้บริ การอาหารจาน
ด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
ประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้ง
1,745
ให้บ ริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และ/
ล้านบาท
หรื อ การให้ บ ริ ก ารสนับ สนุ น แก่ บ ริ ษ ัท ใน
เครื อ
ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านการตลาด และ
165,000
ให้คาปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์
ดอลลาร์สหรัฐ
ประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
2.5 ล้านบาท

Makro (Cambodia)
Company Limited

ประกอบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ค้ า ส่ งและกิ จ การที่
เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

Indoguna Vina Food
Service Company
Limited
เดิมชื่อ Vina Siam Food
Company Limited

บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช

ARO Company Limited

CP Wholesale India
Private Limited
Makro (Guangzhou)
Food Company Limited

30.2
ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
ดาเนิ นธุ รกิ จค้าส่ งและธุ รกิ จอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
160.7
ในประเทศอินเดีย
ล้านรู ปีอินเดีย
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
25
ที่ เกี่ ยวข้องในประเทศสาธารณรั ฐประชาชน ล้านหยวน
จีน
เหริ นหมินปี้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 28

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น

100.00%

99.99%

99.99%
99.99%
70.00%

99.99%
100%

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

บริษทั

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ ว

Indoguna (Singapore) Pte ประกอบธุ รกิ จผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซา
1.6
Ltd
ลามี่ เนื้ อสั ต ว์ต ัด แบ่ ง และอาหารส าเร็ จ รู ป
ล้าน
ภายใต้ชื่อ Carne Meats รวมทั้งนาเข้าและจัด
ดอลลาร์
จ าหน่ า ยสิ น ค้า พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ งประเภท
สิ งคโปร์
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น
เนื้ อสั ต ว์ อาหารทะเล กลุ่ ม สิ นค้ า เบเกอรี
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนองควม
ต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ประเทศสิ งคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร
ส า ย ก า ร บิ น ธุ ร กิ จ จั ด เลี้ ย ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
Indoguna Lordly
ประกอบธุ ร กิ จน าเข้าและจัด จาหน่ ายสิ น ค้า 10,000 ดอลลาร์
Company Limited
พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
ฮ่องกง
เดิมชื่อ Lordly Company อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์
Limited
อาห ารท ะเล กลุ่ ม สิ น ค้ า เบ เกอ รี ไข่ น้ า
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนองควม
ต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น
ธุ ร กิ จ จัด เลี้ ย ง โรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร
ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
Indoguna Dubai LLC
ประกอบธุ ร กิ จน าเข้าและจัด จาหน่ ายสิ น ค้า
300,000
พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ ดีแรห์มสหรัฐ
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์
อาหรับ
อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้า เบเกอรี เครื่ องปรุ งรส
เอมิเรตส์
และอาหารพร้ อ มปรุ งชั้น เลิ ศ จากทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองควมต้องการของ
กลุ่มธุรกิจบริ การด้านอาหารในประเทศสหรัฐ
อาหรั บ เอมิ เรตส์ อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร
ส า ย ก า ร บิ น ธุ ร กิ จ จั ด เลี้ ย ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 29

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
80%

80%

80%

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

บริษทั
Indoguna (Cambodia)
Company Limited

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ ว

2
ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
Just Meat Company
ป ระ ก อ บ ธุ รกิ จน าเข้ า แ ล ะ จั ด จ าห น่ าย
1
Limited
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหารสดชั้นดี จาพวกเนื้ อสัตว์
ล้าน
และสัตว์ปีกในฮ่องกง
ดอลลาร์ฮ่องกง
MAXZI The Good Food ดาเนิ นธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาด
Restaurant & Cafe L.L.C เล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1.4

ดาเนิ นธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร และธุ รกิจที่
เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
70%

80%

80%

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“ซี พี ออลล์”) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของธุรกิจใน
กลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ โดยธุ รกิ จของกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ประกอบด้วยธุ รกิ จหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์อาหารครบวงจร ดาเนิ นธุ รกิ จโดยบริ ษทั เจริ ญโภค
ภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (2) กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งและบริ การสนับสนุ น ดาเนิ นธุ รกิ จโดยบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุ รกิจสื่ อสารโทรคมนาคมและบริ การสนับสนุน ดาเนินธุ รกิจโดยบริ ษทั
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือใหญ่
ของบริ ษทั ฯ อนึ่ ง ในการดาเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง และจาหน่ าย
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าที่เป็ นสมาชิ กซึ่ งเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์หลัก บริ ษทั ฯ มีธุรกรรมและความ
ร่ วมมือทางธุ รกิ จกับ ซี พี ออลล์ และบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่น มีการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างกัน
การใช้บริ การสนับสนุ นด้านการค้า อย่างไรก็ต าม การด าเนิ นธุ รกิ จและทารายการระหว่างบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
ตามที่ กฎหมายกาหนดและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อกาหนด ตลอดจนระเบี ยบในเรื่ องการทา
รายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด โดยเป็ นรายการที่ มีราคาและเงื่อนไขทางธุ รกิ จที่ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 30
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ (1) ธุ รกิจศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระ
เงิ นสดและบริ การตนเอง ในประเทศไทย และต่ างประเทศ (2) ธุ รกิ จนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้า
แช่ แข็งและแช่ เย็นพร้อมบริ การด้านจัดเก็บและจัดส่ ง และ (3) ธุ รกิ จอื่น ๆ เพื่ อสนับสนุ นธุ รกิ จหลักของ
บริ ษทั ฯ
2.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่ างประเทศ
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คื อ การดาเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง
โดยบริ ษทั ฯ มีสาขา 5 รู ปแบบหลัก ดังนี้
2.1.1.1 ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองแบบคลาสสิ ก (Classic Store) ภายใต้
ชื่อ “แม็คโคร”
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก ที่ จาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลาย
ประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี ศู นย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โครรู ปแบบคลาสสิ ก ในประเทศไทย
จานวนทั้งสิ้ น 79 สาขา กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยประมาณ
5,500 - 12,000 ตารางเมตร
นอกจากนี้ หลัง จากจัด ตั้ ง Makro (Cambodia) Company Limited เมื่ อ ปี 2559 บริ ษั ท ฯ
ได้เปิ ดศู น ย์จ าหน่ า ยสิ น ค้า แม็ ค โคร กัม พู ช า สาขาแรก เมื่ อ วัน ที่ 17 ธั น วาคม 2560 ที่
เขตเซ็ นสก (Sen Sok) กรุ งพนมเปญ ในรู ปแบบคลาสสิ ก นับเป็ นการสร้างปรากฏการณ์
ทางเลื อกใหม่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กรายย่อย ร้ านโชห่ วย และผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศกัมพูชา ได้มีโอกาสเลือกซื้ อสิ นค้าที่หลากหลาย
ครบครัน คุ ณ ภาพดี ด้วยราคาที่ ช่วยประหยัดต้นทุ นได้มากกว่า ทั้งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสาเร็ จรู ป อาหารแช่แข็ง และสิ นค้าประเภทอื่น ๆ กว่า 10,000
รายการ บนพื้นที่ขายกว่า 9,700 ตารางเมตร
2.1.1.2 ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าเพือ่ กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้ าโดยเฉพาะ “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วสิ ”
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ที่ ถูกออกแบบและพัฒนา จาก
แนวคิ ดอันเป็ นเอกลักษณ์ คื อ ความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นศูนย์จาหน่ ายอาหารสด อาหารแช่ แข็ง
อาหารแห้ง วัตถุดิบ เครื่ องปรุ งและอุปกรณ์ในการปรุ งอาหารครบครัน เพื่อตอบสนองความ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 31
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ต้องการของกลุ่มโฮเรก้า โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรก ในปี 2555 ที่ อาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 มี จ านวนสาขารวมทั้ง สิ้ น 19 สาขา
ทัว่ ประเทศ ได้แก่ (1) สาขาหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (2) สาขาป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต(3)
สาขาราไวย์ จังหวัด ภู เก็ต (4) สาขาเกาะสมุ ย จังหวัด สุ ร าษฏร์ ธานี (5) สาขาเกาะพะงัน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี (6) สาขาพัทยาเหนื อ จังหวัดชลบุรี (7) สาขาละไม จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี (8) สาขากัลปพฤกษ์ กรุ งเทพมหานคร (9) สาขาบ้านเพ จังหวัด ระยอง (10) สาขา
ศรี นคริ นทร์ 2 กรุ งเทพมหานคร (11) สาขาเกาะช้าง จังหวัดตราด (12) สาขาอ่าวนาง จังหวัด
กระบี่ (13) สาขากะรน จังหวัดภูเก็ต (14) สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (15) สาขาบางปู
จั ง ห วั ด ส มุ ท รป ราการ (16) ส าขาวั ง หิ น กรุ งเท พ มห าน คร (17) ส าขาอุ ด มสุ ข
กรุ งเทพมหานคร (18) สาขารามค าแหง (สั ม มากร) กรุ งเทพมหานคร และ (19) สาขา
บดิ นทรเดชา กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ แต่ ละสาขามี พ้ื นที่ ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 - 5,000
ตารางเมตร
2.1.1.3 ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบสาขา “อีโค พลัส” (Eco Plus Store)
อี โ ค พลัส ถู ก พัฒ นาขึ้ น จากศู น ย์จาหน่ ายสิ น ค้า แม็ค โคร โดยได้จัด สรรพื้ น ที่ จาหน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทอาหารสดแก่ ก ลุ่ ม โฮเรก้า เพิ่ ม ขึ้ นในท าเลพื้ น ที่ ที่ มี ธุ ร กิ จ โรงแรม
ร้ านอาหารและจัด เลี้ ย งจานวนมาก และมี ศ ัก ยภาพในการเติ บ โตด้า นการท่ องเที่ ย วสู ง
นอกจากนี้ ยังสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย โดย ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2560 มี จานวนสาขารวมทั้งสิ้ น 12 สาขาทั่วประเทศ ได้แ ก่ (1) สาขาสามเสน
กรุ งเทพมหานคร (2) สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (3) สาขาเชียงใหม่ (หางดง) จังหวัดเชี ยงใหม่
(4) สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี (5) สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา (6) สาขาถลาง จังหวัด
ภูเก็ต (7) สาขานครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี (8) สาขาพิษณุ โลก 2 จังหวัดพิษณุ โลก (9) สาขา
นครราชสี มา 2 จังหวัดนครราชสี มา (10) สาขาเพชรเกษม กรุ งเทพมหานคร (11) สาขาบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี และ (12) สาขากระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีพ้ืนที่ ขายเฉลี่ยประมาณ
7,000 ตารางเมตร
ตัวอย่ างรู ปแบบผังการจัดวางสิ นค้ า

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 32
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2.1.1.4 ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบสาขา “แม็คโคร ฟูดช้ อป”
แม็ค โคร ฟู ด ช้อป ศู น ย์จาหน่ ายสิ น ค้าอาหารสด อาหารแช่ แ ข็งขนาดเล็ก แต่ ค รบวงจร
เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวก
ขึ้ น โดยไม่ ต ้องเดิ น ทางไกล โดยเปิ ดให้ บริ การสาขาแรก ในปี 2558 ที่ ท าวน์ อิ น ทาวน์
กรุ งเทพมหานคร มี พ้ื น ที่ การขายประมาณ 800 ตารางเมตร และในปี 2560 บริ ษ ัทฯ ได้
ดาเนิ นการเปิ ดแม็ค โคร ฟู ดช้อป อี ก 2 สาขา คื อ สาขาทองหล่ อ กรุ งเทพมหานคร และ
สาขาศิ ริมงั คลาจารย์ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวนสาขารวม
ทั้งสิ้ น 5 สาขาทัว่ ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
2.1.1.5 ร้ านจาหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” (Siam Frozen)
ร้านสยามโฟรเซ่ น เป็ นรู ปแบบร้านที่ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่ อเพิ่ มช่ องทางการจาหน่ ายสิ นค้าใน
กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ โดยเน้นกลุ่มโฮเรก้าเป็ นหลัก ซึ่ งได้เปิ ดให้บริ การสาขาแรก
ในปี 2553 ที่ จงั หวัด เชี ยงใหม่ โดยปั จจุ บัน มี จานวนสาขารวมทั้งสิ้ น 8 สาขาทั่วประเทศ
ได้แ ก่ (1) สาขาตลาดเมื อ งใหม่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ (2) สาขาอุ ด รธานี จังหวัด อุ ด รธานี
(3) สาขาทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช (4) สาขาตลาดย่าโม จังหวัดนครราชสี มา และ
(5) สาขาศรี ราชา จังหวัดชลบุรี (6) สาขาถนนจันทร์ กรุ งเทพมหานคร (7) สาขาตลาดนานา
เจริ ญ จังหวัดปทุ มธานี และ (8) สาขาพัทยา นาเกลื อโดยแต่ ละสาขามีพ้ื นที่ ขายโดยเฉลี่ ย
ตั้งแต่ 80 - 260 ตารางเมตร
2.1.2 กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง (Food Service APME)
เพื่ อ ผนึ ก ก าลัง เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารให้ เป็ นหนึ่ งเดี ย วในระดับ ภู มิ ภ าค โดยให้
ความสาคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจทั้งในและ
ต่ างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ ที่สั่งสมมาจากการด าเนิ นธุ รกิ จให้บ ริ การด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมี รากฐานธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์ วิส
ลงทุ นซื้ อกิ จการจากบริ ษ ทั ชั้นนาที่ ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารในต่ างประเทศจานวน 4
บริ ษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าด้านการให้บริ การด้านอาหารใน
ระดับสากล บริ ษทั จึ งได้จดั ตั้งกลุ่มธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิสในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง
(Food Service APME) เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารทั้ง 6 บริ ษ ัท ในเครื อ แม็ ค โคร
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เพื่อผนึ กกาลังเครื อข่ายธุ รกิจให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส” ในประเทศไทย
และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิจฟูด
เซอร์วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น โดยประกอบด้วยบริ ษทั ดังต่อไปนี้
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2.1.2.1 บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จากัด
สยามฟูด เซอร์วิส ประกอบธุ รกิจนาเข้าและจาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริ การ
ด้านจัดเก็บและจัดส่ ง โดยเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 ของหุ น้ ทั้งหมด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สยามฟูด เซอร์วิส เปิ ดดาเนินการทั้งหมด 5 สาขา ซึ่ งได้แก่ (1) สาขา
กรุ งเทพมหานคร (2) สาขาพัทยา (3) สาขาเกาะสมุย (4) สาขาภูเก็ต และ (5) สาขาเชียงใหม่
2.1.2.2 Indoguna Vina Food Service Company Limited ประเทศเวียดนาม
(เดิมชื่อ Vina Siam Food Company Limited)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีธุรกิ จนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้อม
บริ ก ารด้านจัด เก็ บและจัด ส่ งในประเทศเวี ย ดนาม ด าเนิ น การโดย Indoguna Vina Food
Service Company Limited (เดิ มชื่ อ Vina Siam Food Company Limited) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ของหุน้ ทั้งหมด วีนาสยาม ฟู้ ด จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2555 ณ
เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ต่อมาในปี 2557 วีนาสยาม ฟู้ ด เปิ ดดาเนิ นการสาขาแห่ ง
ใหม่ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
2.1.2.3 Indoguna (Singapore) ประเทศสิ งคโปร์
Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็ นบริ ษทั ชั้นนาด้านอาหารและเครื่ องดื่มที่มีรากฐานการทา
ธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ งในสิ งคโปร์ มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเป็ นผูน้ าในธุ รกิ จนาเข้าและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง เช่น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล ไวน์ช้ นั เลิศ และผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล สาหรับกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้ ห้บริ การ
ด้านอาหารชั้นนา ซึ่ งต้องการควบคุ มต้นทุ น การผลิ ต ขณะเดี ยวกันก็สนใจในผลิ ตภัณ ฑ์
ระดับพรี เมี่ยมมากขึ้น เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ
2.1.2.4 Indoguna Dubai LLC และ Maxzi The Good Food Shop ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กว่า 12 ปี ของการดาเนิ นธุ รกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai
LLC ถื อ เป็ นหนึ่ งในผู ้น าธุ ร กิ จ น าเข้ า และจ าหน่ ายอาหารระดั บ พรี เมี่ ย มส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการในตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศโอมาน และ
ประเทศกาตาร์ มุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทั้งผูป้ ระกอบการโฮเรก้า และธุ รกิจสาย
การบินชั้นนา โดยจัดจาหน่ายสิ นค้าคุณภาพสู งจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมภายใต้แบรนด์ช้ นั นาของ
Indoguna อาทิ ไส้กรอกพรี เมี่ ยม (Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ติ่ มซาฮาลาล
(Masterpiece) นอกจากนี้ ยังพัฒนาช่ องทางขายออนไลน์ และร้านจาหน่ ายวัตถุดิบอาหาร
คุ ณ ภาพสู ง “MAXZI The Good Food Shop” ในรู ปแบบ Specialty Shop เพื่ อส่ งมอบ
ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากอาหารชั้นเลิศ ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่
ซึ่ งปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
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2.1.2.5 Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่ องกง
ภายหลัง จากการท าสั ญ ญาซื้ อหุ ้ น Lordly Company Limited (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
Indoguna Lordly Company Limited) และ Just Meat Company Limited ในฮ่องกง ส่ งผลให้
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้านอาหารของแม็ค โครขยายฐานการเติ บ โตสู่ ป ระเทศฮ่ อ งกง โดยมี
เป้ าหมายมุ่ งมั่น พัฒ นาธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารด้านอาหารในฮ่ อ งกง ด้วยการเสริ ม สร้ างความ
แข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์ Just Meat ธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูง
2.1.2.6 Indoguna (Cambodia) ประเทศกัมพูชา
ควบคู่ไปกับ การเปิ ดศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครที่ กรุ งพนมเปญ ในปี 2560 คื อการขยาย
ธุรกิจให้บริ การด้านอาหารเข้าไปยังประเทศกัมพูชา โดยร่ วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นจัดตั้ง
บริ ษ ัท ย่อยแห่ งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited ภายใต้การสนับ สนุ น ของ
สยามฟู ด เซอร์ วิ ส และ Indoguna Vina Food Service โดยปั จ จุ บัน ยังอยู่ในระหว่ างการ
เตรี ยมการเพื่อดาเนินธุ รกิจดังกล่าวในอนาคต ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเริ่ มต้นเปิ ดตลาด
และตั้งส านักงานในกรุ งพนมเปญ และเสี ย มเรี ย บได้อย่างมัน่ คง พร้ อมส าหรั บ ส่ งมอบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารน าเข้าคุ ณ ภาพระดับ พรี เมี่ ย ม และเป็ นอาหารที่ ป ลอดภัย รองรั บ การ
ขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในตลาดกัมพูชาที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายธุ รกิจให้บริ การด้านอาหารไปยังต่างประเทศที่มีศกั ยภาพการ
เติ บโตด้านการท่องเที่ ยว โดยแสวงหาพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ มีศกั ยภาพ ตลอดจนโอกาสใน
การควบรวมกิ จการกับกลุ่มธุ รกิจประเภทเดียวกัน ขณะเดียวกันยังคงเน้นการเชื่ อมต่อเป็ น
หนึ่ งเดียวกับแม็คโคร ทั้งในส่ วนของระบบงาน การคัดสรรสิ นค้าจากแหล่งเดียวกัน รวมถึง
การเชื่ อมต่ อลูกค้า ตลอดจนผนึ กความร่ วมมื อทางธุ รกิ จกับกลุ่มบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายการเติบโตเป็ นสองเท่าเพื่อให้กลุ่มธุ รกิจแม็คโครเติบโตและ
“เป็ นที่ หนึ่ งด้านการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสาหรับผูป้ ระกอบการมื อ
อาชีพ” ตามวิสยั ทัศน์ที่ได้วางไว้อย่างมัน่ คง
2.1.3 ธุรกิจอืน่ ๆ
บริ ษ ัท ฯ ได้เล็ง เห็ น ถึ งโอกาสทางธุ ร กิ จ จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี 2558 ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ ที่จะเป็ นที่หนึ่งในเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบ
วงสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ บริ ษทั ฯ จึ งได้ดาเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่ มเติ มเพื่อสนับสนุ น
ก าร ข ย าย ตั ว ข อ งธุ ร กิ จ ใน อ น าค ต จ าน ว น 5 บ ริ ษั ท ซึ่ งป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย (1) แ ม็ ค โ ค ร
อาร์ โอเอช เพื่ อประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค
และ/หรื อ การบริ การสนับสนุ นแก่ บริ ษ ทั ในเครื อ (2) ARO Company Limited เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ
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ให้บริ การด้านการตลาดและให้คาปรึ กษาในประเทศเมี ยนมาร์ (3) โปรมาร์ ท เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ตั้ง (4) CP Wholesale India Private Limited เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ค้าส่ ง และธุ รกิ จอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในประเทศอิ นเดี ย และ (5) Makro (Guangzhou) Food Company
Limited เพื่อดาเนิ นธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน โดยทั้ง 2 บริ ษทั ย่อย
แห่งใหม่น้ ี ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
2.2

โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดาเนินการโดย

1. ศู นย์จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระ
เงินสดและบริการตนเอง
ในประเทศและต่ างประเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า อุปโภค
บริ โภค และรายได้อื่น*

สยามแม็คโคร

% การถือ
หุ้นของ
บริษทั ฯ
-

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ล้านบาท

2559
%

ล้านบาท

2560
%

ล้านบาท

%

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. ให้ บริการด้ านการบริหาร ด้าน MROH
เทคนิคและสนับสนุน
ARO**
รายได้ จ าก ก ารข ายสิ น ค้ า แล ะ
PRO**
บริ การ และรายได้อื่น*

99.99

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นาเข้ าและจาหน่ า ยสิ น ค้ าแช่
แข็งและแช่ เย็น ธุรกิจให้ บริ การด้าน
อาหาร และธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง
รายได้ จ าก ก ารข ายสิ น ค้ า แล ะ
บริ การ และรายได้อื่น*

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

-

-

-

-

-

-

80.00

-

-

-

-

-

-

155,917 100.0

172,790

100.0

186,754

100.0

4. ร้ านอาหารและร้ านค้ าปลีกขนาด MAXZI**
เล็ก
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ และรายได้อื่น*
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนิ นธุรกิ จ
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2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทย และต่ างประเทศ
ธุ ร กิ จศู น ย์จาหน่ า ยสิ น ค้าแบบช าระเงิ น สดและบริ ก ารตนเองเป็ นธุ ร กิ จหลักของบริ ษ ัท ฯ โดยมี
สัดส่ วนรายได้ต่อรายได้รวมในประเทศ เท่ากับร้อยละ 98.6 ในปี 2559 และ 97.2 ในปี 2560
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีศูนย์จาหน่ ายสิ นค้ากระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทยรวมทั้งสิ้ น 123 สาขา ประกอบด้วย
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 19 สาขา อีโค พลัส 12
สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 8 สาขา
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร กัมพูชา สาขาแรก ที่ เขตเซ็ นสก
(Sen Sok) ซึ่ งตั้งอยู่ทางด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของกรุ งพนมเปญ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ใน
รู ปแบบคลาสสิ ก ภายใต้การดาเนิ นงานของ Makro (Cambodia) Company Limited นับเป็ นการสร้าง
ปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ให้กบั ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่ วย และผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรมและรี สอร์ทในประเทศกัมพูชา
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ข้ อมูลจานวนสาขาและที่ต้ งั ตามภูมภิ าคของธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
ในประเทศไทย

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 38

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

เนื่ องด้วยกลยุทธ์ในการด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ที่ ยื ดถื อเอาความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั จาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจาแนกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ
ได้ดงั ต่อไปนี้
ก) ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
ข) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ค) เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
ง) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ชาระล้าง และเครื่ องสาอางค์
จ) สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
ฉ) เบเกอรี
ช) เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ซ่อมบารุ ง (Electrical Appliance and D.I.Y.)
ซ) เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องใช้สานักงานอัตโนมัติ
ฌ) อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
ญ) เครื่ องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องใช้ในบ้าน
ฎ) สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย
ฏ) ยาและอาหารเสริ ม
ฐ) ภัตตาคาร
ฑ) ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่ องใช้สตั ว์เลี้ยง
นอกจากสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเพิ่ มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดยการ
จาหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยได้ว่าจ้าง
ผูผ้ ลิตให้ผลิตสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประเภทสิ นค้าดังกล่าวเป็ นที่ ชื่นชอบ
และยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง และได้จดั จาหน่ ายทั้งในศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร แม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส และร้านสยามโฟรเซ่ น ทั้งนี้ การจาหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของ
ตนเองเป็ นกลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกค้าส่ งใช้อย่างแพร่ หลายในหลายประเทศทัว่ โลก
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ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการจาหน่ ายสิ นค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริ โภค โดยแบ่งประเภทและ
ชนิดของสิ นค้าตามเครื่ องหมายการค้าต่าง ๆ ดังนี้
เครื่องหมายการค้ า
ประเภทของสิ นค้ า
สิ น ค้า อุ ป โภค ได้แ ก่ แก้ว น้ า ถุ ง พลาสติ ก หนั ง ยาง ภาชนะพลาสติ ก
aro
เครื่ องครั วสเตนเลส ชุ ดสังฆทาน ถุงมื อเอนกประสงค์ ไม้แขวนเสื้ อ และ
เก้าอี้ พ ลาสติ ก กระดาษช าระ น้ า ยาล้า งจาน และน้ า ยาท าความสะอาด
สุ ขภัณฑ์ เป็ นต้น
สิ นค้าบริ โภค ได้แก่ ข้าวสาร เส้นหมี่อบแห้ง น้ ามันพืช น้ าปลา ไส้กรอก
หมูหยอง ผลไม้กระป๋ อง น้ าผลไม้บรรจุขวด ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น เป็ นต้น
ขนมขบเคี้ยว คุก้ กี้ และน้ าผลไม้ เป็ นต้น
M&K

PETZFRIEND

อาหารสุ นขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็ นต้น

Protech

เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

Q-BIZ

Savepak

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็ กซ์ กระดาษเครื่ องคิดเงิน บัตรตอกเวลา
สมุด ปากกา แฟ้ มเอกสาร ซองใส่ เ อกสาร ซองจดหมาย กาว ตู เ้ ก็บ
เอกสาร โต๊ะ คอมพิ ว เตอร์ โต๊ะ ทางานเหล็ก และเก้าอี้ใช้ในสานักงาน
เป็ นต้น
กระดาษชาระ น้ ายาล้างจาน วุน้ เส้น และไส้กรอก เป็ นต้น

Starline

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ส่วนบุคคล

ไทยรวงขวัญ

ข้าวสาร
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ด้วยปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะ
ของสิ นค้ามากขึ้ น ยึดติ ดกับเครื่ องหมายการค้าน้อยลง ให้ความใส่ ใจในคุ ณ ภาพและราคามากขึ้ น
โดยลูกค้าที่มีความสนใจในสิ นค้า D.O.B. ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบัน องค์กร ร้านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าปริ มาณมากเพื่อนาไปจาหน่ายต่อหรื อใช้ในธุรกิจ และมักมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดซื้ อเพื่อทาการเลือกซื้ อสิ นค้าโดยเฉพาะ ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีความรู ้ความเข้าใจในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าเป็ นอย่างดี ซึ่ งเดิมมักจะติดต่อกับผูค้ า้ ส่ งหรื อผูผ้ ลิต เพื่อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมาก เช่น กระดาษ
ช าระเพื่ อใช้ในบริ ษ ัททั่ว ไป หรื อน้ ามันพื ชส าหรั บ การใช้งานในภัต ตาคาร ดังนั้น สิ น ค้าภายใต้
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ จึ งได้เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็ นอย่างดีท้ งั ในด้านราคาและคุณภาพสิ นค้า
สิ นค้าที่ พฒั นาขึ้ นมาภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ ดีจากลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ทั้งในด้านคุ ณ ภาพที่ ดี มาตรฐานคงที่ ความหลากหลายครบครั นของสิ นค้า และราคาประหยัด ที่
สามารถเพิ่ มกาไรหรื อช่ วยผูป้ ระกอบการบริ หารจัดการต้นทุ นของธุ รกิ จ โดยปั จจุ บ ัน สิ นค้าหลัก
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของแม็คโคร ได้แก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแพ็ค (Savepak)
และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดั ส่ วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสิ นค้าที่ มีคุณภาพ อันเป็ นเอกลักษณ์เหมาะสมเพื่อการประกอบ
ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการแต่ ละกลุ่มมาโดยตลอด ในปี นี้ แม็คโครได้ร่วมมือกับผูผ้ ลิตที่ มีศกั ยภาพทั้ง
โรงงานผลิตของกลุ่มบริ ษทั ซี .พี. และผูผ้ ลิตรายอื่น ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางมาพัฒนากลุ่มสิ นค้า
ที่ หลากหลายมากขึ้ น โดยสิ นค้าภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” ยังคงเป็ นแบรนด์หลักในการนาเสนอเป็ น
วัตถุดิบในรายการอาหารของกลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้า เช่น ซอสปรุ งสาเร็ จกว่า 13 รายการ ที่สามารถ
นาไปประกอบอาหารได้ทนั ที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ฉี ก เท อุ่น เสริ ฟ” และ
น้ าจิ้มสู ตรต่าง ๆ เป็ นต้น และสาหรับผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย ภายหลังประสบความสาเร็ จจากกลุ่ม
ขนมและน้ าผลไม้แบรนด์ “เอ็มแอนด์เค” บริ ษ ัทฯ วางจาหน่ ายสิ นค้าภายใต้แบรนด์ใหม่ เพื่ อเป็ น
ทางเลื อกให้ผปู ้ ระกอบการนาไปสร้างยอดขายให้เพิ่ มขึ้ น ได้แก่ ซาลาเปาแบรนด์ “จักรพรรดิ ” และ
ข้าวสารแบรนด์ “ไทยรวงขวัญ” เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังให้การสนับสนุ นองค์ความรู ้ แก่ คู่ ค ้าในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก น้ ายาล้างจาน ภาชนะอาหาร
ใช้แล้วทิ้ ง จนได้รั บ มาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2558 น้ ายาล้างจานภายใต้แ บรนด์
“เอโร่ ” ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอีกด้วย
เป้ าหมายต่อไปของบริ ษทั ฯ คือ การสร้างความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพแบรนด์เอโร่ และ
สร้างการรับรู ้แบรนด์ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป โดยปั จจุ บนั ผ้ากันเปื้ อนสี แดงติ ดแบรนด์เอโร่ ถือเป็ น
เครื่ องมือหนึ่ งในการทาหน้าที่ สร้างการรับรู ้และความจดจา รวมทั้งเชื่ อมโยงถึ งแบรนด์ “แม็คโคร”
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ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนจะร่ วมมือกับผูผ้ ลิตที่มีศกั ยภาพพัฒนาสิ นค้าเอ็กซคลูซีฟ
ที่มีจาหน่ายเฉพาะที่แม็คโครเท่านั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกของสิ นค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการทาธุรกิจได้อย่าง
ยัง่ ยืนตลอดไป
2.3.2 กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
เพื่ อ ผนึ ก ก าลัง เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารให้ เป็ นหนึ่ งเดี ย วในระดับ ภู มิ ภ าค โดยให้
ความสาคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิจทั้งในและ
ต่ างประเทศ ประกอบกับ ประสบการณ์ ที่สั่ งสมมาจากการดาเนิ น ธุ รกิ จให้บ ริ การด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมี รากฐานธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์ วิส
ลงทุ นซื้ อกิ จการจากบริ ษ ทั ชั้นนาที่ ป ระกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารในต่ างประเทศจานวน 4
บริ ษ ทั จากกลุ่ม Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าด้านการให้บริ การด้านอาหารใน
ระดับสากล บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั กลุ่มธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง (Food
Service APME) เพื่ อขั บ เคลื่ อ นธุ รกิ จ ให้ บ ริ การด้ า นอาห ารทั้ ง 6 บริ ษั ท ในเครื อแม็ ค โคร
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เพื่ อผนึ กกาลังเครื อข่ายธุ รกิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส” ในประเทศไทย
และ “Indoguna” ในตลาดต่ างประเทศ เพื่ อเสริ มสร้ างขี ด ความสามารถทางการแข่ งขันของธุ รกิ จ
ฟูดเซอร์วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น
2.3.2.1 ธุรกิจในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอร์ วสิ
สยามฟูด เซอร์วิส เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์ วิส เป็ นผูน้ า
ในธุ รกิจนาเข้ามีความเชี่ ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง
แช่เย็น และอาหารแห้ง จากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง
นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร นอกจากนี้ สยามฟูด เซอร์ วิส มีมาตรการเข้มงวดในการ
บริ หารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสิ นค้า จัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้
กระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วย กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด เซอร์วิส ที่สาคัญ ได้แก่
- กลุ่มลูกค้าโรงแรมชั้นนา ระดับ 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)
- กลุ่มภัตตาคาร (Full Service Restaurant : FSR)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR)
- กลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้ าหน่าย (Manufacturing and Trader)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบันต่าง ๆ
(Catering and Institutions)
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2.3.2.2 ธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดย Indoguna Vina Food Service Company Limited
เดิมชื่อ Vina Siam Food Company Limited
Vina Siam Food เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นปลายปี 2555 ณ เมือง
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น Indoguna Vina Food Service
เพื่อประกอบธุรกิจการนาเข้า และส่ งออก ตลอดจนจาหน่ายสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
คุณ ภาพสู งให้แก่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บ ริ การอาหารจานด่ วน ร้านอาหารต่ าง ๆ และธุ รกิ จ
โรงแรมทัว่ ไป ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการขยายสาขาเพิ่มที่ เมืองฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวี ย ดนาม โดยน ากลยุท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จที่ ยึ ด ถื อความต้อ งการของลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) เช่ น มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู ้ สร้างความเข้าใจแก่
พนักงาน เพื่อสร้างที มงานมืออาชี พในการให้บริ การด้านอาหาร พร้ อมจัดเตรี ยมห้องเก็บ
สิ นค้าแช่เย็นและแช่แข็งไว้สนับสนุนการเติ บโตของผูป้ ระกอบธุ รกิจให้บริ การอาหารจาน
ด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุ รกิจโรงแรมทัว่ ไปในเมืองฮานอย ดังนั้น วีนาสยาม ฟู้ ด จึงเป็ น
ก้าวแรกในการต่อยอดทางธุรกิจไปยังเมืองหรื อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต่อไป
2.3.2.3 Indoguna (Singapore) ประเทศสิ งคโปร์
Indoguna (Singapore) Pte Ltd ซึ่ งสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุ น้ ร้อยละ 80 เป็ นบริ ษทั ชั้นนาด้าน
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มีร ากฐานการท าธุ รกิ จที่ แ ข็ งแกร่ งในสิ งคโปร์ ม ายาวนานกว่า 2
ทศวรรษ โดยเป็ นผูน้ าในธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง เช่น เนื้ อสัตว์
อาหารทะเล ไวน์ช้ นั เลิ ศ และผลิ ตภัณ ฑ์อาหารฮาลาล ส าหรั บกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารชั้นนา ซึ่ งต้องการควบคุมต้นทุนการ
ผลิต ขณะเดียวกันก็สนใจในผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี่ยมมากขึ้น เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ
2.3.2.4 Indoguna Dubai LLC และ MAXZI The Good Food Shop ป ระเท ศ ส ห รั ฐ อาห รั บ
เอมิเรตส์
กว่า 12 ปี ของการดาเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai
LLC ซึ่ งสยามฟูด เซอร์ วิส ถือหุ ้นร้ อยละ 80 ถื อเป็ นหนึ่ งในผูน้ าธุ รกิ จนาเข้าและจาหน่ าย
อาหารระดับพรี เมี่ยมสาหรับผูป้ ระกอบการในตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิ เ รตส์ ประเทศโอมาน และประเทศกาตาร์ มุ่ ง ตอบโจทย์ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมาย ทั้ ง
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า และธุ รกิ จสายการบิ นชั้นนา โดยจัดจาหน่ ายสิ นค้าคุ ณภาพสู งจาก
วัตถุดิบชั้นเยี่ยมภายใต้แบรนด์ช้ นั นาของ Indoguna อาทิ ไส้กรอกพรี เมี่ยม (Carne Meats)
อาหารทะเล (Ocean Gems) ติ่ มซ าฮาลาล (Masterpiece) นอกจากนี้ ยังพัฒ นาช่ องทางขาย
ออนไลน์ และร้านจาหน่ ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพสู ง “MAXZI The Good Food Shop” ใน
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รู ปแบบ Specialty Shop เพื่อส่ งมอบประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากอาหารชั้นเลิศ ตอบ
โจทย์ไลฟ์ สไตล์ผบู ้ ริ โภคยุคใหม่ ซึ่ งปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
2.3.2.5 Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่ องกง
ภายหลังจากการทาสัญญาซื้ อหุ ้นร้ อยละ 80 โดย สยามฟูด เซอร์ วิส ใน Lordly Company
Limited (ปั จ จุ บัน เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น Indoguna Lordly) และ Just Meat Company Limited ใน
ฮ่องกง ส่ งผลให้ธุรกิจให้บริ การด้านอาหารของแม็คโครขยายฐานการเติบโตสู่ ฮ่องกง โดยมี
เป้ าหมายมุ่ งมั่น พัฒ นาธุ ร กิ จให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารในฮ่ อ งกง ด้ว ยการเสริ ม สร้ า งความ
แข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์ Just Meat ธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูง
2.3.2.6 Indoguna (Cambodia) ประเทศกัมพูชา
ควบคู่ไปกับการเปิ ดศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครที่ กรุ งพนมเปญ ในปี 2560 คื อการขยาย
ธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารเข้าไปยังประเทศกัมพูชา โดยร่ วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited โดยสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุ น้
ร้อยละ 70 ปั จจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนิ นธุรกิจดังกล่าวในอนาคต ซึ่ งจะ
ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเริ่ มต้นเปิ ดตลาดและตั้งสานักงานในกรุ งพนมเปญ และเสี ยมเรี ยบได้
อย่างมัน่ คง พร้อมสาหรับส่ งมอบผลิตภัณฑ์อาหารนาเข้าคุณภาพระดับพรี เมี่ยม และเป็ น
อาหารที่ ป ลอดภัย รองรั บ การขยายตัวของธุ ร กิ จภาคการท่ องเที่ ยวในตลาดกัมพู ช าที่ มี
ศักยภาพการเติบโตสูง
2.1

การตลาดและการแข่ งขัน
2.1.1

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
2.1.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
ก) ผลิตภัณฑ์
บริ ษัท ฯ ยัง คงให้ ค วามส าคัญ กับ การขายสิ น ค้า ประเภทอาหารซึ่ งเป็ นธุ ร กิ จ หลัก
อย่างต่อเนื่ อง และเพื่ อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะยังคงเป็ นผูน้ าในด้านการประกอบธุ รกิ จ
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองของประเทศไทย โดยอาศัยความ
เชี่ ยวชาญทางด้านการคัดสรรสิ นค้าหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มีคุ ณ ภาพที่ ดี และตรงต่ อความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 99 เป็ นสิ นค้าขายขาด และมีสินค้า
ฝากขายเป็ นส่ วนน้อย เช่น เครื่ องมือและอุปกรณ์การทาอาหารสาหรับผูป้ ระกอบการมือ
อาชีพ สิ นค้าประเภทเครื่ องนอน เป็ นต้น
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กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ แต่ ละกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูค้ า้ ปลี กรายย่อย โฮเรก้า และธุ รกิ จ
บริ การ มีความต้องการสิ นค้าที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป บริ ษทั ฯ
จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยติ ดตามและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด จึงช่วยทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ แตกต่ างกันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ตั้งทีมงานเพื่อคิดค้นและพัฒนาสิ นค้าประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ อาทิ ซอสพร้อมปรุ ง น้ าผลไม้พร้อมดื่ ม
น้ าจิ้ ม และเครื่ องปรุ ง รส อาหารส าเร็ จ รู ป และผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าความสะอาด ภายใต้
เครื่ อ งหมายการค้า “aro” เป็ นต้น ทั้ง นี้ กระบวนการผลิ ต ทั้ง หมดถู ก ควบคุ ม โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี และเป็ นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อบริ ษทั ฯ ขยายธุ รกิจออกไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ บริ ษทั ฯ
จึ ง มี ค วามพร้ อ มและสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นสิ น ค้า ที่ จ าหน่ า ยในแต่ ล ะสาขาให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ได้อย่างเหมาะสม
เนื่ องด้วยอุตสาหกรรมด้านอาหารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ตามภาวะเศรษฐกิ จ และ
การเติ บโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติ กรรม
ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้
จัดตั้งที มงานธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส เพื่อมุ่งเน้นทาความเข้าใจในเชิ งลึกถึงความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี พทางด้านอาหาร หรื อกลุ่มโฮเรก้า พัฒนาสิ นค้า บริ การและสาขา
รู ปแบบใหม่ เพื่ อตอบโจทย์ทางธุ รกิ จ และเพิ่ ม ความพึ งพอใจให้แ ก่ ลูกค้า ซึ่ งจะเป็ น
รากฐานสนับสนุ นการเจริ ญเติ บโตของธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิส อย่างยัง่ ยืน ด้วยการวิเคราะห์
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด ช่ วยทาให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อบริ ษทั ฯ ขยาย
ธุรกิจออกไปยังพื้นที่ ใหม่ ๆ บริ ษทั ฯ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ นค้าที่จาหน่ายในแต่ละ
สาขาเพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ ละสถานที่ ได้อย่างเหมาะสม
ดังจะเห็ นได้จากบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนาศูนย์จดั จาหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบของแม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่ น เพิ่ มขึ้ น โดยรู ปแบบ
ของศูนย์จดั จาหน่ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวมีพ้ืนที่ขายเล็กลง และมีการนาเสนอประเภท
สิ นค้าและบริ การที่ มีความหลากหลาย และตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้แม็คโครเป็ นคู่คา้ ที่นาเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลกู ค้าสมาชิก
ข) ทาเลที่ต้ งั
จากการที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ ง โดยเป็ นผูค้ า้ ปลีกรายแรกใน
ประเทศไทยที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จการจัดจาหน่ ายในลักษณะศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระ
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เงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) บริ ษทั ฯ จึงมีความได้เปรี ยบจากโอกาสในการ
เลือกทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครื อข่ายสาขาที่ครอบคลุมฐานลูกค้า
ในทาเลหลัก ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีจานวนสาขาทัว่ ประเทศรวม
ทั้งสิ้ น 123 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จานวน 79 สาขา
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 19 สาขา อีโค พลัส จานวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป
5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 8 สาขา ตามลาดับ ทั้งนี้ แต่ ละสาขาจะมี พ้ื นที่
และ รู ป แบบที่ แ ตกต่ างกันไปตามท าเลที่ ต้ งั แบ่ งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจานวน 29 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจานวน 94 สาขา ตามลาดับ
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯ ยังได้เปิ ดด าเนิ น การขยายสาขาศู น ย์จ าหน่ ายสิ น ค้า
แม็คโครไปยังประเทศกัมพูชาเป็ นแห่งแรก
รายการ
ประเทศไทย
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร
รู ปแบบคลาสสิ ก
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
อีโค พลัส
แม็คโคร ฟูดช้อป
ร้านสยามโฟรเซ่น
ต่ างประเทศ
รวมทั้งสิ้น

31 ธ.ค. 58
(สาขา)
98

31 ธ.ค. 59
(สาขา)
115

31 ธ.ค. 60
(สาขา)
123

70

76

79

12

17

19

8
1
7
98

11
3
8
115

12
5
8
1
124

ค) นโยบายด้านราคา
ความสามารถในการแข่ งขันด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ ส าคัญ อย่างยิ่งต่ อความส าเร็ จของ
บริ ษทั ฯ โดยเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านมาเกิดจากปั จจัยหลายประการ
เช่ น การส ารวจราคา การบริ หารต้ น ทุ น การด าเนิ นงานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูผ้ ลิต และจัดจาหน่ายสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
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บริ ษัท ฯ มี น โยบายด ารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ า งการบริ หารงานด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ต่ า และมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ดาเนิ นโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่ มในช่วงปี ที่ผ่าน
มา เช่ น การบริ หารและควบคุ มอัตราผลกาไรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารสิ นค้า
คงคลังและสิ นค้าที่ มีการหมุนเวียนช้า การบริ หารต้นทุ นทางการเงิ นที่ เกี่ ยวกับสิ นค้า
การอนุ รักษ์ และประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจน
การใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ง) การส่ งเสริ มการขาย
กลยุทธ์ส่งเสริ มการขายของบริ ษทั ฯ ได้เน้นถึงการสื่ อสารกับลูกค้าผูป้ ระกอบการผ่าน
ช่องทางวารสาร Makro Mail ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแค็ตตาล็อกสิ นค้าจัดทาล่วงหน้า ในแต่ละ
ปั กษ์ (2 สัปดาห์) บริ ษทั ฯ จะทาการลดราคาสิ นค้าชนิ ดใดบ้าง ซึ่ งสิ นค้าที่นามาส่ งเสริ ม
การจาหน่ายจะเป็ นสิ นค้าที่มีราคาถูกกว่าปกติมาก เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีแผนงานล่วงหน้า
ตลอดปี ที่ จะจัดให้มีการเสนอขายสิ นค้าราคาพิ เศษแก่ ลูกค้า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งมี การ
วางแผนล่วงหน้าร่ วมกับผูจ้ ดั จาหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เพื่อให้การส่ งเสริ มการจาหน่าย
ของแต่ ละ Suppliers เป็ นไปโดยสอดคล้องกับ การส่ งเสริ มการจาหน่ ายของบริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ฯ ยังมี การจัดการส่ งเสริ มการขายในช่ วงเทศกาล ซึ่ งประกอบด้วยการลดราคา
สิ นค้า การแลกของสมนาคุ ณ การจัดรายการพิ เศษ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้
ร่ ว มมื อ กับ ธนาคารในการเสนอบริ การทางธุ ร กิ จ ให้ กับ ลู ก ค้า ในรู ป แบบการเปิ ด
สาขาย่อย ณ ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร การบริ การบัตรเครดิตซิ ต้ ีแบงก์การ์ ด สาหรับ
ซื้ อสิ นค้าทุกประเภท และบัตรเครดิ ตที่ มีตราสัญลักษณ์ วีซ่า/ มาสเตอร์ สาหรับการซื้ อ
สิ น ค้าอุปโภคประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุป กรณ์ เครื่ องใช้ส านักงาน และเฟอร์ นิเจอร์
นอกเหนื อจากการจัดรายการส่ งเสริ มการขายตลอดทั้งปี ที่นาเสนอผ่านใบปลิว และ Makro
Mail บริ ษัท ฯ ยังมี “แม็ ค โคร แอปพลิ เคชั น ” แอปพลิ เคชั น แรกเพื่ อ ผู ้ป ระกอบการ
โดยเฉพาะ สาหรับเป็ นอีกหนึ่ งช่ องทางให้ลูกค้าสื่ อสารกับแม็คโครได้ใกล้ชิดมากขึ้ น ทา
ให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการทุกกลุ่มสามารถวางแผนในการเลือกซื้ อ และนาสิ นค้าไปสร้างผล
กาไรอี กทอดหนึ่ งได้ นอกจากนี้ การจัดเตรี ยมสิ นค้าในปริ มาณมากตามที่ ลูกค้าสั่ งไว้
ล่วงหน้า นับเป็ นอีกหนึ่ งบริ การที่ช่วยผูป้ ระกอบการประหยัดเวลาในการดาเนิ นธุรกิจ และ
ตอกย้าว่าแม็คโครเป็ นคู่คิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการอย่างแท้จริ ง
นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริ มการขายโดยตรงข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังจัดโครงการและกิ จกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่
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(1) มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa) ซึ่ งเป็ นกิ จกรรม
สาคัญประจาปี ของบริ ษทั ฯ และจัดต่อเนื่ องกว่า 10 ปี ตอกย้ าความเป็ นมืออาชี พ
ของแม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ด้วยความครบครันของ
วัต ถุ ดิ บและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ธุ ร กิ จอาหาร นวัตกรรมด้านอาหาร เช่ น ซอสปรุ ง
สาเร็ จแบรนด์ “เอโร่ ” และการจัดแสดงสิ นค้าใหม่ของแม็คโครและพันธมิตรทาง
การค้ากว่า 300 ร้านค้า ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู ้อย่างหลากหลายผ่าน
กิ จกรรมต่ าง ๆ เพื่ อแสดงเจตนารมณ์ ในการสนับสนุ นให้ ลูกค้าทั่วไปและกลุ่ ม
โฮเรก้า ได้น าความรู ้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ รวมถึ งแรงบัน ดาลใจที่ ได้รั บ จาก
กิ จกรรมภายในงานไปพัฒ นาต่ อยอดธุ รกิ จของตนเองให้มีเอกลักษณ์ ที่ โดดเด่ น
แตกต่ า งจากผูป้ ระกอบการรายอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
(2) โครงการ “แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่ ม ลู ก ค้า
หลักของบริ ษ ทั ฯ กลุ่ มหนึ่ งคื อผูค้ ้าปลี กรายย่อยหรื อร้ านโชห่ วย บริ ษ ทั ฯ จึ งได้
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกและร้านโชห่ วยไทย โดยการ
ให้คาแนะนา ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก สนับสนุนเครื่ องมือในการ
สร้ างยอดขายและผลกาไร ให้ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี ก รายย่อย นาไปพัฒ นา
ปรั บ ปรุ งธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคยุ ค ใหม่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ผ่านกิจกรรมที่สาคัญ ๆ ของโครงการ อาทิ
- การจัดงานตลาดนัดโชห่ วย ซึ่ งในงานประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนา
และบริ การให้คาแนะนาในการจัดการร้านค้าปลีก
- การจัดทาคู่มือการเปิ ดร้านใหม่ เพื่อให้คาแนะนาแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเปิ ดร้านใหม่
- การพัฒนาคู่มือ 3 ชุ ด ประกอบด้วยคู่มือ 8 หัวข้อการจัดการร้านค้าปลีก คู่มือ
การปรับปรุ งร้าน และคู่มือการเปิ ดร้านใหม่
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาหรั บการวางแผนผังร้านค้ามินิมาร์ ทใน
รู ปแบบ 3 มิติ รวมถึงการให้คาแนะนาการบริ หารพื้นที่กลุ่มสิ นค้าภายในร้าน
ตามทาเลที่ ต้ งั ตัวอย่างการจัดเรี ยงสิ นค้า และประมาณการเงิ นลงทุ นเริ่ มต้น
โดยคานึ งถึงทาเลที่ ต้ งั และกลุ่มลูกค้าของร้านค้าเป็ นหลัก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ได้พฒั นาโปรแกรมดังกล่าวจนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก
คุณสมบัติในการออกแบบผังร้าน การจัดเรี ยงสิ นค้า และการเลือกสิ นค้าตาม
ทาเล ในปี นี้ นวัตกรรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ดา้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ธุ รกิ จ เช่ น ต้นทุ น ยอดขายและกาไร ซึ่ งเป็ นความครบครันที่ ผปู ้ ระกอบการ
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โชห่ วยต้องการ เนื่ องจากสามารถมองเห็นภาพธุ รกิจชัดเจน โดยเป็ นบริ การที่
แม็คโครมอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
(3) ศู น ย์ Makro Culinary Center - MCC มากกว่ าการจัด หาวัต ถุ ดิ บ ที่ ห ลากหลาย มี
คุณภาพที่ ดี ในราคาที่ คุม้ ค่ าที่ สุดแก่ ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ช่ วงไตรมาส 3 ปี 2559
บริ ษทั ฯ จัดตั้งศูนย์ Makro Culinary Center - MCC ขึ้ นบริ เวณชั้น 1 ของอาคารธารา
พัฒ นาการ เพื่ อ ประกาศเป็ นคู่ คิ ด ธุ ร กิ จ ผู ้ป ระกอบการโฮเรก้า ในโอกาสย้าย
สานักงานใหม่ ที่มีพ้ื นที่ ใช้สอยกว้างขวางและมี สิ่งอานวยความสะดวกสบายครบ
ครั น ด้วยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าเป็ นอย่างดี ศูนย์
Makro Culinary Center จึ งได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ นเพื่ อ เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการ
เสริ มสร้ างศักยภาพของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารอย่างรอบด้าน ได้แก่ การเป็ น
ศูนย์วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งที่ ผ่านมามีการ
วิจัยและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ อผูป้ ระกอบการโฮเรก้าเฉลี่ ย 140 รายการต่ อปี โดย
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสมาชิ กมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด
ทั้งการทดสอบและประเมินคุณภาพอาหารผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การดม การ
ชิ ม การมอง การสัมผัส และการได้ยิน) ภายในห้อง Sensory Cabinet การทดสอบ
ปรุ งอาหารด้วยผลิ ตภัณฑ์ภายในห้องครั วที่ เพี ยบพร้ อมด้วยอุปกรณ์ การทาครั วที่
ทันสมัย เพื่ อนาข้อเสนอแนะไปปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การท าธุ รกิ จยุค
ปัจจุบนั มากที่สุด
ศู นย์ Makro Culinary Center ยังเป็ นศู นย์ฝึ กอบรมให้ความรู ้ ความคิ ดสร้ างสรรค์
และแนวโน้มด้านการท าธุ รกิ จอาหาร ล่ าสุ ดได้รั บเกี ยรติ จากเชฟวิ วแมน ลี ออง
ประธานผูก้ ่ อตั้ง Thailand Culinary Academy มาถ่ายทอดเทคนิ คการบริ หารจัดการ
ร้ า นอาหาร ซึ่ งได้ รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค้ า สมาชิ กเป็ นอย่ า งดี ทั้ งที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ที่ มี แผนจะท าธุ รกิ จร้ านอาหาร หรื อผู ้ประกอบการที่ มี
ร้ านอาหารอยู่แล้ว และต้องการเพิ่ มเติ มความรู ้ ในการท าธุ รกิ จ ทั้งนี้ ผูท้ ี่ เข้าร่ วม
ฝึ กอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากศูนย์ Makro Culinary Center ด้วย
ทั้ งนี้ ศู น ย์ Makro Culinary Center ถื อ เป็ นหนึ่ งกลไกส าคั ญ ในการเสริ มสร้ า ง
ภาพลักษณ์ ของแม็คโครในการเป็ นคู่คิดธุ รกิ จผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ผ่านรายการ
Food Morning ที่ ออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยเชิ ญเชฟผูเ้ ชี่ ยวชาญมามอบทักษะ
ความรู ้ รวมทั้งสร้ างโอกาสให้ร้านอาหารของลูกค้าสมาชิ กเป็ นที่ รู้จกั ในวงกว้าง
ควบคู่ไปกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ และให้เป็ นที่
จดจาในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารที่ พร้ อมสนับสนุ นผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ด้วยความเข้าใจ
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ใช้ศูนย์ Makro Culinary Center ในการจัดกิ จกรรมภายใน
ของแม็ ค โคร อาทิ กิ จกรรม Charity Lunch โดยน าวัต ถุ ดิ บที่ มี จ าหน่ ายในศู น ย์
จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครมาปรุ งเป็ นเมนู อาหารรายการต่ าง ๆ พร้ อมจาหน่ ายแก่
พนักงานที่สนใจร่ วมกิจกรรมการกุศล เพื่อรวบรวมเงินบริ จาคไปต่อยอดทากิจกรรม
เพื่อสังคมต่อไป สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
ตลอดทั้งปี ซึ่ งนอกจากลูกค้าโฮเรก้าแล้ว ยังรวมถึ งกลุ่มเป้ าหมายอย่างสื่ อมวลชน
หน่วยงานภาครัฐ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น ๆ ด้วย
2.1.1.2 กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
เพื่อผนึ กกาลังเครื อข่ายธุรกิจให้บริ การด้านอาหารให้เป็ นหนึ่ งเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้
ความสาคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขี ดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิ จ
ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การ
ด้านอาหารในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ ง ในปี 2560
สยามฟูด เซอร์ วิส ลงทุนซื้ อกิ จการจากบริ ษทั ชั้นนาที่ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร
ในต่ างประเทศจานวน 4 บริ ษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ า
ด้านการให้ บ ริ การด้านอาหารในระดับ สากล บริ ษ ัท ฯ ได้ต้ ังกลุ่ ม ธุ ร กิ จฟู ด เซอร์ วิส ใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ กและตะวัน ออกกลาง (Food Service APME) เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ
ให้บริ การด้านอาหารทั้ง 6 บริ ษทั ในเครื อแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย
กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อผนึกกาลังเครื อข่ายธุรกิจ
ให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ใน
ตลาดต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจฟูดเซอร์ วิสของ
บริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น
ก) ผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองกับธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับอาหารที่ มีมูลค่าตลาดในระดับสู งมากและมีการ
แข่ ง ขั น ที่ รุ นแรง สยามฟู ด เซอร์ วิ ส Indoguna Vina Food Service และกลุ่ ม Food
Service APME (“กลุ่มบริ ษัทย่ อย”) จึ งได้วางแผนกลยุทธ์ เพื่ อสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันสาหรับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายด้วยการสร้างความแตกต่างให้มีความเหนื อคู่แข่ง
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความหลากหลายและคุณภาพของสิ นค้า
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยได้ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล ทางการตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ย่อยจึงได้มีการคัดสรรสิ นค้าที่ มี
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คุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะสิ นค้าใน
กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ ปุ่น ซึ่ งมี อตั ราการเติ บโตสู งกว่าอัตราการเติ บโต
เฉลี่ ยของอาหารประเภทอื่น ควบคู่กบั การเพิ่ มตราสิ นค้าโดยการคัดสรรและนาเสนอ
สิ นค้าที่ได้รับการยอมรับ เพื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนมากขึ้น
ความเป็ นเลิศในด้านการบริ การ
จากความตั้งใจของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นเลิศในด้านการให้บริ การ จึง
ได้ดาเนิ นการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การทางานของ
ฝ่ ายบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือขององค์กร
และของพนั ก งานในองค์ ก รในการพั ฒ นาระบบการจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยอาศัย การจัด การจากระบบฐานข้อ มู ล ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งมี ข ้ อ มู ล ในการให้ บ ริ การลู ก ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ งองค์ ก รซึ่ งจะเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะลงทุ น ในเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่ อ ยกระดับ พัฒ นา
ศักยภาพการให้บริ การตามมาตรฐานการบริ การระดับสากล เพื่อสร้างความประทับใจ
ในการให้บริ การ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว
การให้ความสาคัญกับพนักงาน
การมุ่ ง สู่ ความเป็ นเลิ ศ ในการบริ การที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย พนักงานในองค์กรเป็ นหัวใจสาคัญในการที่ กลุ่มบริ ษทั ย่อยจะประสบ
ความส าเร็ จตามเป้ าหมาย ดังนั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยจึ งให้ค วามส าคัญ ในกระบวนการ
คัดเลือกพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีหลักสู ตรการฝึ กอบรม พร้อมการประเมินผลงานของ
พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ความรู ้ เกี่ ย วกั บ สิ นค้า และการให้ บ ริ การที่ ดี
เพื่ อสร้ างความภักดี ในตราสิ นค้า (brand loyalty) ของผูบ้ ริ โภคต่ อกลุ่ มบริ ษ ทั ย่อยใน
ระยะยาว
ข) ทาเลที่ต้ งั
กลุ่ มธุ ร กิ จ ฟู ด เซอร์ วิส ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ กและตะวัน ออกกลาง (Food Service
APME) ได้ ข ั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การด้ า นอาหารทั้ ง 6 บริ ษั ท ในเครื อแม็ ค โคร
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรั ฐ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 51

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

อาหรับเอมิเรตส์ เพื่อผนึ กกาลังเครื อข่ายธุ รกิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ภายใต้แบรนด์ “สยาม
ฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ
นอกจากส านัก งานใหญ่ ใ นกรุ งเทพมหานครแล้ว สยามฟู ด เซอร์ วิ ส ยังมี ส าขาใน
ประเทศตามแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ อี ก 4 แห่ ง ได้แ ก่ เกาะสมุ ย พัท ยา ภู เก็ ต และ
เชี ย งใหม่ ทั้งนี้ เพื่ อรองรั บ การขยายตัว ของโรงแรม ร้ า นอาหารภัต ตาคาร ในแหล่ ง
ท่องเที่ยว และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้มากขึ้น
ในส่ วนของ Indoguna Vina Food Service การขยายตลาดในช่ วงที่ ผ่านมามุ่งเน้นกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายในเมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็ นหลัก
ค) นโยบายด้านราคา
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยก าหนดราคาสิ น ค้า ที่ ส ามารถแข่ งขัน ได้ใ นตลาด และเหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสู่ ความสาเร็ จของกลุ่มบริ ษทั ย่อยและทา
ให้สามารถดึงดูดให้ลกู ค้าหลักตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่กลุ่มบริ ษทั ย่อยจัดจาหน่าย
ง) การส่ งเสริ มการขาย
สยามฟูด เซอร์ วิส ได้ปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ทางการตลาด โดยทาการปรับปรุ งเว็บไซต์
จัด ท าแผ่ น พับ โฆษณาแบบใหม่ และจัด กิ จกรรมต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ลู ก ค้า เพื่ อ การสาธิ ต
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มภัตตาคารอาหารเอเชี ยทั้งที่ เป็ นรายย่อย
และที่ เป็ นภัตตาคารในเครื อต่าง ๆ ซึ่ งทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จของสยามฟูด เซอร์ วิส มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
สยามฟูด เซอร์ วิส ยังคงมุ่งมัน่ เจาะกลุ่มลูกค้าที่ มีศกั ยภาพสู งที่ สุดเพื่ อการผลักดันการ
พัฒ นาของสิ นค้าฟูดเซอร์ วิส ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่ อสร้างความแตกต่างของสิ นค้า
และบริ การ อาทิ การพัฒนาเมนู ใหม่จากสิ นค้าในกลุ่มเนื้ อ ผลิตภัณฑ์ประเภทนม และ
อาหารทะเลให้กบั ลูกค้ากลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน การเพิ่มสิ นค้าประเภทอาหาร
สด (Live) เช่น กุง้ มังกร หอยนางรมสด เป็ นต้น
ส าหรั บ ธุ รกิ จในประเทศเวีย ดนาม Indoguna Vina Food Service ได้ด าเนิ น การจัด ตั้ง
สานักงานแห่ งแรกในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนิ นการขยายสาขา
เพิ่มที่ เมืองฮานอย เพื่อตอบโจทย์ทุกการดาเนิ นการของธุ รกิ จ ซึ่ งรวมถึงห้องครัวสาธิ ต
เพื่ อใช้จดั กิ จกรรมให้ความรู ้และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลูกค้า อี กทั้ง ยังช่ วยเสริ ม
ภาพลักษณ์ ความเป็ นมืออาชี พในการประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
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นอกจากนี้ Indoguna Vina Food Service ยังมี ส่วนร่ วมในการสร้างสรรกิ จกรรมต่าง ๆ
เพื่ อรั กษาความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลูกค้า และยังเป็ นการขยายโอกาสในการแลกเปลี่ ยน
ความรู ้ ที่ น่าสนใจ เช่ น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และ
งาน Robo wine dinner เป็ นต้น ทั้งยังเข้าร่ วมกิ จกรรมมากมายกับทางสมาคมเชฟ เพื่ อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier chefs
และร่ วมกับ FHV ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง ทุกกิ จกรรมล้วนมีส่วน
สร้างความแตกต่ างและสนับสนุ นให้ Indoguna Vina Food Service ก้าวขึ้ นเป็ นบริ ษ ทั
ผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารระดับแนวหน้าในประเทศเวียดนาม และได้รับความไว้วางใจจาก
ผูป้ ระกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจที่จดั หาสิ นค้าและบริ การคุณภาพมาให้โดยตลอด
2.1.2 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ด้วยฐานลูกค้าที่ มีอยู่เป็ นจานวนมากทัว่ ประเทศ บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จอย่างต่ อเนื่ องในการจัด
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าซึ่ งประกอบธุ รกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดกลางถึ งขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลี กรายย่อย กลุ่มลูกค้า
โฮเรก้า และกลุ่มธุ รกิ จบริ การ ซึ่ งลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งตามประเภทธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ดงั นี้
2.1.2.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
ก) ผู้ ค้ าปลีกรายย่ อย: ผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อยที่ จาหน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ซึ่ ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ร้านขายของชา ร้ านโชห่ วย ร้านมิ นิมาร์ ท ร้านขาย
เครื่ องเขียน เป็ นต้น
ข) โฮเรก้ า: ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริ มทาง รถเข็นขายอาหาร ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่จาหน่ายอาหารหลากหลายประเภท
ค) ธุ ร กิจบริ ก าร: ครอบคลุ มถึ งหน่ ว ยงานภาครั ฐและธุ รกิ จในสาขาอาชี พ ต่ าง ๆ ได้แ ก่
บริ ษ ทั สานักงานบริ การต่ าง ๆ ส่ วนราชการต่ าง ๆ โรงเรี ยน ร้ านเสริ มสวย โรงพิ มพ์
ร้านซักรี ด และผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การทัว่ ไป เป็ นต้น
การพัฒ นาลูกค้าจาเป็ นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการแต่ ละกลุ่มอย่าง
ลึกซึ้ ง โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรก้า โดยที มงานฝ่ ายพัฒนาลูกค้ายังคง
ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ทาความรู ้จกั กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ มีศกั ยภาพทั้งหลาย เพื่ อนา
ข้อคิดเห็นและคาแนะนาจากลูกค้ามาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ
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ของธุ รกิ จต่อไป นอกจากนี้ เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ จึ งถื อเป็ นโอกาสอันดี ที่จะผสานความร่ วมมื อกับกลุ่มเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ในฐานะผูน้ าธุ รกิ จทางด้านอาหารอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีความรู ้ความ
ชานาญ และมีความเข้าใจในธุ รกิจค้าปลีกเป็ นอย่างดี มาช่วยพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายชัดเจนที่ จะเป็ นคู่คิดธุ รกิ จของลูกค้าผูป้ ระกอบการ บริ ษทั ฯ จึ งพัฒนา
รู ปแบบของศูนย์จาหน่ายสิ นค้าให้มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเหมาะสม
กับ ลูกค้าแต่ ละกลุ่ ม ซึ่ งสร้ างความได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน ให้กับธุ รกิ จบริ ษ ทั ฯ ทั้งใน
ประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซี ยน ดังต่อไปนี้
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก เป็ นรู ปแบบสาขาหลักของบริ ษทั ฯ และมี
พื้ น ที่ ก ารขายตั้งแต่ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถู ก ออกแบบและพัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ประกอบธุ รกิ จ จัด หาสิ น ค้าไว้เพื่ อตอบสนองธุ ร กิ จของผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย และร้านค้าปลีกรายย่อย เพราะผูป้ ระกอบการมาศูนย์จาหน่ าย
สิ นค้าแม็คโครเพียงที่เดียว จะได้รับความสะดวกและสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งที่ จดั เตรี ยมไว้อย่างหลากหลายครบถ้วน ที่ สาคัญคื อ มีราคาที่
เหมาะสมซึ่ งสามารถนาไปทากาไรต่อได้ ภายใต้แนวคิ ดสิ นค้าครบ บริ การดี ราคาถูก ทั้งนี้
มาตรการบริ หารจัดการต้นทุนที่ มีประสิ ทธิ ภาพมีส่วนสาคัญยิ่งที่ทาให้บริ ษทั ฯ ยังคงความ
เป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าที่ มอบความคุม้ ค่าของสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ได้อยูเ่ สมอ
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นรู ปแบบสาขาที่ ถูกพัฒนาขึ้ นมาเพื่ อประกอบธุ รกิ จจัดหาสิ นค้า
แบบครบวงจรแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าโดยเฉพาะ เช่ น อาหารสด และอาหารแช่ แข็ง
อาหารแห้ง เครื่ องครั ว อุ ป กรณ์ ในการเตรี ย มอาหาร และของใช้ที่ จาเป็ นส าหรั บ ธุ รกิ จ
ร้านอาหารและโรงแรม เป็ นต้น ทั้งนี้ แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส มี พ้ื นที่ ขายเฉลี่ย 1,000-5,000
ตารางเมตร ซึ่ งมี ข นาดที่ เล็กจึ ง ทาให้เกิ ด ความคล่ องตัวในการขยายสาขา และยังทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากขึ้น
อีโค พลัส
อี โ ค พลัส มี พ้ื น ที่ การขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมี จุด ประสงค์พ ัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการได้ท้ งั กลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
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กล่ าวคื อ รู ป แบบสาขา อี โ ค พลัส ได้จดั สรรพื้ นที่ ส าหรั บ สิ น ค้าประเภทอาหารสดเพื่ อ
ให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้ น ในทาเลพื้นที่ที่มีธุรกิ จโรงแรม ร้านอาหาร
และจัดเลี้ยงจานวนมาก และมีศกั ยภาพในการเติบโต เช่ น สาขาพัทยา ภูเก็ต และเชี ยงใหม่
(หางดง) เป็ นต้น ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากกลุ่มโฮเรก้า ส่ งผลให้ธุรกิจบริ ษทั ฯ มี
ความแตกต่างและได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
แม็คโคร ฟู้ ดช้อป
แม็คโคร ฟูดช้อป ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร โดยมี
พื้ นที่ การขายเฉลี่ยประมาณ 600 - 800 ตารางเมตร เพื่ อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าใน
พื้นที่ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้นโดยไม่ตอ้ งเดินทางไกล
ร้านสยามโฟรเซ่น
ร้ านสยามโฟรเซ่ น ถูกพัฒ นาขึ้ นเพื่ อจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็งและอาหารแห้งที่
เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิ จบริ การด้านอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรก้าเป็ นหลัก มีพ้ืนที่ การ
ขายเฉลี่ย 80 - 260 ตารางเมตร
2.1.2.2 กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด เซอร์ วิส ได้แก่ กลุ่มโฮเรก้า ธุ รกิจค้าปลีก ซึ่ งรวมถึงภัตตาคาร
ขนาดใหญ่ท้ งั ประเภทผูป้ ระกอบการอิสระและภัตตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ให้บริ การด้านอาหารแก่ลูกค้าคู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริ การอาหารจานด่วน (Quick Service
Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากประสบการณ์ ที่ ย าวนานและมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหารและธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า รวมทั้งการนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่
ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทั้งนี้ สยามฟูด เซอร์วิส มีคลังสิ นค้าอยู่ 5 แห่ ง
ในทาเลที่สาคัญจึงสามารถจัดส่ งสิ นค้าคุณภาพดีแก่ลกู ค้าทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ สยามฟูด เซอร์วิส ยังคงมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการฝึ กอบรม
แก่พนักงานให้มีความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร และธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่ม
โฮเรก้า เพื่อนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยมีการ
จัดการอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าพ่อครัว (Chef) และการพัฒนาทักษะใน
การขาย เป็ นต้น ทั้งยังมีส่วนร่ วมในงานแสดงสิ นค้าสาคัญ งาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ อง
อาหารและอุปกรณ์ ” ที่ จดั โดยบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สยามฟูด เซอร์ วิส มีผลประกอบการที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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Indoguna Vina Food Service ให้ค วามส าคัญ กับการขยายตลาด และมุ่ งเน้นการนาเสนอ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในประเทศ
เวียดนาม ส่ งผลให้ Indoguna Vina Food Service มีผลประกอบการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
และเพื่อปรับปรุ งภาพลักษณ์ความเป็ นมืออาชี พในการประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหาร
และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
2.1.3 ลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ ที่มียอดซื้ อสิ นค้าและบริ การเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงิ นรวม
สาหรับปี 2560
- ไม่มี 2.1.4 การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
2.1.4.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
การจัดจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นแบบชาระด้วยเงินสดและบริ การตนเอง โดยมุ่งเน้น
การจาหน่ ายสิ นค้าหลากหลายในปริ มาณมาก และราคาที่ เหมาะสม โดยมี การบริ หารต้นทุ น
การด าเนิ นงานให้ต่ าที่ สุ ด เพื่ อให้กลุ่ มลูกค้าหลักอันได้แก่ กลุ่ มผูค้ ้าปลี กรายย่อยและกลุ่ ม
โฮเรก้าสามารถนาไปทากาไรต่อและแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้อานวยความสะดวก
ให้แ ก่ ลูกค้า เช่ น การให้บริ การแนะนาเกี่ ยวกับสิ นค้า และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ทั้งนี้ ลูกค้า
สามารถขอคืนหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้า หากพบว่าสิ นค้านั้นชารุ ด หรื อเสี ยหายอันเกิ ด จาก
ความบกพร่ องของบริ ษทั ฯ หรื อผูผ้ ลิต โดยลูกค้าจะต้องนาใบเสร็ จรับเงินพร้อมทั้งสิ นค้าที่
ประสงค์จะขอคืนหรื อเปลี่ยนมาพบเจ้าหน้าที่แผนกรับคื นหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าภายใน 7
วัน นับจากวันที่ทาการซื้ อ ยกเว้นสิ นค้าอาหารสดและแช่แข็งจะต้องกระทาภายในวันที่ซ้ื อไป
เท่านั้น ทั้งนี้ สิ นค้าที่จะขอคื นหรื อเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเรี ยบร้อยทั้งตัวสิ นค้าและหี บห่ อ
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังได้มี การประกันราคาสิ นค้า (Price Guarantee) ภายใต้เงื่ อ นไขของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลกู ค้าในการซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
ปั จจุบัน บริ ษทั ฯ มี ช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ (1) ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จานวน 79 สาขา
(2) แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 19 สาขา (3) อีโค พลัส จานวน 12 สาขา และ (4) แม็คโคร
ฟูดช้อป 5 สาขา (5) ร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 8 สาขา โดยสาขาแต่ละรู ปแบบมีลกั ษณะ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละท าเลที่ ต้ ั งที่ เ หมาะกั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะประเภทแตกต่ า งกั น ออกไป
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(โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในส่ วนที่ 2 ข้อ 2.4.2 - ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย)
ในปี 2560 เพื่อเชื่ อมต่อกิ จกรรมของลูกค้าสมาชิ กที่ อยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้า
ด้วยกัน อันจะส่ งผลให้ลูกค้าสมาชิ กสามารถเข้าถึ งกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายได้จากทุ ก
ช่องทาง บริ ษทั ฯ จึงได้นาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
ผูป้ ระกอบการแบบโดยตรง โดยดาเนิ นการจัดส่ งคูปองส่ วนลดและทากิจกรรมต่างๆ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ คือ แม็คโครแอปพลิเคชัน รวมทั้งการสื่ อสารสิ นค้าราคาพิเศษผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ ทดแทนการจัด พิ ม พ์แ ม็ค โครเมล์ส่ งทางไปรษณี ย ์ จึ งช่ วยลดการใช้
กระดาษลงอย่างมาก โดย ณ สิ้ นปี 2560 แม็คโครแอปพลิเคชัน มียอดดาวน์โหลดใช้งานอยู่
ที่ 300,000 ราย เพิ่ ม จากปี 2559 ที่ มี ย อดดาวน์ โ หลด 200,000 ราย ทั้งนี้ แอปพลิ เคชัน มี
คุณสมบัติเด่นที่ พฒ
ั นาเพิ่ มขึ้ นในปี นี้ คือ สามารถแจ้งเตื อนกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายพิเศษ
เป็ นรายบุ คคล ซึ่ งกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายดังกล่าวจะปรับเปลี่ ยนอย่างเหมาะสมไปตาม
ประวัติการซื้ อของลูกค้าสมาชิ กแต่ละราย เป็ นการกระตุน้ ให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าที่ จบั จ่ ายประจาในปริ มาณที่ เพิ่ มมากขึ้ น ส าหรั บน าไปจาหน่ ายทากาไรต่ อไป
การทาการตลาดดิจิทลั เป็ นรายบุคคลถือเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่ ช่วยเพิ่มยอดขายให้กบั แม็คโคร
ได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้ว ยการใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี อ ยู่ บริ ษัท ฯ จึ ง สามารถเชื่ อ มต่ อ
พฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าสมาชิ กที่ อยู่บนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เข้าด้วยกัน
ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมแม็คโครจัดให้ ที่ดาเนินการจัดส่ งคูปองส่ วนลดไปยังแอปพลิเคชัน
ของลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลี ก ที่ มียอดการจับจ่ายสิ นค้าตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้
ส่ งผลให้ลูกค้าสมาชิ กเกิ ดความจงรั กภักดี ในแบรนด์ “แม็คโคร” นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
พัฒ นาโครงการเพื่ อกระตุ ้น ให้ ลู กค้า สมาชิ ก น าส่ วนลดไปซื้ อ สิ น ค้า ทางออนไลน์ บน
เว็ บ ไซต์ Makroclick.com ซึ่ งเป็ นการดึ ง ลู ก ค้ า จากโลกออฟไลน์ ใ ห้ รู้ จั ก และสั ม ผัส
ประสบการณ์การจับจ่ายสิ นค้าบนโลกออนไลน์มากขึ้น
สาหรับ Makroclick.com เป็ นช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ที่มีศกั ยภาพและเติ บโต
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ในปลายปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาแพลตฟอร์ มขึ้ นใหม่ โดยเพิ่มความ
สะดวกในการค้นหาสิ นค้า การปรับปรุ งระบบการจัดการหลังร้านให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
เพื่ อให้สามารถขยายการสั่งซื้ อทางออนไลน์และรับสิ นค้าที่ สาขาได้ทวั่ ประเทศ ที่ สาคัญ
บริ ษ ัท ฯ ได้เพิ่ ม บริ ก ารจัด ส่ งสิ น ค้าถึ งที่ ห มาย ซึ่ งถื อ เป็ นพัฒ นาการที่ ส าคัญ ของธุ ร กิ จ
Makroclick.com เพื่ อสร้ างทางเลื อกใหม่ ให้กับลูกค้าผูป้ ระกอบการ ในการจับจ่ ายสิ นค้า
สาหรับนาไปประกอบธุ รกิ จได้อย่างหลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์ แบบทุกที่ ทุกเวลา
นอกเหนื อจากการเดินทางมาที่สาขาของแม็คโคร โดยการจัดส่ งสิ นค้าถึงที่หมายได้เริ่ มต้น
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ทดลองให้บริ การภายในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครก่ อน ซึ่ งปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็ น
อย่างดี
สังคมออนไลน์ถือเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญมากขึ้น เพื่อเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายใหม่ที่มีศกั ยภาพ และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ ในปี นี้ มีการขยายช่องทาง
Official Line ซึ่ งเป็ นแอปพลิ เคชันที่ ค นไทยนิ ยมใช้งานมากที่ สุ ด ปั จจุบันมี ผูต้ ิ ดตามกว่า
300,000 ราย ขณะที่เฟซบุ๊คมียอดผูต้ ิดตามเกือบ 100,000 ราย โดยบริ ษทั ฯ พยายามคัดเลือก
เนื้ อหาที่ เป็ นประโยชน์ต่อการทาธุ รกิจของลูกค้า มีความน่าสนใจ มานาเสนอผ่านช่ องทาง
ดังกล่าว อาทิ คลิปวิดีโอรายการโชห่ วย โชว์ซ่า ท้ารวย ที่ บริ ษทั ฯ จัดทาขึ้ นเพื่อให้ความรู ้
ด้านการจัดการร้านโชห่วยแบบสมัยใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั คนรุ่ นใหม่ ที่หนั มา
ประกอบกิจการร้านค้าปลีก โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้การจัดการธุ รกิจง่าย
และมี ประสิ ทธิ ภ าพยิ่งขึ้ น ทาให้กลุ่ มเป้ าหมายบนโลกออนไลน์รู้สึ กผูกพัน และใกล้ชิ ด
กับแม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการมากยิ่งขึ้น
2.1.4.2 กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
เพื่ อขับเคลื่อนธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารทั้ง 6 บริ ษทั ในเครื อแม็คโคร โดยครอบคลุม 6
ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้ง
เพื่ อ ผนึ ก กาลังเครื อ ข่ ายธุ ร กิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ย ว ภายใต้แ บรนด์ “สยามฟู ด เซอร์ วิส ” ใน
ประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่ างประเทศ ในการเสริ มสร้ างขี ดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น
สยามฟูด เซอร์ วิส มี พ นัก งานขายดูแ ลลูกค้าแต่ ละราย แต่ ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมี
แผนกบริ การลูกค้าส่ วนกลางที่ สามารถให้บริ การกับลูกค้าได้โดยตรง ซึ่ งทาให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี สยามฟูด เซอร์ วิส เพิ่ ม
ช่องทางจาหน่ ายสิ นค้าอาหารแห้งโดยอาศัยความร่ วมมือจากบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะทาให้ส ยามฟูด
เซอร์ วิส มีสถานภาพที่ จะชิ งส่ วนแบ่งการเติบโตในตลาดได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้
พัฒ นาธุ รกิ จใหม่ ได้แ ก่ ธุ ร กิ จร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม แบบสาขาและอาหารจานด่ ว น
(Quick Service Restaurant : QSR) ซึ่ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจ
สยามฟูด เซอร์ ว ิส มี ค ลัง สิ น ค้า ห้อ งเย็น และรถจัด ส่ ง สิ น ค้า ที ่ ต ิ ด เครื ่ อ งควบคุ ม
อุณ หภูมิทาความเย็น จึ งทาให้มีความพร้ อมในการให้บริ การและเป็ นผูน้ าตลาดในด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ม
ลูก ค้า ผู ป้ ระกอบการมื อ อาชี พ ด้า นอาหาร 5 ทาเลหลัก ซึ่ ง เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วสาคัญ
ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร เกาะสมุย พัทยา ภูเก็ต และเชี ยงใหม่ได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
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Indoguna Vina Food Service มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อขยายธุ ร กิ จให้บ ริ การด้านอาหาร และ
เตรี ยมความพร้ อมของบริ ษ ทั ฯ ส าหรั บโอกาสทางธุ รกิ จที่ อาจจะมี ข้ ึ นภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้างโอกาส
ทางธุ รกิ จให้กบั บริ ษทั ฯ โดยอาศัยการเติ บโตของธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารของประเทศ
เวียดนามซึ่ งมีอตั ราที่สูงในปัจจุบนั
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการส่ งสิ นค้าออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
ประมาณ 167 ล้านบาท และ 88 ล้านบาท ตามลาดับ
2.1.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
เศรษฐกิ จไทยปี 2560 ยังคงมี การขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อ งจากปี ก่ อนโดยมี การขยายตัวร้ อยละ 3.9
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 3.3 อันเป็ นผลจากการขยายตัวเร่ งขึ้นของการส่ งออก
การขยายตัวของการบริ โภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนการขยายตัวของภาคการ
ท่องเที่ยวทั้งการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
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ทั้งนี้ ในส่ วนของภาคการค้าส่ งค้าปลีกมี การขยายตัวเพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องโดยมี อตั ราการขยายตัว
ร้อยละ 6.9 ตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนและการเพิ่ มขึ้ นของจานวนนักท่ องเที่ ยว
ต่างประเทศ
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ธุรกิจค้าปลีกในปี 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 3.0-3.2 เทียบกับปี 2559
มีการขยายตัวร้อยละ 2.97 นอกจากนี้ แล้วการเติ บโตของธุ รกิจค้าปลีกยังเป็ นผลจากมาตรการ การ
กระตุ น้ การใช้จ่ายที่ รัฐบาลประกาศใช้ในช่ วงปลายปี ได้แก่ มาตรการการลดหย่อนภาษี จากการ
ท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการภาษีเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ หรื อ “ช้อปช่วยชาติ”

อย่างไรก็ตามแม้ว่าในช่ วงที่ ผ่านมาธุ รกิ จค้าปลีกจะมี การเติ บโตได้อย่างต่อเนื่ อง แต่ ขณะเดี ยวกัน
ภาวะการแข่งขันในธุ รกิ จก็ทวีความรุ นแรงขึ้ นทั้งจากการแข่งขันจากธุ รกิจค้าปลีกประเภทเดียวกัน
ธุ รกิ จ ค้าปลี กข้ามประเภทเช่ น ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และคู่แข่ งรายใหม่ที่เข้ามาแย่งชิ งส่ วนแบ่งตลาด
ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการรายใหญ่ต่างดาเนิ นมาตรการเชิ งรุ กทาตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิ ม
และแย่งชิ งส่ วนแบ่งตลาดด้วยการขยายสาขาใหม่ และใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา รวมถึงการเพิ่มช่อง
ทางการซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ ายจัด ซื้ อ ของบริ ษ ัท ฯ จะแบ่ งกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามประเภทของสิ น ค้า โดยแต่ ล ะกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะมี
ผูร้ ับผิดชอบในการเลื อกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ ละประเภท ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นสิ นค้าที่ ผลิ ตในประเทศ
โดยจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าหน่ายโดยตรง ทั้งนี้จะมีการทาสัญญาการค้ากับผูผ้ ลิตและ/หรื อผู ้
จาหน่ายเป็ นราย ๆ ไป ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน โดยส่ วนใหญ่หรื อเกือบ
ทั้งหมดของสัญญาการค้าจะมีอายุกาหนด 1 ปี และเมื่อครบกาหนดแล้วสัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ
1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีผผู ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดที่มียอดซื้ อเป็ นสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซื้ อรวม
ตามงบการเงินรวม สาหรับปี 2559 และปี 2560
นอกเหนือจากความพึงพอใจในคุณภาพและความครบครันของสิ นค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจยังให้ความสาคัญ
ถึ งความปลอดภัย ของอาหาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โ ภคยุค ใหม่ ให้ค วามใส่ ใจบริ โ ภคเพื่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี
แม็คโครถือเป็ นผูน้ าด้านอาหารปลอดภัยจึ งเข้มงวดกับเรื่ องดังกล่าว และมุ่งมัน่ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง พร้อมจัดหาสิ นค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมานาเสนอแก่ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของภาครัฐ
บริ ษทั ฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ตน้ น้ าสู่ ระดับสากล เช่น Q Mark, Food Safety,
HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถตรวจสอบ
ที่มาของสิ นค้าย้อนกลับได้ (Traceability) ขณะเดียวกันยังพยายามขยายมาตรฐานการรับรองให้ครอบคลุม
กลุ่มสิ นค้ามากขึ้ น เช่ น กลุ่มผักและผลไม้คุณ ภาพเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ที่ ผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของแม็คโคร ได้แก่ มะพร้าวน้ าหอม เมล่อนเนื้ อสี ส้ม มะม่วงน้ าดอกไม้ ส้มสายน้ าผึ้ง แตงโมเนื้ อ
เหลือง เป็ นต้น ตลอดจนสิ นค้าอุปโภคที่ ได้รับการรับรองฉลากเขี ยวและมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 มา
ลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน Green Card หรื อ “แอปเดียวเขียวทัว่ ไทย” ที่พฒั นาโดย
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแอปพลิเคชัน QR Code Reader ของกรมปศุสัตว์ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ลูกค้าสมาชิกที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้งาน สามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าถึงแหล่งผลิตได้ง่ายขึ้ น รวมทั้งรับสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แม็คโครอย่างต่อเนื่อง
แม็คโครยังให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทาฉลากหวาน มัน เค็ม (Guideline Daily Amount
- GDA) ที่แสดงค่าพลังงาน ปริ มาณน้ าตาล ไขมัน และโซเดียม ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับประทาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารให้เหมาะสมกับความต้องการได้ นอกจากนี้ ยังเข้าร่ วมโครงการ “ร้ านอาหารวัตถุดิ บ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)” อย่างต่อเนื่ อง ในฐานะผูจ้ ดั หาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ Q เพื่อสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการ
ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ เลือกใช้วตั ถุดิบที่สด สะอาด ได้มาตรฐานความปลอดภัยมาสร้าง
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 61
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เป็ นจุดขายของธุ รกิ จและสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ผูบ้ ริ โภคที่ มีแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น
ส่ งผลให้ในปี 2558 แม็คโครได้รับการรับรองให้เป็ นสถานที่ จาหน่ ายสิ นค้าเกษตรในด้านความปลอดภัย
ตามโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark จากสานักมาตรฐานและรับรองสิ นค้าเกษตรแห่งชาติ
ที่ ผ่านมา แม็คโครให้ความสาคัญต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จตามข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด คานึ งถึ ง
อาหารปลอดภัย และสิ ทธิ ข องผูบ้ ริ โภคเป็ นส าคัญ โดยศู นย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โครทุ กสาขาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GMP ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร แม้จะยังมิได้ออกเป็ นข้อกฎหมายบังคับก็ตาม เช่น การพัฒนาสิ นค้ากลุ่มเนื้ อสัตว์
จนได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal ที่ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร การพัฒนาส่ วนปฏิบตั ิการคัดและบรรจุ
เนื้ อสัตว์ซ่ ึ งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และได้ใบรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้ อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
จากกรมปศุสตั ว์ ตอกย้าความเป็ นผูน้ าด้านอาหารปลอดภัย ใส่ ใจในคุณภาพที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจไว้วางใจ
สาหรับสิ นค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับฟาร์มต้นน้ าที่มีระบบจัดการฟาร์มที่ได้รับรองการ
ปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดี พัฒนาสิ นค้ากลุ่มเนื้ อสัตว์ปลอดภัยที่ มนั่ ใจได้ในเรื่ องปลอดโรค ปลอดสารเคมี
ตกค้าง จนได้รับการรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” จากกรมปศุสัตว์ โดยลูกค้าผูป้ ระกอบการ
สามารถตรวจสอบที่มาของสิ นค้าย้อนกลับได้จนถึงฟาร์ ม ทั้งนี้ ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครทุกสาขาได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสตั ว์ ในฐานะสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี
สาหรับสยามฟูด เซอร์ วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสิ นค้าโดยแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จะมีผรู ้ ับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละประเภทซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าที่นาเข้า
จากต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ าหน่ายโดยตรง ซึ่ งมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
สาหรับปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสัดส่ วนการสั่งซื้ อสิ นค้าต่างประเทศรวมกัน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 5.3 ของยอดสัง่ ซื้ อสิ นค้าทั้งหมด ตามลาดับ
2.3

การผลิต
ภายใต้นโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั ยังไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะทาการผลิ ตสิ นค้าเพื่ อ
จาหน่ายแต่อย่างใดแม้จะมีเครื่ องหมายการค้าของตัวเอง บริ ษทั ฯ ก็จะว่าจ้างผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพเป็ นผูผ้ ลิตให้

2.4

งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-

2.5

โครงการในอนาคต
ภายใต้การแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้ น และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงไป บริ ษทั ฯ วางแผนกลยุทธ์เพื่อ
ขับเคลื่ อนธุ รกิ จในประเทศให้เติ บโตอย่างรวดเร็ วและมัน่ คง โดยยึดถื อเอาความต้องการของลูกค้าเป็ น
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 62
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ศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุ นในต่ างประเทศตามวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็ นที่
หนึ่งเรื่ องการจัดหาสิ นค้ าเพือ่ ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพที่ โดดเด่ นเพื่ อให้เป็ นไปตามจุ ดมุ่งหมายของบริ ษทั ฯ ในการที่ จะเป็ น “คู่ คิด...เพื่อชี วิตที่ดีกว่ า”
ภายใต้การผนึกกาลังที่จะสนับสนุนด้านองค์ความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์ของกลุ่มเครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าจะเป็ นแรงผลักดันให้ธุรกิจแม็คโครสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืนใน
อนาคต
โครงการขยายธุรกิจภายในประเทศ
เนื่ อ งจากแนวโน้ ม การเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของช่ อ งทางการขายแบบธุ ร กิ จ พาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Commerce) ประกอบกับทิศทางการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับธุ รกิจบริ การด้านอาหาร
ที่มีอตั ราการเติบโตสู งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อจากัดทางกฎหมายในการขยายสาขา บริ ษทั ฯ ยังคงนโยบายที่
จะชะลอการขยายสาขาขนาดใหญ่ และวางแผนที่ มุ่งเน้นการพัฒนารู ปแบบสาขาฟูดเซอร์ วิสขนาดเล็กให้ดี
ยิ่งขึ้ น และเพิ่ มการเปิ ดสาขาในรู ปแบบใหม่ขนาดเล็กมากขึ้ นในพื้นที่ แหล่งท่ องเที่ ยว และชุ มชนเมืองที่ มี
ศักยภาพสู ง ตอกย้ าการเป็ นคู่คิดธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ทั้งนี้ ด้วยแนวโน้มของรู ปแบบสาขามี
ขนาดย่อมกว่ารู ปแบบดั้งเดิ ม นับ ว่าสร้ างความคล่ องตัวในการขยายสาขาเข้าไปใกล้ชิ ด ผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังคงไม่หยุดยั้งพัฒนารู ปแบบสาขาใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทั้งลดข้อจากัดเรื่ องขนาดทาเลพื้นที่ในการขยายสาขาให้หมดไป
สาหรับธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร (Food Service) ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส” มีแผนดาเนิ นธุ รกิ จ
โดยนาการผสมผสานวิธีการดาเนิ นธุ รกิจของทุกบริ ษทั ในภูมิภาค มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและตลาด นาไปสู่ ดา้ น
การสร้างแบรนด์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทั้งนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึ งมีปริ มาณ ต้นทุ น
และเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยใช้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการกระจายสิ นค้าที่มีคุณภาพไปให้กบั ลูกค้า
ฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อี กหนึ่ งแผนงานที่ ทา้ ทายเพื่ อรองรั บการขยายสาขาอย่างต่ อเนื่ องของแม็คโคร คื อการจัด หาและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ บริ ษทั ฯ มีแผนนาผลการประเมินความรู ้สึกผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Engagement Survey) มาปรับปรุ งให้แม็คโครเป็ นองค์กรที่คนทุกรุ่ นอยากเข้ามา
ร่ วมงานด้วยในทุก ๆ สายงาน โดยมุ่งเน้นการให้โอกาสบุคลากรเติบโตก้าวหน้าในสายงาน การสร้างทักษะ
ความชานาญเฉพาะในธุรกิจบริ การด้านอาหาร จัดทาแผนผูส้ ื บทอดตาแหน่งงาน และพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเป็ นระบบ เช่ น หลักสู ตรที่ ออกแบบเฉพาะ การมอบหมายงานโครงการ และ
การสอนงานโดยผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้มีความพร้อม เมื่อมีตาแหน่งงานว่างลง
บริ ษ ัท ฯ จะสามารถน าบุ ค ลากรเหล่ า นี้ มาทดแทนได้ท ัน ที โดยการวางแผนผูส้ ื บ ทอดต าแหน่ งงานนี้
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จะมุ่งเน้นที่ ตาแหน่ งผูบ้ ริ หารถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ เพื่อรักษาความต่อเนื่ องของธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ
ยังคงมุ่งสร้างแบรนด์ “แม็คโคร” ให้แข็งแกร่ งในฐานะองค์กรที่น่าทางานในตลาดแรงงานคุณภาพ เพื่อจูงใจ
ให้บุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถ โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่เข้ามาร่ วมงานกับแม็คโครมากขึ้ น รวมทั้งการ
จัดหาและสร้างบุ คลากรในท้องถิ่ นเพื่ อรองรับการขยายธุ รกิ จไปในประเทศต่ างๆ ที่ มีศกั ยภาพ แต่ ไม่ว่า
บุ ค ลากรของบริ ษ ทั ฯ จะปฏิ บตั ิ งานอยู่ ณ พื้ นที่ ใดก็ต าม บุ คลากรทุ กคน ทุ กระดับ จะได้รับ การปลูกฝั ง
ค่านิยมขององค์กร “VICTORY - 7 ค่านิยมสมเป็ นคนแม็คโคร” เพื่อร่ วมขับเคลื่อนธุรกิจแม็คโครให้เติบโต
บรรลุเป้ าหมายตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
ช่ องทางธุรกิจใหม่ ธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (E - Commerce)
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่ รู ปแบบธุรกิจยุคดิจิทลั จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วในประเทศไทย เป็ นไปตาม
นโยบายภาครัฐ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเฉพาะธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E - Commerce) ซึ่ งมี แนวโน้ม
ขยายตัวเด่นชัด ดังนั้น บริ ษทั ฯ ได้มีการเตรี ยมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเติ บโตของ
ธุ ร กิ จ ในระยะต่ อ ไป โดยก าหนดเป็ นแผนงานในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ด้ า นพาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
(E - Commerce) ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ มใหม่ให้รองรับกระบวนการแบบอัตโนมัติ แบ่ งพื้นที่ ในสาขา
เพื่อรองรับการจัดเตรี ยมสิ นค้า วางแผนเพิ่มรู ปแบบการบริ การต่าง ๆ ทั้งในด้านการให้บริ การจัดส่ งสิ นค้า
และการชาระเงิ นรู ปแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่ อตอบสนองพฤติ กรรมการบริ โภคของคนรุ่ นใหม่ และความ
ต้องการของลูกค้าทั้งที่เป็ นผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ ได้นาโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนา
ธุ รกิ จ อาทิ โปรแกรม Central Ordering ที่ ช่วยในการคาดการณ์ ความต้องการและจัดการสั่งซื้ อสิ นค้าได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ Online to Offline (O2O) และการนาฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ ที่ มี อ ยู่ มาวิ เคราะห์ ใ นเชิ ง ลึ ก อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (Big Data Analytics) เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การให้ บ ริ การด้านธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E - Commerce) ของบริ ษ ัท ฯ และสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการแบบเฉพาะรายมากขึ้ น ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ คาดว่าจะมี ส่ วนเพิ่ มศักยภาพ
ในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการขยายธุ รกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมัน่ คง
เช่น แม็คโคร สาขากัมพูชา ซึ่ งสามารถนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP)
มาใช้งานร่ วมกันได้
โครงการขยายธุรกิจในต่ างประเทศ
ภายหลังการขยายสาขาศูน ย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โครไปที่ ประเทศกัมพู ชาเป็ นประเทศแรก โดยเริ่ มเปิ ด
ดาเนิ นการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะขยายธุ รกิจไปยังประเทศอื่น ๆ
เช่ น ประเทศอินเดี ย เป็ นต้น หลังจากศึกษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุ รกิจในต่างประเทศอย่างรอบ
ด้าน อาทิ กฎหมายการลงทุน วัฒนธรรมการบริ โภคของประเทศกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ยังคงเน้น
การแสวงหาพันธมิ ต รทางธุ รกิ จในท้อ งถิ่ นเพื่ อสร้ างความได้เปรี ยบในการพัฒ นาธุ รกิ จให้เติ บ โตอย่าง
รวดเร็ วและมัน่ คง พร้อมจัดหาและฝึ กอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้พร้อมปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 64
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ส าหรั บ ธุ ร กิ จให้บ ริ ก ารด้า นอาหาร (Food Service) บริ ษ ัท ฯ ได้ต้ ังกลุ่ ม ธุ ร กิ จ Food Service APME เพื่ อ
ขับ เคลื่ อนธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารของบริ ษทั ในเครื อแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย
กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่ อผนึ กกาลังเครื อข่ายธุ รกิ จให้เป็ นหนึ่ ง
เดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงมานาน
และมีความเข้มแข็งในสิ นค้า Own Brand ที่เป็ นที่รู้จกั ในตลาดต่างประเทศ ถึงความเป็ นสิ นค้าระดับพรี เมียม
นอกจากนี้ Food Service APME มี แผนขยายการขายไปถึ งระดับผูบ้ ริ โภคโดยตรง โดยมีแผนงานในการ
ดาเนิ นงานด้านธุ รกิ จร้านอาหารภายใต้ชื่อ MAXZI The Good Food Shop เป็ นที่ แรกในเมืองดูไบ ประเทศ
สหรั ฐอาหรับเอมิ เรตส์ ซึ่ งเป็ นร้ านที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้ดว้ ยตนเอง รวมถึ งมี บริ การปรุ ง
อาหารที่ซ้ื อและสามารถรับประทานในร้านได้ดว้ ย โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั MAXZI The Good Food
Restaurant & Cafe Limited Liability Company ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
โดยถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 80
สาหรั บ การก้าวสู่ การเป็ นผูเ้ ล่ นในระดับภู มิภาค ความท้าทายอยู่ที่การทาความเข้าใจกับพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่บริ ษทั ฯ จะยังคงรักษามาตรฐานและปรัชญาการทา
ธุ ร กิ จของแม็ค โครไว้แ ม้ในตลาดที่ มี ค วามแตกต่ าง ทว่า ก็ต ้อ งพร้ อ มที่ จะยื ด หยุ่น และปรั บ เปลี่ ย นให้
เหมาะสม
โครงการดาเนินงานด้ านนวัตกรรม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มการเป็ น “องค์กรแห่ งนวัตกรรม” (Innovation Organization) และ
บุ คลากรทุ กคนถื อเป็ นกลไกหนึ่ งในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของธุ รกิ จแม็คโคร ตลอดจนสามารถตอบสนองการขยายตัวของธุ รกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จึ งได้วางแผนนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการจัดตั้งแผนกนวัตกรรม
ขึ้ น มา ซึ่ งบริ ห ารงานภายใต้ฝ่ าย Synergy & Innovation เพื่ อ เร่ งสื่ อสารสร้ างความตระหนักรู ้ ในองค์ก ร
รวมทั้งให้ความรู ้แก่ พนักงานทุ กคนให้เชื่ อว่า นวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่ ใกล้ตวั จับต้องได้ ทั้งยังเป็ นเครื่ องมื อ
สาคัญที่ จะช่วยเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากร พร้อม
ส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมในการสร้ างนวัต กรรมของพนักงาน เพื่ อต่ อยอดการสร้างนวัตกรรมให้ส ามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร ขณะเดียวกันนวัตกรรมที่ดียงั เพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การ
ที่จะมาตอบโจทย์การทาธุรกิจของผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
ความท้าทายคือ การสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในองค์กร และหยัง่ รากนวัตกรรมให้เป็ นดีเอ็น
เอของพนักงาน ในระยะแรก เริ่ มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ตื่นตัว
และตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยู่ใกล้ตวั เรา ให้เชื่อว่านวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั จับ
ต้องได้ ทั้งยังเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและ
ลดการใช้ทรัพยากร ขณะเดียวกันนวัตกรรมที่ดียงั เพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การที่จะมาตอบโจทย์การทา
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 65
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ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการมื อ อาชี พ โดยการสร้ างกิ จกรรมการมี ส่ วนร่ วมตลอดทั้งปี เพื่ อ สนับ สนุ น ให้
พนักงานเป็ น ‘นวัตกร’ ผูเ้ ป็ นคนต้นคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ กิจกรรมการสรรหานวัตกรรม 1 หน่วยงาน 1
นวัตกรรม การจัดงาน Innovation Week ภายใต้แนวคิ ด “365 Days Innovation Around you” มุ่งสื่ อสารให้
บุคลากรเข้าถึงและเข้าใจนวัตกรรม โดยจุดเด่นอยู่ที่การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่เห็นเป็ นรู ปธรรม และ
สร้างความสาเร็ จให้กบั แม็คโคร ทั้งในแง่ของรางวัลและมูลค่าเพิ่ มที่ สร้างให้กบั ธุ รกิ จ การโรดโชว์สร้าง
ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมไปตามแม็คโครสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมภายใน
องค์กร ซึ่ งพบว่านวัต กรรมส่ วนใหญ่ ม ักเกิ ด จากการแก้ปั ญ หาที่ ป ระสบในการทางาน การสร้ างสรรค์
นวัต กรรมที่ ต อบโจทย์ธุร กิ จอย่างตรงจุ ด จึ งช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการทางานให้ดี ข้ ึ น ลดต้นทุ นลงทั้ง
ทางด้านงบประมาณ เวลา แรงงาน และที่ สาคัญการสร้างนวัตกรรม ทาให้พนักงาน มีความภูมิใจและเห็น
คุณค่ างานของตนเอง ทุ กนวัตกรรมช่ วยสร้างโอกาสใหม่ให้กบั ธุ รกิ จ และสามารถวัดเป็ นตัวเลขมูลค่ าที่
สร้างให้กบั ธุรกิจได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ที่สนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมอย่างมาก ถือเป็ นผลดี ต่อ
บริ ษทั ฯ ในแง่ของการผนึ กความร่ วมมือ ผสานจุดแข็ง แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และเครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสู งยิ่งขึ้นร่ วมกัน ซึ่ งจะเป็ นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจแม็คโคร
ยุค 4.0 และธุรกิจทั้งเครื อให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิ จที่
กําหนดไว้ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อวางนโยบายการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงและพัฒนากรอบการประเมินความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งกํากับดูแลและสนับสนุนให้มี
การบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามกรอบการบริ หารความ
เสี่ ยงที่ กาํ หนดไว้ โดยการรวบรวมความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นให้ครอบคลุมและเชื่ อมโยงกิ จกรรมสําคัญขององค์กร
จัดลําดับความเสี่ ยงสําหรับใช้เป็ นเครื่ องมือในการติ ดตามตรวจสอบ ประเมินผล และประชุ มสรุ ปผลเป็ นรายไตร
มาส เพื่ อกําหนดแผนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงขององค์กร และจํากัดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้วางกรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงสําหรับปี 2561 เพื่อเป็ นแนวทางให้บริ ษทั
ย่อยนําไปปรับใช้ตามบริ บทของแต่ละบริ ษทั
เนื่ องจากธุ รกิ จแม็คโครมี การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ด้วยรู ปแบบธุ รกิ จเปลี่ ยนแปลงไป กอปรกับสภาพแวดล้อ ม
ภายนอกองค์กรมี ความซับซ้อนมากขึ้ น ซึ่ งก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ ส่งผลกระทบต่อธุ รกิ จทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ฯ จึงได้นาํ เครื่ องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อเป้ าหมายองค์กรทั้งด้านการดําเนินธุรกิจและการลงทุน
ของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบแผนที่ความเสี่ ยง (Risk Map) และ มาตรการจัดการความเสี่ ยง (Mitigation Plan) รวมถึงให้
ความสําคัญกับความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นใหม่ (Emerging Risk) ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นในระหว่างปี เพื่อเตรี ยมมาตรการจัดการ
ความเสี่ ยงในเชิ งรุ ก นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้มีการจ้างที่ ป รึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อให้
คําแนะนําในการบริ หารความเสี่ ยง แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ

3.1 ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ เป็ นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจศูนย์
จําหน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง รวมถึงธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร ในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมา บริ ษทั ฯ เผชิ ญปั จจัยลบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอันได้แก่ ความไม่สงบทางการเมือง การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย
อย่างไรก็ดี เนื่องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั ฯ จําหน่ายเป็ นสิ นค้าประเภทสิ่ งของจําเป็ นในการดํารง
ชี พ รวมถึงสิ นค้าประเภทอาหารสด ประกอบกับการมีสาขากระจายอยู่ทวั่ ประเทศ ทําให้สามารถ
ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนงานการบริ หารจัดการการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ องภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Management Framework) และติดตามสถานการณ์ดว้ ยความตื่นตัวตลอดเวลา
พร้ อมรายงานแจ้งเตื อนล่วงหน้า เพื่ อให้มน่ั ใจว่ากระบวนการปฏิ บตั ิ งานที่ สําคัญของบริ ษทั ฯ จะ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 67

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

สามารถดําเนิ นต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นและมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ
เห็ นได้จากเหตุการณ์ น้ าํ ท่วมใหญ่ที่จงั หวัดสกลนครในเดื อนกรกฏาคม 2560 หลายมาตรการของ
โครงการนี้ ได้ถกู นํามาใช้ ทําให้แม็คโครสาขาสกลนครสามารถจํากัดความเสี ยหายให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่ สุด และสามารถกลับมาเปิ ดดําเนิ นการได้อย่างรวดเร็ ว มาตรการต่าง ๆ ได้ถูกปรับปรุ งและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ มากขึ้ น ครอบคลุมถึงการจัดการในภาวะวิกฤตจาก
ปั จจัยใหม่ ๆ เช่ น ปั ญหาภัยแล้ง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ งานภายในศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าและ
ศูนย์กระจายสิ นค้าของแม็คโคร ที่ มีความจําเป็ นต้องใช้น้ าํ ที่ มีคุณ ภาพในปริ มาณพอสมควร เพื่ อ
รักษาสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร บริ ษทั ฯ จึ งได้ศึกษาเพิ่มเติมและกําหนด
แผนปฏิ บัติ งานในช่ วงภัยแล้ง อาทิ การบําบัด นํ้าเสี ยและนํานํ้าเสี ย ที่ บ ําบัด แล้วกลับ มาใช้อย่าง
เหมาะสม การจัดหาแหล่งนํ้าสะอาดในบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งเพิ่ มที่ อาํ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งมี ส่วนช่ วยลดความเสี่ ยงใน
กรณี ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใดแห่ งหนึ่ งจําเป็ นต้องปิ ดการดําเนิ นงานชัว่ คราวไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด ๆ
ก็ต าม ทั้งยังเพิ่ ม ศักยภาพในการขนส่ งและกระจายสิ น ค้า ตลอดจนรองรั บการขยายสาขาของ
แม็คโครในอนาคต
นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิ จ การเมือง และภัยธรรมชาติ ยงั อาจส่ งผลกระทบต่ อแผนการขยายสาขา
ของบริ ษทั ฯ โดยอาจส่ งผลให้แผนการขยายสาขาล่าช้าออกไป หรื อไม่เป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ ซึ่ ง
อาจส่ งผลกระทบต่อการเติ บโตของธุ รกิ จ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างมี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ดี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการศึ กษาและวิเคราะห์แผนการขยายสาขาอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้การขยายสาขาเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และได้รับผลกระทบจากปั จจัยความเสี่ ยง
ดังกล่าวให้นอ้ ยที่สุด
3.1.2 ความเสี่ ยงจากกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมาย
การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล หรื อการออกฎหมายหรื อข้อบังคับของราชการอาจส่ งผลต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิ จ เนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในภาคธุ รกิ จค้าปลีกค้าส่ ง ซึ่ งอยู่ภายใต้
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับที่ กาํ หนดข้อจํากัด ข้อห้าม และมาตรฐานต่าง ๆ ที่ บริ ษทั ฯ ต้องปฏิ บตั ิ
ตาม โดยกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่จะออกมีผลบังคับใช้ในอนาคตมี
แนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับความเป็ นไปได้ที่จะมีการตีความบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่
อย่างเคร่ งครัดขึ้น หรื อภาครัฐอาจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กฎหมายและร่ าง
กฎหมายที่ สําคัญที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการ
แข่ งขันทางการค้า ซึ่ งหากมี การบังคับใช้อย่างเคร่ งครั ดอาจส่ งผลกระทบต่ อการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษ ทั ฯ รวมทั้งร่ างกฎหมายซึ่ งกําลังอยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณาอื่ น ๆ ซึ่ งหากประกาศใช้
บัง คับ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการดํา เนิ น การขยายสาขาของบริ ษัท ฯ อาทิ ร่ า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการผังเมืองกํากับดูแลการพัฒนาอาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ หรื อธุ รกิจค้าปลีก
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ขนาดใหญ่ รวมทั้งร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรื อค้าส่ ง โดยหากพื้นที่ตาม
แผนการขยายสาขาของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้การควบคุ มของกฎหมายเหล่านี้ อาจทําให้บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถตั้งสาขาหรื อสร้างความล่าช้าในการเปิ ดดําเนินการสาขาในพื้นที่ดงั กล่าวตามแผนธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ได้
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้า ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย (Product Liability Act) รวมถึ ง
กฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข้อง ทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ จะต้องรับผิดในกรณี ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าได้รับ
ความเสี ยหายจากสิ นค้าหรื อบริ การที่ ไม่ปลอดภัยของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นการชดเชยค่ าเสี ยหาย
หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจสั่งให้บริ ษทั ฯ เรี ยกคืนสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค หรื อจัดเก็บสิ นค้าที่
ยังไม่ได้จาํ หน่ายกลับคืน รวมทั้งสั่งให้หยุดขายสิ นค้านั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประเภทอาหาร ทั้งที่ ศูนย์กระจาย
สิ นค้าและสาขาของบริ ษ ทั ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุ ข อนามัย และความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ได้ศึกษากฎหมายใหม่และร่ วมมือกับพันธมิตรปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด
อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจัดทําระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแข่
เยือกแข็ง การแสดงข้อความพรี เมียมบนฉลากผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริ โภค พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ เป็ นต้น และได้จดั หาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตที่ มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่ อถือได้
รวมทั้งร่ วมพัฒ นาสิ นค้าคุ ณ ภาพภายใต้เครื่ องหมายการค้า “Quality Pro” นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
กําหนดให้ผจู ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าให้ แก่บริ ษทั ฯ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัย รวมทั้งให้ คู่ ค ้าทํา ประกัน ภัย สํา หรั บ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ดังกล่ าวด้วย เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกฎหมาย โดยการให้ฝ่ายกฎหมาย
ของบริ ษทั ฯ ติดตามข่าวสารที่สาํ คัญของภาครัฐ ที่มีผลต่อการดําเนิ นธุรกิจ เพื่อแจ้งให้คณะผูบ้ ริ หาร
และหน่วยงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนทําโครงการให้ความรู ้ทางกฎหมาย
และกฎระเบี ยบที่ เปลี่ ยนแปลงไป แก่ หน่ วยงานภายในที่ เกี่ ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
ว่าจ้างที่ ปรึ กษาด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อที่ จะติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงให้คาํ แนะนําทางกฎหมายในประเทศที่บริ ษทั ฯ
ดําเนิ นธุรกิจ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุ จริ ต (CAC) รวมทั้งมี การประเมิ นความเสี่ ยงด้านคอร์ รัป ชัน
กิจกรรมภายในบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐและมีความสุ่ มเสี่ ยงที่จะเกิดคอร์รัปชัน
ในขณะเดี ยวกัน การขยายธุ รกิ จไปต่ างประเทศ บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องศึ กษากฎหมายท้องถิ่ นที่ อาจ
ส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างละเอียด ร่ วมกับการว่าจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญในประเทศ
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นั้น ๆ ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและให้คาํ ปรึ กษาเพื่อปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศ
กําหนดขึ้ นมาอย่างเคร่ งครั ด รวมทั้งศึ กษาผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยเท่ าเที ยมกันของประเทศ
กลุ่มเป้ าหมาย ประชาชนในท้องถิ่น และบริ ษทั ฯ
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค อาทิ การบริ โภคข้อมูลข่าวสารทางสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อดั้งเดิม ความนิ ยมจับจ่ายสิ นค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจค้าปลีกแบบเดิม จึงได้พฒั นาแพลตฟอร์ม Makroclick.com และ
ระบบ O2O (Online to Offline) เพื่ อตอบสนองพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคยุคดิ จิทลั และรองรับยอดการ
สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงที่หมาย และพัฒนาระบบการ
ชําระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าจากเดิมที่ตอ้ งมาจับจ่ายสิ นค้าที่สาขา
ในลัก ษณะชํา ระเงิ น สดและบริ การตนเองเพี ย งรู ป แบบเดี ย ว ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ไ ด้
เปลี่ ยนแปลงโลก และส่ งผลกระทบต่ อสภาพแวดล้อมทางการแข่ งขันที่ เปลี่ ยนแปลงไป ทําให้
บริ ษทั ฯ พิจารณาถึงการขยายธุ รกิจด้วยรู ปแบบสาขาและพื้นที่การขายที่เหมาะสม เพื่อให้คุม้ ค่าต่อ
การลงทุนมากที่สุด
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านการจัดหาสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดหาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
พึ งพอใจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยคํานึ งถึ งความหลากหลายของประเภทและชนิ ดสิ นค้า
คุณภาพสิ นค้า รวมถึงปริ มาณสิ นค้าที่ เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตามวิสัยทัศน์ในการ
“มุ่งเป็ นที่หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ”
และเป้ าหมายหลักของนโยบาย Makro 4.0 คื อ “คู่คิด…เพื่อชี วิตที่ ดีกว่า” ทั้งนี้ กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
มุ่งเน้นดําเนิ นธุ รกิ จด้านอาหารมากขึ้ น สิ นค้ากลุ่มอาหารสดจึ งมีปริ มาณความต้องการเพิ่มมากขึ้ น
ทุกปี ทั้งยังต้องได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากลทั้งจากฝ่ ายประกันคุณภาพของแม็คโคร
และหน่วยงานภายนอก ซึ่ งเป็ นไปตามที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวัง และต้องมัน่ ใจได้ว่าแหล่งที่มาของสิ นค้า
ใช้แรงงานถูกกฎหมาย คํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์และมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ หาก
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทวั่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ อาจส่ งผล
กระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้มีการสั่งซื้ อและทําสัญญาและเงื่อนไขทางการค้ากับผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั
จําหน่ายหลายราย จึงสามารถลดความเสี่ ยงในการพึ่งพิงคู่คา้ รายใดรายหนึ่ ง และลดความเสี่ ยงด้าน
ปริ มาณสิ นค้าที่ อาจไม่เพี ยงพอต่ อความต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการ
พัฒนากระบวนการต่าง ๆ ควบคุมคุณภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ
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การคัดเลื อกคู่ค ้า การกระจายสิ นค้า จนถึ งการมี สิ นค้าพร้อมขายในสโตร์ โดยมี ส่วนร่ วมพัฒ นา
สิ นค้ากับเกษตรกรหรื อผูผ้ ลิตตั้งแต่ตน้ ทาง ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าตั้งแต่ได้รับจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั
จําหน่าย จัดเก็บและขนส่ งภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญและกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้าง
ความยัง่ ยืน ในห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ า ทั้งยังเป็ นการรั บ รองว่าสิ น ค้าที่ บ ริ ษ ัทฯ จัด จําหน่ ายเป็ นสิ น ค้าที่ มี
คุ ณ ภาพดี แ ละปลอดภัยต่ อ ผูบ้ ริ โ ภค นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ มี ค วามสั มพัน ธ์ ที่ ดี กับ ผูผ้ ลิ ต และผูจ้ ัด
จําหน่ ายสิ นค้าหลายราย ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพที่ ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านราคาและ
ปริ มาณของสิ นค้าที่เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
3.1.5 ความเสี่ ยงด้ านการขนส่ งและกระจายสิ นค้ า
บริ ษทั ฯ มีศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าในรู ปแบบต่าง ๆ คือ รู ปแบบคลาสสิ ก แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส
แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่ น ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อให้มน่ั ใจว่าจะมีสินค้าคุณภาพ
พร้ อ มจํา หน่ า ยเสมอสํ า หรั บ ลู ก ค้า ผู ้ป ระกอบการมื อ อาชี พ การขนส่ ง และกระจายสิ น ค้า ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดย ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีศูนย์
กระจายสิ นค้าทั้งสิ้ น 4 แห่ ง ได้แก่ 1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค ที่อาํ เภอวังน้อย
จังหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา 2) ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า อาหารสด อาหารแช่ เย็น และอาหารแช่ แ ข็ ง
ที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรี อยุธยา 3) ศู นย์กระจายสิ น ค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุ ปโภค
ที่อาํ เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหาร
แช่ เย็น และคลังสิ นค้าแช่ แข็ง ที่ อาํ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งเพิ่มความเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯ จะ
สามารถดําเนิ นธุ รกิ จได้อย่างต่อเนื่ องภายใต้ภาวะวิกฤตต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น (Business Continuity
Management Framework) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยลดการใช้
เชื้ อเพลิงจากระบบการจัดการการส่ งสิ นค้า (Logistics) ด้วยการใช้รถพ่วงขนาด 45 ฟุต แทนขนาด
40 ฟุต

3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 75
ณ วันที่ 24 สิ งหาคม 2560 กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้อ งถื อ หุ ้น รวมกันเป็ นจํานวนร้ อยละ 97.88 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แ ล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ มากกว่าร้อยละ 75 ดังกล่าว นักลงทุนอาจมีความเสี่ ยง
จากการที่กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ดงั กล่าวสามารถควบคุมมติท้ งั หลาย รวมทั้งมติพิเศษของที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่ องที่ ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนิ นการภายใต้หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ ดี โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุ ม
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และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ก่อนการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยทุกท่านเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุ กท่ านเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่มีความรู ้
ความสามารถเป็ นที่ รู้จกั และยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตามที่
ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งถื อเป็ นการช่ วยเสริ มประสิ ทธิ ภ าพและด้านการ
ตรวจสอบ และถ่ วงดุ ลอํานาจที่ ดี รวมถึ งสร้ างความโปร่ งใสในการบริ ห ารจัด การของบริ ษ ทั ฯ
นอกจากนี้ หากเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และเป็ นรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ นการตามมาตรการหรื อขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทํารายการ
ระหว่างกัน ซึ่ งอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ได้อาศัยสมรรถนะ
ที่ แข็งแกร่ งในแต่ ละด้านของบริ ษ ทั ในเครื อ นํามาปรั บปรุ งพัฒ นาองค์ประกอบทางธุ รกิ จอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
3.2.2 ความเสี่ ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจ โดยภาวะการขาด
แคลนแรงงานที่ มีฝีมือและบุคลากรคุณภาพจึ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ ทุกองค์กรเผชิ ญอยู่ในปั จจุบนั จาก
การที่ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกมีการขยายธุ รกิจอย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิ งบุคลากร
คุณภาพระหว่างองค์กร ซึ่ งบุคลากรที่ ได้รับการฝึ กจากแม็คโครมีแนวโน้มที่ จะได้รับการจูงใจใน
เรื่ องผลตอบแทนที่ สูงขึ้ นจากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอื่ น ดังนั้น เพื่ อลดความเสี่ ยงด้านบุ คลากรและ
รั ก ษาบุ ค ลากรคุ ณ ภาพให้ อ ยู่กับ องค์ ก ร บริ ษ ัท ฯ จึ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่
เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถที่พึงประสงค์กบั ตําแหน่งงานในแต่ละ
ระดับ การเสริ มสร้างสมรรถนะความสามารถผูน้ าํ (Leadership Competency) ให้แก่พนักงานระดับ
ผูจ้ ดั การขึ้นไป ให้รับทราบทั้งจุดแข็ง และสิ่ งที่ตอ้ งการให้องค์กรช่วยเสริ มและพัฒนาให้แข็งแกร่ ง
ยิ่งขึ้น และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และผลกระทบของตนต่อแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การจัดการความเสี่ ยงและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยมีการจัดฝึ กอบรมความ
ปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพื่อบรรลุเป้ าหมายในการลดสถิติอุบตั ิ เหตุในระหว่างปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นศูนย์
ทั้งที่สาํ นักงานใหญ่ และสาขา
ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิ ดสร้างสรรค์และ
ริ เริ่ มทําสิ่ งใหม่ ๆ ในงานที่ รับผิ ดชอบ รวมทั้งสร้ างบรรยากาศการทํางานเป็ นที มเหมื อนคนใน
ครอบครั ว เดี ย วกัน ในปี 2560 บริ ษัท ได้จัด ให้ มี ก ารทํา Employee Engagement Survey ให้ กับ
พนักงานและผูบ้ ริ หารทุกคน ทุกระดับ เพื่อประเมินความรู ้สึกผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ใน
การรับฟั ง ความคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมีการกําหนดแผนงาน และติ ดตามผลอย่างต่อเนื่ อง
เพื่ อพัฒนาปรับปรุ งตามผลการสํารวจ ให้สอดคล้องไปกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการ
รักษาพนักงานให้สามารถทํางานอย่างมีความสุ ข และอยูก่ บั องค์กรได้นานที่สุด
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 72

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแผนการสื บทอดตําแหน่ งงานภายในองค์กร สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริ หาร
ในระดับ Top 50 รวมถึงระดับผูจ้ ดั การสาขา โดยมีแผนงานและกําหนดระยะเวลาในแต่ละแผนงาน
อย่างชัดเจน อาทิ การระบุตวั บุ คคลและความพร้อม (Identify Person & Readiness) โดยเฉพาะใน
ตําแหน่งที่สาํ คัญ จะต้องมีผสู ้ ื บทอดตําแหน่ง 2 ชื่อ หรื ออย่างน้อย 1 ชื่อ มีการร่ วมกันวางแผนพัฒนา
ส่ ว นบุ ค คล (Individual Development Plan -IDP) การพัฒ นาและดู แ ลติ ด ตาม (Development &
Monitoring) ควบคู่ไปกับ การจัด หาบุ คลากรรุ่ นใหม่ เข้ามาในองค์กรยุค แม็ค โคร 4.0 และพัฒ นา
ศักยภาพพนักงานกลุ่มนี้ ดว้ ยโครงการ Young Talent เป็ นการสร้างบุ คลากรให้มีความพร้อมที่ จะ
เติ บโตเป็ นผูน้ าํ และมี จาํ นวนเพี ยงพอที่ จะเป็ นกําลังเสริ มพร้อมที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ และรับผิดชอบ
แทนในตําแหน่ งที่ ว่างอยู่ได้ทนั ที โดยเฉพาะในหน่วยงาน หรื อตําแหน่งที่มีความสําคัญ นอกจากนี้
ยังเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม Young Talent เหล่านั้น เพื่อสามารถเป็ นผูน้ าํ ในอนาคตขององค์กร
ได้ โดยมีแผนพัฒนา การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การมอบหมายงาน และการบรรจุลงตําแหน่งที่
เหมาะสม ซึ่ งแผนทั้งหมดนี้ มี กาํ หนดระยะเวลาที่ ชัดเจน ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมจัดหา
บุ ค ลากรคุ ณ ภาพ เพื่ อรองรั บ การขยายสาขาของแม็ค โครทั่วประเทศ นับ เป็ นโอกาสอัน ดี ที่ จะ
ส่ งเสริ มให้พนักงานได้กลับไปทํางานในจังหวัดบ้านเกิด และสนับสนุนแรงงานในพื้นที่ให้มีรายได้
โดยไม่ตอ้ งละทิ้งถิ่นฐาน ปั จจัยเหล่านี้จะเอื้อต่อการลดความเสี่ ยงด้านบุคลากรได้ และทําให้บริ ษทั ฯ
มีบุคลากรคุณ ภาพที่ เพี ยงพออยู่เสมอ เพื่ อสนับสนุ นการขยายธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืนตามแผนกลยุทธ์ที่
กําหนดไว้ และบรรลุเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรที่คนทุกรุ่ นอยากเข้ามาร่ วมงานด้วยในทุก ๆ สาย
งาน
3.2.3 ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่ อมโยงข้อมูลทัว่ ทั้งองค์กร
การโจมตีและภัยด้านไซเบอร์นบั วันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น จึ งเป็ นประเด็นที่ บริ ษทั ฯ ต้องให้
ความสําคัญ เพราะหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั
ฯ จึงจัดให้มีมาตรการเชิ งรุ ก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามดังกล่าว โดยมีระบบและอุปกรณ์ใน
การเฝ้ าระวังพฤติกรรมภัยคุกคาม ทําการทดสอบและประเมินระบบดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบที่ ใช้งานอยู่ส ามารถป้ องกันภัยได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ มี การทดสอบเจาะระบบ
(Penetration testing) ในการทดสอบแผนการรับมือกับภัยคุกคามการโจมตี ดา้ นไซเบอร์ และซ้อม
กูร้ ะบบสํารองฉุ กเฉิ นสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถรับมื อกับสถานการณ์ ได้อย่างทันท่ วงที ลดระดับ
ความเสี ยหายของระบบและข้อมูลของบริ ษ ทั ฯ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้สร้ างความ
ตระหนักรู ้ ด ้านความปลอดภัยไซเบอร์ ให้พ นักงานอย่างต่ อเนื่ อง โดยการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ ภัย
คุกคามใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้น วิธีการป้ องกัน และกฎหมายด้านไอที ที่เกี่ ยวข้อง ผ่านช่องทางการสื่ อสาร
ภายในของบริ ษทั ฯ และการจัดฝึ กอบรม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 73
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
4.1.1 บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 59
(ล้ านบาท)
11,975
10,155

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 60
(ล้ านบาท)
12,228
10,495

อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง

6,842

6,558

1,075

957

17
996
2,412

13
1,130
2,550

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

169
33,641

407
34,338

สินทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ/
เจ้าของสิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
สิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ทั้งนี้ ในจํานวนดังกล่าวมีสินทรัพย์ที่ถูกรับรู ้ทางบัญชีเป็ นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีราคาตามบัญชี-สุ ทธิ จํานวน 723 ล้านบาท

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 74
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รายละเอียดของที่ดนิ ที่สําคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์*
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลาดพร้าว

32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา

155.7

155.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแจ้งวัฒนะ

37 ไร่ 69.4 ตารางวา

82.5

82.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์

27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา

231.6

231.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบอน

43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา

213.8

213.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชลบุรี

22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

124.7

124.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

34 ไร่ 29 ตารางวา

376.2

376.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาโคราช

24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา

137.5

137.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

14 ไร่ 28 ตารางวา

412.8

412.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา

158.5

158.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา

185.9

185.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา

148.5

148.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา

207.0

207.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

185.5

185.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

24 ไร่

293.5

293.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา

211.3

211.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

180.3

180.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครปฐม

35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

126.5

126.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 75

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

ประกอบการ
สาขาสุ รินทร์

20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

51.5

51.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา

75.0

75.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา

55.3

55.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา

43.0

43.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ พรรณบุรี

13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

61.6

61.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจันทบุรี

10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา

43.9

43.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา

39.2

39.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา

35.9

35.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระแก้ว

17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

45.0

45.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

16 ไร่ 56 ตารางวา

71.7

71.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

16 ไร่

69.2

69.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากระบี่

15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา

86.9

86.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา

106.3

106.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

15 ไร่

59.9

59.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

93.2

93.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา

60.9

60.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

116.2

116.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 76

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาเชียงใหม่ 2

20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา

241.2

241.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

21 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา

338.6

338.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

21 ไร่ 1 ตารางวา

66.2

66.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

339.0

339.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากําแพงเพชร

22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

56.0

56.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาญจนบุรี

21 ไร่ 15.6 ตารางวา

85.4

85.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลพบุรี

19 ไร่ 2 งาน 13ตารางวา

80.2

80.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

72.7

72.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

19 ไร่ 45.6 ตารางวา

94.3

94.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

37 ไร่ 73 ตารางวา

345.7

345.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําปาง

20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา

197.4

197.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหัวหิ น

20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา

286.4

286.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

25 ไร่

338.2

338.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา

169.3

169.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา

57.7

57.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา

383.6

383.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

190.8

190.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสตูล

25 ไร่ 2 งาน 76.4 ตารางวา

106.9

106.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 77

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาตราด

21 ไร่ 4.8 ตารางวา

146.4

146.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

21 ไร่ 1 งาน

111.1

111.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา

204.5

204.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทลุง

24 ไร่ 79.7 ตารางวา

133.8

133.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ โขทัย

26 ไร่ 3 งาน 60.8 ตารางวา

187.4

187.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุทรสาคร

28 ไร่ 1 งาน 2.8 ตารางวา

409.0

409.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปากช่อง

28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา

204.1

204.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาละไม

10 ไร่ 40.5 ตารางวา

135.2

135.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขายโสธร

27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา

113.4

113.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามหาสารคาม

25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา

179.0

179

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

21 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา

96.7

96.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพะเยา

36 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

158.6

158.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแพร่

17 ไร่ 1 งาน 83.1 ตารางวา

118.3

118.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองบัวลําภู

30 ไร่ 10 ตารางวา

142.5

142.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาประจวบคีรีขนั ธ์

23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

157.7

157.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสิ งห์บุรี

21 ไร่ 3 งาน 51.8 ตารางวา

113.9

113.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบัวทอง

24 ไร่ 1 งาน 74.1 ตารางวา

480.9

480.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิจิตร

16 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา

-

61.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 78

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

-

192.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

93.5 ตารางวา

12.4

12.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

1 ไร่ 54 ตารางวา

95.0

94.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สํานักงานใหญ่พฒั นาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา

621.4

621.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย (เพิ่ม)

18 ไร่ 1 งาน 24.8 ตารางวา

47.5

47.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางกอกน้อย

13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา

112.9

112.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

11,977.8

12,230.4

สาขาบดินทร์เดชา

3 ไร่

สาขาตลาดวงศกร
สาขาศิริมงั คลาจารย์

รวม

หมายเหตุ * รวมส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่ดินสาขาบางบอนได้หกั ที่บริ จาคเป็ นทางเท้าแล้ว 31.7 ตารางวา
ที่ดินสาขาสระบุรีได้หกั ที่บริ จาคเป็ นทางเท้าแล้ว 5 ตารางวา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 79

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของสิ ทธิการเช่ า
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาจรัญสนิทวงศ์

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

63.5

54.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

96.0

86.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

22 ไร่ 27 ตารางวา

111.1

103.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

66.9

63.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

38.7

36.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลาพูน

21 ไร่ 7 ตารางวา

41.4

39.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

40.2

38.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา

38.9

36.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะพะงัน

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

17.7

16.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบีงกาฬ

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

60.7

58.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยาเหนือ

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

38.8

37.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สาย

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

116.5

112.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศาลายา

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

146.1

140.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาป่ าตอง

2,400 ตารางเมตร

34.8

32.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สอด

21 ไร่

89.3

86.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาถลาง

25 ไร่

134.3

129.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระนอง

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

74.4

71.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากัลปพฤกษ์

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

53.8

51.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฝาง

26 ไร่

20.7

20.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 80

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

สาขานครนายก

5 ไร่

สาขานครอินทร์

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

5.8

5.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

169.4

163.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบ้านเพ

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

49.8

47.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทุ่งสง

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

98.9

95.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์ 2

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

57.9

55.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก 2

22 ไร่

130.8

126.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะช้าง

6 ไร่

12.1

10.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา 2

22 ไร่ 27 ตารางวา

94.3

90.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาน่าน

28 ไร่ 78.3 ตารางวา

85.7

82.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอ่าวนาง

6 ไร่

21.2

20.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากะรน

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

31.1

29.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวาริ นทร์ชาราบ

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

76.8

74.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองจอก

15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

45.1

43.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแหลมฉบัง

17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา

71.1

68.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางปู

1,998 ตารางเมตร

15.1

14.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวังหิ น

3,096 ตารางเมตร

39.1

37.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาฬสิ นธุ ์

20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

74.5

92.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดมสุ ข

4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา

31.3

32.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปทุมธานี

21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา

-

107.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 81

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาประชาอุทิศ 33

3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

-

47.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ขุมวิท 71

1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา

-

36.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานวมินทร์ 70

4 ไร่ 3 งาน

-

36.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพระราม 4

1,200 ตารางเมตร

9.3

8.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น สาขานานา 400.3 ตารางเมตร
เจริ ญ

2.9

2.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น สาขาตลาด 252 ตารางเมตร
นาเกลือ

3.2

2.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

2,409.2

2,547.6

รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 82

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่สาคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สานักงานใหญ่ และสาขา 49,658.6 ตารางเมตร
ลาดพร้าว

551.2

529.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแจ้งวัฒนะ

15,873 ตารางเมตร

39.5

40.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์

16,020 ตารางเมตร

39.7

36.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบอน

15,732 ตารางเมตร

45.4

44.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชลบุรี

16,329 ตารางเมตร

55.7

52.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

16,171.5 ตารางเมตร

49.9

46.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา

16,551 ตารางเมตร

58.2

61.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

16,592 ตารางเมตร

56.3

53.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

14,830 ตารางเมตร

49.6

48.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

14,846 ตารางเมตร

59.8

56.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

13,703 ตารางเมตร

54.9

54.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

13,703 ตารางเมตร

68.2

64.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

13,703 ตารางเมตร

67.2

64.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

15,014 ตารางเมตร

67.3

64.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

14,935 ตารางเมตร

71.9

69.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

13,673 ตารางเมตร

71.2

67.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

mmvdnvkvkdกาก
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาจรัญสนิทวงศ์

15,072 ตารางเมตร

140.9

129.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18,453 ตารางเมตร

125.7

117.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครปฐม

12,322 ตารางเมตร

74.5

71.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ รินทร์

8,972 ตารางเมตร

49.2

47.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

8,635 ตารางเมตร

87.9

82.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

6,580 ตารางเมตร

48.1

47.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

6,580 ตารางเมตร

54.1

51.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

6,673 ตารางเมตร

43.5

43.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ พรรณบุรี

6,673 ตารางเมตร

49.5

48.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจันทบุรี

6,673 ตารางเมตร

41.2

39.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

9,980 ตารางเมตร

146.4

140.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

6,673 ตารางเมตร

47.4

45.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

6,673 ตารางเมตร

50.8

49.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระแก้ว

9,636 ตารางเมตร

66.7

64.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

7,954 ตารางเมตร

87.9

85.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

8,609 ตารางเมตร

72.8

70.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

8,609 ตารางเมตร

75.0

74.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลาพูน

8,609 ตารางเมตร

73.8

70.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากระบี่

7,954 ตารางเมตร

64.1

62.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

9,761 ตารางเมตร

83.2

80.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

8,609 ตารางเมตร

69.6

67.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

8,609 ตารางเมตร

76.0

73.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

8,609 ตารางเมตร

76.9

74.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

8,609 ตารางเมตร

81.0

78.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่ 2

11,460 ตารางเมตร

103.8

100.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

9,598 ตารางเมตร

103.3

101.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

8,898 ตารางเมตร

93.7

90.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

9,872 ตารางเมตร

108.5

106.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาแพงเพชร

9,038 ตารางเมตร

92.8

90.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาญจนบุรี

9,754 ตารางเมตร

93.1

90.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลพบุรี

9,754 ตารางเมตร

94.3

92.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

9,754 ตารางเมตร

96.9

96.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

9,754 ตารางเมตร

93.6

90.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

9,524 ตารางเมตร

93.6

90.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

10,466 ตารางเมตร

100.5

97.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลาปาง

9,848 ตารางเมตร

95.5

92.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหัวหิ น

9,317 ตารางเมตร

107.3

104.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

10,466 ตารางเมตร

102.9

99.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

9,868 ตารางเมตร

98.8

95.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

9,719 ตารางเมตร

105.5

102.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

9,985 ตารางเมตร

113.9

112.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

9,868 ตารางเมตร

116.0

112.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสตูล

9,868 ตารางเมตร

114.4

111.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตราด

9,889 ตารางเมตร

115.2

111.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

9,857 ตารางเมตร

118.0

114.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

3,120 ตารางเมตร

61.4

59.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

9,857 ตารางเมตร

134.5

130.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะพะงัน

2,978 ตารางเมตร

62.3

59.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบีงกาฬ

9,857 ตารางเมตร

131.4

126.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยาเหนือ

3,938 ตารางเมตร

60.8

59.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สาย

9,857 ตารางเมตร

123.8

119.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศาลายา

9,916 ตารางเมตร

132.5

127.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทลุง

9,857 ตารางเมตร

142.6

138.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 86

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาสุ โขทัย

8,716 ตารางเมตร

157.3

152.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุทรสาคร

9,842 ตารางเมตร

131.1

127.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สอด

9,857 ตารางเมตร

128.6

123.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปากช่อง

10,254 ตารางเมตร

140.9

137.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาถลาง

10,227 ตารางเมตร

145.2

139.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระนอง

10,324 ตารางเมตร

143.6

138.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาละไม

237 ตารางเมตร

119.3

116.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากัลปพฤกษ์

4,957 ตารางเมตร

99.0

95.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขายโสธร

10,227 ตารางเมตร

131.7

128.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามหาสารคาม

9,423 ตารางเมตร

124.9

121.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฝาง

8,040 ตารางเมตร

105.0

101.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

9,857 ตารางเมตร

136.9

133.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครอินทร์

10,227 ตารางเมตร

132.7

127.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบ้านเพ

5,289 ตารางเมตร

70.5

67.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทุ่งสง

10,561 ตารางเมตร

143.0

137.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์ 2

4,700 ตารางเมตร

72.4

69.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพะเยา

10,391 ตารางเมตร

151.8

147.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก 2

10,403 ตารางเมตร

127.3

122.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 87

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาแพร่

9,591 ตารางเมตร

115.1

111.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะช้าง

4,595 ตารางเมตร

78.9

75.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา 2

10,407 ตารางเมตร

124.6

121.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาน่าน

11,228 ตารางเมตร

146.9

141.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอ่าวนาง

3,314 ตารางเมตร

64.5

62.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากะรน

2,727 ตารางเมตร

52.1

50.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวาริ นทร์ชาราบ

10,621 ตารางเมตร

135.8

131.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองบัวลาภู

10,621 ตารางเมตร

138.9

135.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองจอก

8,600 ตารางเมตร

112.9

109.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแหลมฉบัง

8,958 ตารางเมตร

107.5

104.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาประจวบคีรีขนั ธ์

10,890 ตารางเมตร

150.6

147.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวังหิ น

2,203 ตารางเมตร

44.4

42.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสิ งห์บุรี

10,716 ตารางเมตร

135.3

133.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบัวทอง

10,736 ตารางเมตร

146.9

141.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาฬสิ นธุ ์

10,325 ตารางเมตร

-

149.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดมสุ ข

3,239 ตารางเมตร

-

63.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิจิตร

8,103 ตารางเมตร

-

122.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปทุมธานี

10,523 ตารางเมตร

-

139.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาบดินทร์เดชา

4,884 ตารางเมตร

-

149.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
สาขาป่ าตอง

2,310 ตารางเมตร

17.1

16.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตลาดวงศกร

1,603 ตารางเมตร

22.8

22.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศิริมงั คลาจารย์

1,371 ตารางเมตร

-

26.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

10,058.6

10,379.0

รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 89

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคารทีบ่ ริษัทฯ เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่ า
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

0.6

0.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

0.6

0.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

0.6

0.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

0.6

0.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

1.0

0.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

8.9

7.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาทาวน์อินทาวน์

2,038 ตารางเมตร

4.4

3.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาถนนจันทน์

161 ตารางเมตร

0.8

0.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขานานาเจริ ญ

409 ตารางเมตร

3.1

2.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรเกษม

10,890 ตารางเมตร

48.1

48.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางปู

1,998 ตารางเมตร

20.5

18.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามคาแหง

2,075 ตารางเมตร

-

14.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตลาดวงศกร

1,603 ตารางเมตร *

2.6

2.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพระราม 4

1,204 ตารางเมตร

3.5

3.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทองหล่อ

1,530 ตารางเมตร

-

9.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

1.1

1.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

96.4

116.0

สยามโฟรเซ่น สาขาตลาด 290 ตารางเมตร
นาเกลือ
รวม
หมายเหตุ * พื้นที่ใช้สอยรวมเจ้าของกรรมสิ ทธิ และสิ ทธิ การเช่า

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 90

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จากัด และบริษทั ย่ อย* (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
(ล้ านบาท)

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
(ล้ านบาท)
156.4

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

78.9
17.2

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

11.8
520.9
24.4
13.9
823.5

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
1.3
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
10.2
สานักงาน
ยานพาหนะ
1.7
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
4.7
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
7.0
งานระหว่างก่อสร้าง
0.3
รวม
25.2
หมายเหตุ :
*
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จากัด 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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 91

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

4.1.3 Indoguna Vina Food Service Company Limited (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
(ล้ านบาท)
1.4
0.5
0.7

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
(ล้ านบาท)
1.5
0.3
0.7

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

อาคารเช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3.7
6.3

2.6
5.1

เป็ นเจ้าของ
-

ไม่มี
-

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 92

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

4.1.4 บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด และบริษทั ย่ อย** (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
(ล้ านบาท)
-

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
(ล้ านบาท)
199.4
168.3
53.9

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.5
3.1
34.2
5.3
464.7

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
-

ไม่มี
ไม่มี
-

อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
1.2
รวม
1.2
**
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด ได้แก่
- ARO Company Limited
- Makro (Cambodia) Company Limited
- CP Wholeslae India Private Limited
- Makro (Guangzhou) Food Company Limited

4.1.5 บริษทั โปรมาร์ ท จากัด (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจากโปรมาร์ท อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนินธุรกิจ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 93

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

4.2 สิ นทรัพย์ ที่ไม่ มตี วั ตนที่สาคัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่ ส าคัญ ที่ ใช้ในการประกอบธุ ร กิ จ
ดังต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้า

วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

20 ก.ค.
2535

19 ก.ค.
2565



อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร โต๊ะ ตู้
เก้าอี้

2

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

1

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อาหารสดที่เตรี ยมไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในการปรุ ง

1

21 ก.ค.
2535

19 ก.ค.
2565



เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ ส านั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สานักงานอัตโนมัติ
อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

2

เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ ส านั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สานักงานอัตโนมัติ
อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

2

อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ ส านั ก งาน เค รื่ อ งใช้
ส านั ก งานอัต โนมัติ และเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ซ่อมบารุ ง

4

3



อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ ส านั ก งาน เค รื่ อ งใช้
ส านั ก งานอัต โนมัติ และเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ซ่อมบารุ ง



อาหารที่จดั ไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในการปรุ ง

1



21 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565




15 ธ.ค.
2535

14 ธ.ค.
2565




15 ธ.ค.
2535

2 เม.ย.
2536

14 ธ.ค.
2565

1 เม.ย.
2566



ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 94

จานวน
สิทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้า

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

จานวน
สิทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้า

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ผักสด ผลไม้สด

1

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

3

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

3

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ภาชนะเมลามีน

1

27 เม.ย.
2559

26 เม.ย.
2569



2



อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



สาลีใช้ปั่นหู

1

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชาระล้าง
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

11

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชาระล้าง
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

7

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชาระล้าง
ผลิ ตภัณ ฑ์ซ อสปรุ งรส และผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่
แข็งและแช่เย็น

4

อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารหมัก ดอง ขนมขบเคี้ ยว และ
เครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และเครื่ องดื่ม

4

4

1





5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564






2 ก.ค.
2544

1 ก.ค.
2564



19 ก.ค.
2534

18 ก.ค.
2564








30 ม.ค.
2546

29 ม.ค.
2566




สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
สิ่ งทอ

31 ส.ค.
2546

30 ส.ค.
2566



เนื้ อนกกระจอกเทศ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 95

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

27 เม.ย.
2559

26 เม.ย.
2569



สื่ อโฆษณา

1

18 ต.ค.
2550

17 ต.ค.
2560



ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ชาระล้าง
อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋ อง
เบเกอรี่ และเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร
เครื่ องดื่ม

7

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าค วาม ส ะ อ าด ช าระ ล้ า ง แ ล ะ
เครื่ องสาอางค์
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องใช้สานักงาน
อัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ผัก ผลไม้สด เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
เครื่ องปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบ
อาหาร
เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
วิสกี้

10

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าค วาม ส ะ อ าด ช าระ ล้ า ง แ ล ะ
เครื่ องสาอางค์
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

5

สารเสริ มความเป็ นด่างของน้ า สารปรับ ค่ า ความ
เป็ นกรดด่างให้เป็ นกลาง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ชาระล้าง
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

4

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ อ งปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ใ นการประกอบ
อาหาร

2

เครื่ องดื่ม และขนมขบเคี้ยว

2







25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562










25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562




25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562





25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562





25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562



ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 96

จานวน
สิทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้า

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

จานวน
สิทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้า

12 พ.ค.
2553

11 พ.ค.
2563



2



ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋ อง
เครื่ องดื่ม และเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร

31 พ.ค.
2553

30 พ.ค.
2563



ข้าวบรรจุถุง

1

18 พ.ย.
2553

17 พ.ย.
2563



3



ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
จัด การธุ รกิ จค้าปลี ก ค้าส่ ง การจัดการตลาด การ
จัดการด้านการค้า

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนื้ อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง

1

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนื้ อสัตว์ และเนื้ อสัตว์แช่แข็ง

1

25 ธ.ค.
2555

24 ธ.ค.
2565



กระดาษเช็ดปาก
สารเคมีให้ความหวานเทียม
ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ น้ าผลไม้
หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วย
ใส่ นม ที่คนกาแฟ

9

ผักสด ผลไม้สด
ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว

2

2



เนื้ อสัตว์
สิ่ งที่สกัดจากเนื้ อสัตว์ ไข่ นม เนยที่ใช้เป็ นอาหาร
สารปรุ งแต่งกลิ่นรส





7 มี.ค.
2556

6 มี.ค.
2566



5 ก.ค. 2556

4 ก.ค. 2566







13 ต.ค.
2557

12 ต.ค.
2567



ซาลาเปา ขนมจีบ

1

3 พ.ค.
2556

2 พ.ค.
2566



เค้ก คุก๊ กี้ ขนมปัง

1

3 พ.ค.
2556

2 พ.ค.
2566



เค้ก คุก๊ กี้ ขนมปั ง

1

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 97

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

4.3

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
จำนวนเงิ น ขั้น ต่ ำ ที่ ต ้อ งจ่ ำ ยในอนำคตตำมสั ญ ญำเช่ ำด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(ล้ านบาท)

ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

542
1,935
5,719

485
1,761
4,605

รวม

8,196

6,851

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 98

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

4.4

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

สรุ ปสั ญญาที่สาคัญ
4.4.1 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่ องหมายการค้าและเครื่ องหมายบริ ก ารของบริ ษ ัท ฯ อยู่ภ ายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ใช้สิ ท ธิ ใน
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การกับซี พี ออลล์ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ลักษณะของบริการ

การรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ

ค่ าบริการตามสัญญา

ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร

ขอบเขตของสัญญา

บริ ษทั ฯ ใช้เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดาเนิ นธุรกิ จ
โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรี ยงสิ นค้ารวมทั้งการบริ หารธุรกิจ และเมื่อมี
การพัฒนารู ปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับความรู ้และเทคนิคในการดาเนิ นธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินธุรกิจ
อายุสญ
ั ญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายมี สิ ทธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยต้อ งแจ้ง ล่ ว งหน้ า
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

หมายเหตุ: ในปี 2556 เมื่อซี พี ออลล์ ได้เข้าซื้ อหุ ้นบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่เดิ มของ
บริ ษทั ฯ นั้น ซี พี ออลล์ ยังได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาและสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ด้วย
เหตุน้ ี ซี พี ออลล์ จึงได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา
จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน และปากีสถาน และให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใน
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การในลักษณะสัญญารู ปแบบเดี ยวกัน กับ ที่ เคยเป็ นอยู่เดิ มก่ อนการเข้าซื้ อหุ ้ น ของ
บริ ษทั ฯ โดยซีพี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์โดยบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) จัดทาโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)

4.4.2 สั ญญารับอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์กบั ซี พี ออลล์ โดยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 99

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

ลักษณะของบริการ

การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศชื่อ
MBS 2000

ค่ าบริการตามสัญญา

900,000 บาท ต่อ 1 สาขาที่เปิ ดใหม่ของห้างแม็คโครที่มีพ้นื ที่ขายมากกว่า
4,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นการเรี ยกเก็บครั้งเดียว เฉพาะสาขาที่เปิ ดใหม่

ขอบเขตของสัญญา

บริ ษทั ฯ ใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวในการบันทึกรายการขายสิ นค้า การบันทึกรับ
สิ นค้า การเคลื่อนไหวของสิ นค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาบริ ษทั โดย
สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวทาข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุก
สาขาได้โดยต้นทุนใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

อายุ 1 ปี การต่อสัญญาเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องบอกล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือน

4.4.3 กรมธรรม์ ประกันภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่ม
Umbrella Insurance
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้ให้ ประกัน: บริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
คู่สัญญาผู้รับการให้ ประกัน: บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 สิ งหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

ลักษณะของบริการ

เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทาต่าง ๆ
ของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยทาประกันในวงเงิน 2,660 ล้านบาท ซึ่ ง
ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าการประกันภัยโดยบริ ษทั ฯ เอง

ค่ าบริการตามสัญญา

1,600,000 บาทต่อปี

ขอบเขตของสัญญา

เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายต่อบุคคลที่ สามในส่ วนที่ เกิ นจากที่ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยทาประกันไว้

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 100

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

4.4.4 สั ญญาเช่ าทรัพย์ สินเพือ่ การดาเนินงาน
สิ ทธิการเช่ าในที่ดนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการจานวนทั้งสิ้ น 47
แห่ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสญ
ั ญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทาเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี้
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1)

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

2. สาขาสาทร2)

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

3. สาขาสามเสน2)

22 ไร่ 27 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

4. สาขาภูเก็ต3)

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

-

5. สาขาสมุย3)

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

6. สาขาลาพูน3)

21 ไร่ 7 ตารางวา

7. สาขาราชบุรี3)

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

8. สาขาป่ าตอง2)

1 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

9. สาขาราไวย์2)

3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

10. สาขาเกาะพะงัน2)

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

11. สาขาบึงกาฬ3)

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

12. สาขาพัทยาเหนือ3)

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

13. สาขาแม่สาย3)

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

14. สาขาศาลายา3)

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

-

15. สาขาแม่สอด3)

21 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

16. สาขาถลาง3)

25 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

17. สาขาระนอง3)

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

18. สาขากัลปพฤกษ์3)

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

19. สาขาฝาง3)

26 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

20. สาขานครนายก3)

5ไร่

-

21. สาขานครอินทร์3)

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

-

คามัน่ ต่ออายุ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 101

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

22. สาขาบ้านเพ3)

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

23. สาขาทุ่งสง3)

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

24. สาขาศรี นคริ นทร์ 23)

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

25. สาขาพิษณุโลก 23)

22 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

26. สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดนานาเจริ ญ(1)

400.3 ตารางเมตร

27. สาขาเกาะช้าง3)

6 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

28. สาขาโคราช 23)

22 ไร่ – งาน 27 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

29. สาขาน่าน3)

28 ไร่ – งาน 78.3 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

30. สาขาอ่าวนาง2)

6 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

31. สาขากะรน3)

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

32. สาขาวาริ นชาราบ3)

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

33. สาขาหนองจอก3)

15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

-

34. สาขาแหลมฉบัง3)

17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา

-

35. สาขาบางปู(2)

1,998 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

36. สาขาศรี สะเกษ3)

56.6 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

37. สาขาป่ าตอง (ส่วนขยาย) 2)

200 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

38. สาขาราไวย์ (ส่วนขยาย)2)

1 ไร่ 50 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

39. สาขาวังหิ น3)

2,696 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

40. สาขากาฬสิ นธ์3)

20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

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

คามัน่ ต่ออายุ

45. สาขาประชาอุทิศ(3)

3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

46. สาขาสุขมุ วิท 71(3)

1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ
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ทาเลทีต่ ้งั
47. สาขานวมินทร์ 70(3)

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

4 ไร่ 3 งาน – ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

หมายเหตุ: 1) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาต่ากว่า 10 ปี
2) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาตั้งแต่ 10-20 ปี
3) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาตั้งแต่ 20-30 ปี

สิ ทธิการเช่ าในอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการจานวนทั้งสิ้ น 16
แห่ ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง 3 ปี - 10 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่ าที่ เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 6 เดือน -7 ปี โดยมีรายละเอียดทาเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

ให้สิทธิได้เช่าก่อนผูอ้ ื่น
ภายหลังหมดอายุสญ
ั ญาเช่า

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

6. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

7. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 1,984 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริ ญ

400.30 ตารางเมตร

9. สยามโฟรเซ่น สาขาถนนจันทน์

112 ตารางเมตร

10. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาตลาดวงศกร

59.5

-

11. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาวังหิ น

400

-

12. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาเพชรเกษม

9,968

-

13. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาบางปู

1,998

-

14. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาพระราม 4

1,200

-

15. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทองหล่อ

1,500

-

16. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาสัมมากร

0-3-67 ไร่

-
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
4.5.1 เงินลงทุนบริษทั ย่ อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด
และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่า
เผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริ ษทั สยำมฟูด เซอร์วิส จำกัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
(เดิมชื่อ “Vina Siam Food Co., Ltd.”)
บริ ษทั แม็คโคร อำร์โอเอช จำกัด
บริ ษทั โปรมำร์ท จำกัด
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
(ล้ านบาท)
3,408
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161
1,745
3
5,317
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เงินลงทุนและรายละเอียดบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ
บริษัทย่ อย
สยามฟูด เซอร์วสิ

ประเภทกิจการ

ธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์
อาหารในประเทศและ
นาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อ
จาหน่ายไปยังลูกค้าทัว่
ประเทศ โดยดาเนินการคัด
สรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
คุณภาพทั้ง แช่แข็ง แช่เย็น
และอาหารแห้ง ได้แก่
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มัน
ฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และ
ผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร
เป็ นต้น
ธุรกิจทางการค้าและจัด
Indoguna Vina
จาหน่ายอาหาร รวมทั้ง
Food Service
ธุรกิจนาเข้าและส่งออก
Company
อาหารที่มีคุณภาพสูง ด้าน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหาร
ทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม
ผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร
เป็ นต้น
แม็คโคร อาร์โอเอช ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ
รวมทั้งให้บริ การด้านการ
บริ หาร ด้านเทคนิค และ/
หรื อ การให้บริ การ
สนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
โปรมาร์ท
ธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักแก่
บริ ษทั ในเครื อ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.99

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

3,183 ล้านบาท

3,183 ล้านบาท

100

5
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ

5
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ

99.99

1,745
ล้านบาท

1,745
ล้านบาท

99.99

10
ล้านบาท

2.5
ล้านบาท
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4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน หรื อบริ ษทั ร่ วมที่ มีวตั ถุประสงค์ใน
การประกอบกิ จการที่เป็ นส่ วนสนับสนุนกิจการบริ ษทั ฯ อันจะทาให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการหรื อ
ผลกาไรเพิ่มมากขึ้น หรื อธุ รกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุนการ
ดาเนิ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรื อเป็ นธุ รกิจซึ่ งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ มี
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตและจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ในคดีหรื อข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดที่อาจ
ส่ งผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสู งเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งคดีที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ และคดีอื่นที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ส่ วนที่ 1 ข้อ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 107
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลอืน่ ที่สําคัญ
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
วันที่จดทะเบียน
: 10 พฤษภาคม 2531
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9044
เว็บไซต์
: www.siammakro.co.th
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ในการจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ให้แ ก่
ลูกค้าทัว่ ประเทศ โดยมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาด
เล็ก ถึ งขนาดกลาง ได้แ ก่ กลุ่ ม ร้ า นค้าปลี ก รายย่อ ย กลุ่ ม โฮเรก้า กลุ่ ม
สถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 4,800,000,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริษทั ย่ อย
(1) บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)
วันที่จดทะเบียน
: 7 กันยายน 2527
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 2439 ถนนริ มทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์
: 0 2620 6000
โทรสาร
: 0 2620 6001
เว็บไซต์
: www.siamfoodservices.com
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 108
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ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิจจัด
เลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 31,830,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 3,183,000,000 บาท จํานวน 31,830,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 3,183,000,000 บาท จํานวน 31,830,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
(2) Indoguna (Singapore) Pte Ltd
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
วันที่จดทะเบียน
:
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:
ประเภทธุรกิจ
:

199302834E
8 พฤษภาคม 2536
36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate, Singapore 758221 (65)
(65) 6755 0330
(65) 6755 9522
www.indoguna.com
ประกอบธุ รกิ จผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี่ เนื้ อสัตว์ตดั แบ่งและ
อาหารสําเร็ จรู ปภายใต้ชื่อ Carne Meats รวมทั้งนําเข้าและจัดจําหน่ าย
สิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ
ชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและ
อาหารพร้ อมปรุ งชั้น เลิ ศ จากทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริ การด้านอาหารในประเทศสิ งคโปร์ อาทิ
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

(3) Indoguna Dubai LLC
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: 78993
: 15 กุมภาพันธ์ 2549
: Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 109
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โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว :

P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates
(971) 4 338 6304
(971) 4 338 6305
www.indoguna.com/indoguna-dubai-llc/
ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศจากทั้งใน
และต่ างประเทศ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จบริ การ
ด้านอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร
สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(4) Indoguna Lordly Company Limited
เดิมชื่อ Lordly Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0196081
วันที่จดทะเบียน
: 14 สิ งหาคม 2530
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 14/F Chung Fung Commercial Building, 10 - 12 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์
: (852) 2730 2025
โทรสาร
: (852) 2730 2024
เว็บไซต์
: www.lordly.com.hk
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี ไข่น้ าํ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ตอบสนองความต้องการของกลุ่ ม ธุ รกิ จ
บริ การด้า นอาหารในฮ่ อ งกง อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร สายการบิ น
ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
(5) Just Meat Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0972827
วันที่จดทะเบียน
: 25 พฤษภาคม 2548
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 110
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ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

:
:
:
:
:

G/F 45B Hau Wong Road, Kowloon City, Kowloon, Hong Kong
(852) 2382 2026
(852) 3003 1331
www.justmeat.com.hk
ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัด จําหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ด ้านอาหารสดชั้น ดี
จําพวกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในฮ่องกง
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
(6) MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 1309929
วันที่จดทะเบียน
: 18 ตุลาคม 2560
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: Al Shafar Investment Building, Shop No 20, P.O. Box 126113
Al Quoz 1, Dubai, United Arab Emirates
โทรศัพท์
: (971) 4 395 3988
เว็บไซต์
: https://maxzi.ae/
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนิ นธุ รกิ จร้ านอาหาร และร้ านค้าปลี กขนาดเล็กในประเทศสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ทุนจดทะเบียน
: 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(7) Indoguna (Cambodia) Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 00029158
วันที่จดทะเบียน
: 29 พฤศจิกายน 2560
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: No 423, National Road 3, Phum Sre Nhor, Sangkat Porng Teuk,
Khan Dangkor, 12407, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์
: (855) 70 958 388
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนิ นธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องในประเทศ
กัมพูชาในประเทศกัมพูชา
ทุนจดทะเบียน
: 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
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(8) Indoguna Vina Food Service Company Limited
เดิมชื่อ Vina Siam Food Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0312016132
วันที่จดทะเบียน
: 15 ตุลาคม 2555
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 44B Phan Xich Long Street, Ward 3, Phu Nhuan District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์
: (84) 907 091 188
โทรสาร
: (84) 28 3995 6756
เว็บไซต์
: www.indogunavina.com
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิ ศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ ก ารด้า นอาหารในประเทศเวี ย ดนาม อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร
รวมถึงธุรกิจให้บริ การอาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
(9) บริษทั โปรมาร์ ท จํากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: 0105558034130
: 23 กุมภาพันธ์ 2558
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9044
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 100,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000 บาท จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,500,000 บาท จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 25 บาท
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(10) บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105557153364
วันที่จดทะเบียน
: 14 ตุลาคม 2557
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9044
ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุ รกิ จลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร
ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 17,450,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 1,745,000,000 บาท จํานวน 17,450,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 1,745,000,000 บาท บาท จํานวน 17,450,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
(11) ARO Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 889 FC/2014-2015
วันที่จดทะเบียน
: 28 พฤศจิกายน 2557
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: Unit 02, 04, 06, Level 11, Myanmar Centre Tower 1, No.192,
: Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์
: (959) 450 494 662
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านการตลาด และให้คาํ ปรึ กษาในประเทศ
เมียนมาร์
ทุนจดทะเบียน
: 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 165,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
(12) CP Wholesale India Private Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: U51909DL2017FTC310809
วันที่จดทะเบียน
: 19 มกราคม 2560
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 6th Floor, M3M Cosmopolitan, Sector 66 Off Golf Course Extension
Road, Gurugram 122002, Haryana, India
โทรศัพท์
: (91) 124 4479000
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โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

:
:
:
:

(91) 124 4479199
ดําเนินธุรกิจค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย
300,000,000 รู ปีอินเดีย
160,714,270 รู ปีอินเดีย

(13) Makro (Guangzhou) Food Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 440103400002490
วันที่จดทะเบียน
: 3 กรกฎาคม 2560
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: Room 440 (zibian), Room 401, 4/F, No. 17 Fangxin Road,
Liwan District, Guangzhou, China
โทรศัพท์
: (91) 124 4479000
โทรสาร
: (91) 124 4479199
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนิ นธุ รกิ จค้าส่ ง และธุ รกิ จอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 หยวนเหริ นหมินปี้
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 25,000,000 หยวนเหริ นหมินปี้
(14) Makro (Cambodia) Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 00019245
วันที่จดทะเบียน
: 16 กันยายน 2559
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: No. 5734, Street 1003, Bayab Village, Sangkat Phnom Penh Thmey,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์
: (855) 23 977 377
เว็บไซต์
: www.makrocambodia.com
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
ทุนจดทะเบียน
: 68,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 30,200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
บริษทั ร่ วม
- ไม่มี 6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่ ที่มผี ลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
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6.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุน้

ผูส้ อบบัญชี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000, 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991

:

- นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
- นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112
- นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323
- นางสาวสุ จิตรา มะเสนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8645
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2677 2000 โทรสาร 0 2677 2222

ที่ปรึ กษากฎหมาย

:

บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 6667 8 โทรสาร 0 2676 6188-9
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 6667 8 โทรสาร 0 2676 6188-9

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 115

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 116

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น ล่ า สุ ด วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน
2,400,000,000 บ าท เป็ น ทุน ชํ า ระแ ล ว้ จํ า น วน 2,400,000,000 บ าท โด ยเป็ น หุ ้น ส าม ญั ทั ้ ง สิ ้ น
4,800,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ด ณ วันที่ 24 สิ งหาคม 2560 มีดงั นี้
รายชื่อ
จํานวนหุ้น
สั ดส่ วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
1. บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด*
2,640,302,800
55.01
2. บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)*
2,057,846,700
42.87
3. AIA TH-EQ2-P
16,882,000
0.35
4. นายปริ ญญา เธี ยรวร
13,340,000
0.28
5. นายสุ รชัย บุณยประทีปรัตน์
9,705,000
0.20
6. AIA TH-EQ1-P
8,177,000
0.17
7. กองทุนเปิ ด ไทยพาณิ ชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
2,374,500
0.05
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
2,267,300
0.05
9. สํานักงานประกันสังคม
2,028,300
0.04
10. MR. ALFRED RUSSELL JENTES
2,000,000
0.04
รวม
4,754,923,600
99.06

หมายเหตุ : * บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ในกลุ่ มเครื อ
ซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ฯ รวมกัน ร้ อยละ 97.88 ของหุ ้นที่ออกและเรี ยกชําระ
แล้วทั้งหมด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 117

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

7.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีข อ้ ตกลงระหว่า งผูถ้ ือ หุ ้น รายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ องที่ มีผ ลกระทบต่อ การออก
และเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ

7.4

การออกหลักทรัพย์ อนื่
- ไม่มี -

7.5

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.5.1

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หากไม่มีความจําเป็ นอื่นใด คณะกรรมการบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่ จะ
เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ท ธิ ที่หักภาษี เงิ นได้แล้วในแต่ ละปี โดยเริ่ มจากผลการดําเนิ นงานตั้งแต่ ปี
2537 เป็ นต้นไป

7.5.2

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาเป็ นครั้งคราว
ไป

7.5.3

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2555 - 2559)
กําไรต่อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2555 ถึง 2559 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 ร้อยละ 15.9
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของบริ ษทั ฯ โดยตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเฉลี่ยร้อยละ 80.1 ต่อปี
และเงินปันผลต่อหุน้ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 10.5

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 118

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2555 - 2559)
2555* 2556**
กําไรต่อหุน้ (บาท)*
0.74
0.90
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)*
0.63
0.80
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
84.9
89.1

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

2557**
1.03
0.77
75.1

2558
1.12
0.85
75.9

2559
1.13
0.85
75.4

หมายเหตุ:
*
กําไรต่อหุ ้นและเงินปั นผลต่อหุ ้นที่แสดงข้างต้นคํานวณโดยใช้จาํ นวนหุ ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้ นละ 0.50 บาท เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการเปรี ยบเที ยบ โดยที่ ป ระชุ มวิ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ของบริ ษทั ฯ เมื่ อวัน ที่ 20
กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท จํานวน 240,000,000 หุ ้น เป็ นมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุ ้น ทั้งนี้ เงินปั นผล
ต่อหุ ้ นตามมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น ของบริ ษทั ฯ สําหรั บ ปี 2554 และปี 2555
เท่ากับ 10.50 บาทต่อหุ ้น และ 12.50 บาทต่อหุ ้น ตามลําดับ
** ในปี 2558 ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง งบกําไรขาดทุ น รวม งบกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม ย้อ นหลังปี 2556 และ 2557
เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 119

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลัน่ กรองเรื่ องที่สาคัญซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จานวน
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
- คณะผูบ้ ริ หาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจแม็คโครเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวน 15 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 7 คนโดยในจานวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 5 คน
(เท่ากับ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ) จานวน 8 คน
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผูแ้ ต่ งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยส่ งหนังสื อนัด
ประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณี
ที่ ป ระธานกรรมการอาจขาดความเป็ นอิ ส ระหรื อ มี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ในวาระที่ พิ จ ารณา
ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็ นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 120

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริษทั ฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายธี ระ วิภูชนิน

4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

5. นายโชติ โภควนิช

6. นายชวลิต อัตถศาสตร์

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

8. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์
13. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
14. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

ประธานกรรมการ/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกากับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการที่ 1
และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการที่ 2

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

เม.ย. 2560 เม.ย. 2563
เม.ย. 2558 เม.ย. 2561
เม.ย. 2558 เม.ย. 2561

การประชุ ม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
บริษัทฯ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กากับดูแล ผู้ถือหุ้น
กาหนด
กิจการ
ค่ าตอบแทน
(5 ครั้ง)
(5 ครั้ง)
(2 ครั้ง)
(2 ครั้ง)
(1 ครั้ง)
5/5
0/2
1/1
5/5

5/5

-

-

1/1

5/5

5/5

2/2

2/2

1/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2562

4/5

4/5

-

2/2

1/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2561

5/5

5/5

-

2/2

1/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2561

4/5

4/5

2/2

-

1/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2562

4/5

-

2/2

-

1/1

เม.ย. 2560 เม.ย. 2563
กรรมการ
เม.ย. 2560 เม.ย. 2563
กรรมการ
เม.ย. 2560 เม.ย. 2563
กรรมการ
เม.ย. 2557 เม.ย. 2561
กรรมการ
เม.ย. 2559 เม.ย. 2562
กรรมการ
เม.ย. 2559 เม.ย. 2562
กรรมการ/ กรรมการกากับดูแล เม.ย. 2559 กิจการ
เม.ย. 2562
กรรมการ
เม.ย. 2560 เม.ย. 2563

5/5

-

-

-

1/1

5/5

-

-

-

1/1

5/5

-

-

-

1/1

4/5

-

-

-

1/1

4/5

-

-

-

1/1

4/5

-

-

-

0/1

5/5

-

-

2/2

1/1

5/5

-

-

-

1/1
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รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ ในปี 2560 และ 2559
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายธีระ วิภูชนิน
4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
5. นายโชติ โภควนิช
6. นายชวลิต อัตถศาสตร์
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ
9. ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิช
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์
13. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
14. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
16. นายชิ หลุง ลิน
17. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
18. นายฌอง ปิ แอร์ เบียงเฟ(1)
19. นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์(2)
20. นางศิริพร เดชสิ งห์(2)
21. นายริ คาร์โด ออกัสโต้ อมาโร่ ดี โอริ เวียร่ า เบารอตโต้(2)

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31 ธันวาคม
2560
2559
200
200
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ: (1) นายฌอง ปิ แอร์ เบียงเฟ ลาออกจากบริ ษทั ฯ มีผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
(2) รับตาแหน่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
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องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน
หรื อจานวนขั้นต่าตามที่ กฎหมายและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กาหนดแต่ไม่เกินสิ บห้า (15) คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้อง
เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ ยวข้อง กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารอย่าง
น้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมที่บริ ษทั ดาเนินกิจการอยู่
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กาหนดว่า ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากต าแหน่ ง ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคี ยงที่ สุดถึงส่ วน 1 ใน 3 กรรมการ
ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
นายก่ อศักดิ์ ไชยรั ศมี ศกั ดิ์ หรื อ นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์ หรื อ นายณรงค์ เจี ยรวนนท์ หรื อ นายประเสริ ฐ
จารุ พนช คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อชื่ อร่ วมกับ นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล หรื อ นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐาพันธ์ หรื อ
นายพิ ทยา เจี ยรวิสิ ฐกุล หรื อ นายปิ ยะวัฒ น์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล รวมเป็ นสองคนและประทับตราส าคัญของ
บริ ษทั ฯ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั ฯ
1) ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่ เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยส่ งหนังสื อนัด ประชุ มไม่ น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุ ม เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ฯ มี เวลาเพี ยง
พอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) มีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
3) มีหน้าที่ ควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะนาเสนอข้อมูล
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน
การอภิปราย และสรุ ปมติที่ประชุม
4) มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการ เช่ น การ
แสดงตน งดออกเสี ยงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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5) สื่ อสารข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ
6) สนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น และทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ประชุ ม เพื่อ
ควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
7) สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษัทฯ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่กาหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ ที่ชดั เจน เหมาะสม ตาม
สภาพแวดล้อ มและการเปลี่ ย นแปลงปั จจัย ต่ า ง ๆ พร้ อมทั้งให้มี ก ารสื่ อ สารให้ ทุ ก คนในองค์ก ร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ มีหน้าที่กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นการตามนโยบาย
อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพเพื่ อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษ ทั ฯ และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ด้วยความโปร่ งใสและ
เป็ นธรรม ภายใต้ก รอบข้อ ก าหนดของกฎหมาย จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ผลกระทบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับสากล
2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ ในการกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและกลยุทธ์ระยะ
ปานกลาง พร้อมทั้งแผนการดาเนิ นงาน และงบประมาณประจาปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักของบริ ษทั ฯ โดยพิ จารณาถึ งการจัดสรรทรั พยากรและการควบคุ มการดาเนิ นงานที่
เหมาะสม รวมถึ งการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่ อาจมี ผลกระทบต่ อ
ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ที่ เกี่ ยวข้อ งตลอดสาย value chain ตลอดจนกากับดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การด าเนิ นการให้
เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณประจาปี ที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่ อ
เพิ่ มมูลค่ าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ด ให้แก่ กิจการ รวมทั้งสนับ สนุ น ให้มีการพิ จารณาทบทวนแผนงาน
กลยุทธ์และภารกิจบริ ษทั ฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3) คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ต้องจัด ท ากฎบัต รคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จการ
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ น
แนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ค วบคู่ ไปกับข้อบังคับ และระเบี ยบของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้เกิ ด ความ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องปฏิ บัติ หน้าที่ ด ้วยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อการ
ตัดสิ นใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
5) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการอนุมตั ิในส่ วนการดาเนิ นการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
6) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องให้บ ริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี ระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การ
สอบบัญชี การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ มภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 124

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และทบทวนระบบการบริ ห ารความเสี่ ยง การควบคุ ม ภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็ นประจาเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
7) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องละเว้นหรื อหลี กเลี่ยงการมี ส่วนร่ วมในกิ จการใด ๆ ซึ่ งมี ส่วนได้เสี ยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งสอดส่ องดูแล
เรื่ องการจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนดูแลให้
มี แนวทางและวิธีปฏิ บ ัติเพื่ อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขั้นตอนการดาเนิ นการและการ
เปิ ดเผยข้อมูล ตามที่ กฎหมายกาหนดและเพื่อให้เป็ นไปเพื่ อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวมเป็ นสาคัญ
8) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ต้อ งจัด ให้ มี เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ ค าแนะน าทางด้า นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
9) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองทั้งคณะ และ
รายบุคคลเป็ นประจาทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยร่ วมกันพิจารณาผลการดาเนินงานและปัญหาเพื่อ
สะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานและหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข
10) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร เป็ น
ประจาทุกปี และกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
11) กรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง
หากมีภารกิจสาคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
12) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง
13) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
14) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ กาหนดนโยบายการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย รวมถึ งระดับการแต่ งตั้ง
บุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย ระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ย่อยที่เหมาะสม
15) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ส่งเสริ มให้มีการพัฒนากรรมการอย่างสม่าเสมอ เช่น การเข้าร่ วมการ
อบรม การสัมมนา การดูงานต่างประเทศ เป็ นต้น
16) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กากับดูแลให้มีแผนสื บทอดตาแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมการ
สื บ ทอดตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่ มธุ รกิ จแม็ค โคร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และ
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ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิ จแม็คโครและ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสื บทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
17) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรดู แลให้ฝ่ ายบริ หารมี การทบทวน พัฒ นาดู แลการใช้ท รั พ ยากร ได้แ ก่
การเงิ น การผลิ ต ภูมิปัญ ญา ด้านบุ คลกร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
18) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์ รัปชัน
รวมถึงส่ งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
19) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลซึ่ งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุ นให้บริ ษทั จัดทา
คาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการเพื่ อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ นทุ กไตรมาส อนึ่ ง ใน
กรณี ที่การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่ งเป็ นการเฉพาะกรรมการ
รายนั้น ควรดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
20) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีการติ ดตามและประเมินฐานะทางการเงิ น
ของกิ จการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ และในกรณี ที่บริ ษทั ฯประสบปั ญหา
หรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริ ษทั ฯ กาหนด
แผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยูร่ อด และ/หรื อเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
21) คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น และด าเนิ น งานโดยรั ก ษา
ผลประโยชน์ข องผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งการด าเนิ น การจัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอื้อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ของตน
การสรรหา การแต่ งตั้ง และการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษทั ฯ
1) มี คุ ณ สมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กาหนด เช่ น พ.ร.บ.บริ ษ ทั
มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มี ความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและคุ ณ ลักษณะเฉพาะด้าน
ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ตลอดจนเพศและอายุ
3) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี จริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี เวลาอย่ างเพี ย งพอที่ จ ะอุ ทิ ศ ความรู ้
ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
4) พิจารณาจานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่ วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 126
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ถ่วงดุลการทางานของคณะกรรมการ การดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน
5) การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกบั บริ ษทั ฯ
การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการบริษทั ฯ
1) บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ า รั บ การพิ จ ารณ าคั ด เลื อ กเป็ นกรรมการเป็ นการล่ ว งหน้ า ตามหลั ก เกณฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ
ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 โดยรายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้
อย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรม
2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ทาหน้าที่ คดั เลื อกและสรรหาบุ ค คลที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการหรื อกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ และน าเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ ก. เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้ง
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
การพ้ นจากตาแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ
1) ในการประชุ ม สามัญ ประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัต รา โดยให้
กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจ
ได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
2) นอกจากการพ้น จากต าแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น จากต าแหน่ งเมื่ อ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ออก
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3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบ
ด้วยก็ได้
4) ในการลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึ งคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
5) ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุ คคลซึ่ งมี คุณ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ้ นั จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
2.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งสิ้ น 7 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
2. นายชิ หลุง ลิน
3. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
4. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
5. นายฌอง ปิ แอร์ เบียงเฟ*
6. นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์ **
7. นางศิริพร เดชสิ งห์**
8. นายริ คาร์โด ออกัสโต้ อมาโร่
ดี โอริ เวียร่ า เบารอตโต้**

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร สายงานบริ หารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน
รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิ จแม็คโคร สายงานสารสนเทศ
ทางธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ ฝ่ ายพัฒนา
ลูกค้า และฝ่ ายก่อสร้างและบริ หารทรัพยากร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานการตลาด
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารสิ นค้า

หมายเหตุ: - ผูบ้ ริ หารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็ นผูบ้ ริ หารตามนิ ยามที่ ประกาศกาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุนภายใต้
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
* ลาออกจากบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
** ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
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บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดองค์ กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริ ษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้ า
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
กลุ่มธุรกิจ
แม็คโคร
สายงาน
สารสนเทศทาง
ธุรกิจ

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
ธุรกิจ
ฟูดเซอร์ วิส

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
กลุ่มธุรกิจ
แม็คโคร
สายงาน
บริ หารการเงิน
และหน่วยงาน
สนับสนุน

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
สายงานบริ หาร
สินค้ า

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
สายงานฝ่ าย
ขายและ
ปฏิบตั ิการ ฝ่ าย
พัฒนาลูกค้ า
และฝ่ าย
ก่อสร้ างและ
บริ หาร
ทรัพยากร
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เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กัน ยายน 2560 เพื่ อรั บผิ ด ชอบด าเนิ นการในนามของบริ ษ ัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4) จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย (กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้นจาก
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
5) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ขา้ งต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย และ/หรือ บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
ตามเอกสารแนบ 2
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2.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560
2.3.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
2.3.1.1 กรรมการบริษทั ฯ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ปี 2560 จานวน 15 ราย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เท่ากับ 30.76 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเที ยบกับองค์กรที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และมีขนาดธุ รกิ จใกล้เคี ยงกันตลอดจนผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และสภาวการณ์
ของธุรกิจโดยรวม ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2559
(บาท/เดือน)
150,000

ปี 2560
(บาท/เดือน)
160,000

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน

135,000

140,000

3. นายธีระ วิภูชนิน

110,000

135,000

4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

110,000

130,000

5. นายโชติ โภควนิช

110,000

120,000

6. นายชวลิต อัตถศาสตร์

110,000

120,000

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

95,000

105,000

8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ

95,000

100,000

9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

95,000

100,000

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

95,000

100,000

11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

95,000

100,000

12. นายณรงค์ เจียรวนนท์

95,000

100,000

13. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
14. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เงินโบนัสประจาปี

95,000
95,000
95,000
ไม่มี

100,000
105,000
100,000
10.2 ล้านบาท

รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
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2.3.1.2 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจานวน 5 ราย ได้รับค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
2.3.1.3 กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจ านวน 3 ราย ได้รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
2.3.1.4 กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการจานวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
2.3.1.5 ผู้บริหาร
ในปี 2560 ผูบ้ ริ หาร จานวน 9 ราย (รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่ งในระหว่างปี ) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 174.24 ล้านบาท
ซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส
2.3.2 ค่ าตอบแทนอืน่
2.3.2.1 กรรมการบริ ษั ท ฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
- ไม่มี 2.3.2.2 ผู้บริหาร
ในปี 2560 บริ ษ ทั ฯ ได้จ่ายค่ าตอบแทนอื่ น ๆ ให้แก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ จานวน 9 ราย
(รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการปรับเปลี่ ยนตาแหน่ งในระหว่างปี )
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 40.52 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่ วนที่
บริ ษทั ฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดื อน) และค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารชาวต่างประเทศ เช่ น
ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็ นต้น
รายการค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห ารข้า งต้น ใช้ต ามเกณฑ์ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารจ่ า ยออกไปใน
ระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
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บริ ษั ท ซึ่ งได้ จั ด ท าขึ้ นตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2.4 บุคลากร
2.4.1 จำนวนพนักงำนทั้งหมด และจำนวนพนักงำนในแต่ ละสำยงำนหลัก
ตารางแสดงจานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยในแต่ละสายงาน
SML
พนักงาน
ปฏิบตั ิการ 12,950
(คน)
พนักงาน
สานักงาน 730
(คน)

SFS

INDV INDS

INDD

LL

JM

MAXZI INDC PRO MROH ARO

MAC CPWI MGZ

รวม

-

-

-

-

-

3

13

-

-

-

-

283

-

-

13,249

194

85

214

57

22

-

-

7

-

-

-

55

97

4

1,465

13,680

194

85

214

57

22

3

13

7

-

-

-

338

97

4

14,714

ผลตอบแทน
พนักงาน* 4,745
(ล้ านบาท)

134

31

263

40

23

3

2

3

-

-

-

41

49

2

5,336

รวม (คน)

หมายเหตุ: * จานวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานไม่ได้รวมส่ วนของผูบ้ ริ หาร
ชื่อบริ ษทั
SML
SFS
INDV
INDS
INDD
LL
JM
MAXZI

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จากัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
Indoguna (Singapore) Pte Ltd
Indoguna Dubai LLC
Indoguna Lordly Company Limited
Just Meat Company Limited
Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C

INDC
PRO
MROH
ARO
MAC
CPWI
MGZ

Indoguna (Cambodia) Company Limited
บริ ษทั โปรมาร์ ท จากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด
ARO Company Limited
Makro (Cambodia) Company Limited
CP Wholesale India Private Limited
Makro (Guangzhou) Food Company Limited

2.4.2 กำรเปลีย่ นแปลงจำนวนพนักงำนอย่ ำงมีนัยสำคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี 2.4.3 ข้ อพิพำทด้ ำนแรงงำนในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี -
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2.4.4 นโยบายในการพัฒนาบุคคล
เกื อบสามทศวรรษที่ แม็คโครดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทย บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนเรี ยนรู ้
และสั่งสมประสบการณ์ อนั มีค่า เพื่อส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่ ดีที่สุดแก่ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการ
อย่างไรก็ดี ในโลกการแข่งขันยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การปรับองค์กรให้พร้อม
รับมือกับความท้าทาย อีกทั้งการสร้างบุคลากรที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่ มี
อยูเ่ ดิมให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพนักงานในแต่ละช่วงวัย โดยการนาจุดแข็ง
และศักยภาพของแต่ละช่ วงวัย พร้อมทั้ง ผสมผสานความแตกต่างระหว่างวัยให้กลมกลืน เหล่านี้
ล้วนเป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนในยุคแม็คโคร 4.0
มุ่งสู่ องค์ กรทางเลือกที่น่าทางานของทุกช่ วงวัย
แม็คโครถื อเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายของกลุ่มอายุคนทางาน โดยบุ คลากรกลุ่ม
ใหญ่จดั เป็ นกลุ่มเจเนเรชัน X และ Y ทั้งนี้ ความท้าทายในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในปี
2560 ยังคงเป็ นการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการ
เจริ ญเติบโตของธุ รกิจทั้งในประเทศ และขยายตัวสู่ต่างประเทศมากขึ้น การสร้างแบรนด์ “แม็คโคร”
ให้เป็ นองค์กรทางเลือกที่ น่าทางานของคนทุกช่ วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่ จึงนับเป็ นทางออก
และถือเป็ นหนึ่งในเป้ าหมายที่สาคัญในการสร้างธุรกิจให้เติบโตในยุคแม็คโคร 4.0
โดยคุณสมบัติของคนแม็คโครยุค 4.0 ที่ ควรมีคือ หลงใหลใส่ ใจในสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับอาหาร ซึ่ งเป็ น
ทิ ศทางที่ ธุรกิ จกาลังดาเนิ นไปในอนาคต กระตื อรื อร้นและคล่องตัวสอดรับกับสภาพธุ รกิจที่ มีการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เปิ ดรั บ สิ่ ง ใหม่ เสมอให้ เข้า ถึ ง โลกการแข่ งขัน ยุ ค ใหม่ ตื่ น ตัว กับ การ
เปลี่ ย นแปลง และพร้ อ มเคลื่ อ นย้า ยไปได้ทุ ก ที่ ต ามการขยายตัว ของธุ ร กิ จ ทั้ง ในประเทศและ
ต่ างประเทศ มี ค วามเป็ นผูน้ าและมี ค วามคิ ด แบบเจ้าของกิ จการ มุ่ งส่ งมอบสิ่ งที่ ดี ม ากกว่าความ
คาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
ทั้งนี้ การจะเป็ นองค์กรทางเลือกที่น่าทางานของคนทุกช่วงวัย บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นองค์กรที่ทนั สมัย และมีวิสยั ทัศน์และพันธกิจโดยมุ่งมัน่ เป็ นที่หนึ่งใน
ด้านการจัด หาสิ น ค้าเพื่ อ ธุ ร กิ จอาหารแบบครบวงจรส าหรั บ ผูป้ ระกอบการมื ออาชี พ เพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศในการทางานให้เกิ ดขึ้ นในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ การรับสมัครงานผ่านช่ องทางเว็บไซต์ การ
ประสานความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในแต่ละภูมิภาค เพื่อจัดงาน Job Fair และสร้างโอกาส
การจ้างงานคนในท้องถิ่น รวมทั้ง คัดสรรคนรุ่ นใหม่มากความสามารถมาเป็ น Young Talent ที่ จะ
มาร่ วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการบริ หารความยัง่ ยืนด้านบุคลากร โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญ
คือ การดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็ นองค์กรที่ดีในการปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
ที่เป็ นธรรม โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทานโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
บนพื้นฐานของการเคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนของพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ ทั้งหมด โดยไม่
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เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง และสอดคล้องกับข้อตกลงขององค์กรด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล
แห่งสหประชาชาติ โดยครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
สร้ างและพัฒนาบุคลากรทุกขุมกาลัง
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งบริ หารจัดการทรัพยากรบุ คคลด้วยกลยุทธ์ G4G “Grow our People For Growth”
สร้างคนให้เติ บโต เพื่อก้าวต่อไปที่ยงั่ ยืน เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างทันท่วงที โดยเน้นพัฒนาคุณภาพผูน้ า และสร้างความเป็ นมืออาชี พในพนักงานทุก
ระดับอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการทางาน และมี หลักปฏิ บตั ิ ต่อกันในแนวทางเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ให้
ความสาคัญกับการปลูกฝั งค่านิ ยม “VICTORY-7 ค่านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร” ให้กบั พนักงานทุ ก
คน รวมทั้งสร้างความผูกพันในกลุ่มพนักงานสาขาที่เปิ ดใหม่ ด้วยการดาเนิ นกิจกรรม Makro’s Day
One ประกอบไปด้วยการให้ความรู ้ ในการท างาน และมี พิธีบายศรี สู่ ขวัญ โดยประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารกลุ่มธุ รกิ จแม็คโครจะไปร่ วมงานด้วยทุกครั้ง เปรี ยบเสมือนวัฒนธรรมของแม็คโครในการ
ต้อ นรั บ พนักงานทุ กคนเข้าสู่ การท างานที่ ส าขาใหม่ อ ย่า งอบอุ่ น นอกจากนี้ การจัด ท าคู่ มื อการ
ปฏิ บตั ิ งานเป็ นรายแผนกสาหรับพนักงาน เช่ น แผนกเนื้ อสัตว์ ผักและผลไม้ เบเกอรี และคู่มือการ
สอนงานแต่ ละแผนกส าหรั บ หัวหน้างาน ถื อเป็ นเครื่ องมื อที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒ นาทักษะ
บุคลากรจานวนมากให้เกิดองค์ความรู ้และความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการขยายธุรกิจของแม็คโครในอนาคต
การพัฒนาและรักษาบุคลากรคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ด้วยแผนการสื บทอดตาแหน่ ง
งานที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมีการประเมินและฝึ กอบรมพนักงานที่มีความโดดเด่นทุกระดับตาม
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเติบโตตามสายงานและสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้สมกับเป็ นคู่ คิดธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหาร อาทิ โครงการ Staff 2 Potential ส าหรั บ
พนั ก งานระดับ ปฏิ บัติ ก าร โครงการ Supervisor Academy Program ส าหรั บ ระดับ หั ว หน้ า งาน
(Supervisor) โครงการ Section Development & Fresh Food Development ส าหรั บ ผูจ้ ัด การแผนก
และโครงการ Food Service Academy สาหรับผูจ้ ดั การแผนกอาหารสด เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังมี กระบวนการสร้ างผูน้ าอย่างเป็ นระบบ มุ่งเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ เพื่ อสนับสนุ นให้พ นักงาน
เติบโตในตาแหน่งงานที่สูงขึ้นไป อาทิ โครงการ STAR Program เป็ นการเตรี ยมความพร้อมขึ้นเป็ น
ผูจ้ ดั การสาขา และโครงการ Star Plus สาหรับการเติ บโตเป็ นผูจ้ ดั การเขตและผูจ้ ดั การภาค รวมทั้ง
การสนับสนุ นผูน้ าองค์กรเข้าอบรมหลักสู ตรที่ สถาบันผูน้ าเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ (C.P. Leadership
Institute, CPLI) เพื่อสร้างผูน้ าที่มีศกั ยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ในปี 2560
พนักงานของบริ ษทั ฯ มีชวั่ โมงการฝึ กอบรมเฉลี่ย 14.03 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี โดยพนักงานในระดับ
ผูจ้ ดั การขึ้นไป มีชวั่ โมงในการฝึ กอบรมเฉลี่ย 34.57 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
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เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในกรณี ที่มีตาแหน่งผูบ้ ริ หารว่างลง บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทาแผนผูส้ ื บทอด
ตาแหน่ งงาน โดยมีการจัดทาโครงการเพื่อค้นหาพนักงานที่ มีศกั ยภาพสู ง มีผลการทางานที่โดดเด่น
และมีทกั ษะความเป็ นผูน้ า แล้วพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย และเป็ นระบบ เช่ น
หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะ การมอบหมายงานโครงการ และการโค้ชโดยผูบ้ ริ หาร ที่มีประสบการณ์
สู ง เพื่ อให้พนักงานกลุ่มนี้ มีความพร้อม เมื่อมีตาแหน่ งงานว่างลง บริ ษทั ฯ จะสามารถนาบุคลากร
เหล่านี้ มาทดแทนได้ทนั ที โดยการวางแผนผูส้ ื บทอดตาแหน่งงานนี้ จะมุ่งเน้นที่ตาแหน่งผูบ้ ริ หารถึง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ เพื่อรักษาความต่อเนื่ องของธุ รกิ จ โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ คัดเลือกผู ้
สื บทอดตาแหน่ งงานสาหรับระดับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ม (CEO) รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO-1 หรื อระดับ Chief)
ผูอ้ านวยการอาวุโส (CEO-2 หรื อระดับ Senior Director) โดยการประเมินระดับความพร้อมของผู ้
สื บทอดตาแหน่ งงานแต่ ละคน ซึ่ งจะแบ่ งระดับความพร้อมออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ผูท้ ี่ พร้ อมจะสื บ
ทอดตาแหน่งงานทันที ผูท้ ี่พร้อมจะสื บทอดตาแหน่งงานในอีก 1 - 3 ปี ข้างหน้า และผูท้ ี่พร้อมจะสื บ
ทอดตาแหน่งงานในอีก 3 ปี ขึ้นไป ซึ่ งระดับความพร้อมนี้ จะมีผลต่อระดับความเข้มข้นในการพัฒนา
รวมทั้งมีผลต่อรู ปแบบและเครื่ องมือที่ จะนามาใช้ในการพัฒนา ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะต้องวางแผนพัฒนา
รายบุ ค คลให้ ส อดคล้อ งกับ ระดับ ความพร้ อ มดังกล่ า ว โดยรู ป แบบวิ ธี ก ารพัฒ นาจะเป็ นแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้ผสู ้ ื บทอดตาแหน่งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ ว ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางธุ ร กิ จได้ท ัน ได้แ ก่ การเข้าอบรมกับ สถาบัน ผูน้ าเครื อฯ เช่ น หลัก สู ต ร ALP
(Action Learning Program) BLP (Business Leader Program) ห รื อ NLP (New Leader Program)
เป็ นต้น การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่ วมโครงการผนึ กกาลังของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ การ
ฝึ กอบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การหมุ น เปลี่ ย นหน้ า ที่ ง าน การสอนงานจากผู ้ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ เป็ นต้น จากนั้น บริ ษทั ฯ จะทาการติ ดตามความคื บหน้าเป็ นระยะ
ระหว่างการพัฒนาจนครบกาหนดเวลา และมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งก่อนจบโครงการ
ในส่ วนของส านักงานใหญ่ บริ ษ ทั ฯ มุ่ งปลูกฝั งดี เอ็น เอความเป็ นแม็ค โครแก่ พ นักงานทุ กระดับ
ด้วยการเติ มคุณ ค่าหลัก 6 ประการของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ รวมทั้งค่ านิ ยม “VICTORY-7 ค่านิ ยม
สมเป็ นคนแม็คโคร” ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลซึ่ งมีความสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั ทั้ง
ยังมี การพัฒ นาศักยภาพของพนักงานในแต่ ละระดับอย่างเหมาะสม เช่ น ผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การ
อาวุ โ สขึ้ นไป เน้ น การพัฒ นาศัก ยภาพผู ้น าทั่ว ไปผ่ า นโครงการ Corporate Induction Program
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพส่ วนบุคคล เช่ น หลักสู ตร Situational Leadership และ หลักสู ตร Crucial
Conversations เป็ นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒ นาคนรุ่ นใหม่อย่างเข้มข้นในโครงการ Young Talent
เฟ้ นหาดาวเด่ นรุ่ นต่ อไปที่ จะเป็ นขุมพลังใหม่ของแม็ค โคร นอกจากนี้ ทุ ก ๆ 2 เดื อน ยังมี การจัด
ผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอกมาให้ความรู ้ และแบ่งปั นประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ เช่ น แนวโน้มธุ รกิ จของ
โลกแก่พนักงาน ซึ่ งมีส่วนในการกระตุน้ ให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ของบริ ษทั ฯ
ในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทา Employee Engagement Survey เป็ นครั้ง
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แรก เพื่ อสารวจความผูกพันของพนักงานที่ มีต่ อองค์กร และนาผลที่ ได้มาประเมิ นเพื่ อใช้ในการ
กาหนดแผนงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลในปี ต่อ ๆ ไป
นโยบายเกีย่ วกับค่ าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นธรรมแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเหมาะสม
ตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่ อมโยงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและผูบ้ ริ หารแต่
ละคน
บริ ษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดื อน
แก่ ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งาน ปี ละ 1 ครั้ ง ในรู ป แบบของดัช นี ว ดั ผลการด าเนิ น งาน (Key Performance
Indicator: KPI) ซึ่ งรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ในสิ่ ง
ที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการในระยะยาว เพื่อเป็ นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต
การประเมิ น ฯ ดังกล่ าวนอกจากจะท าให้ค่ าตอบแทนของผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานเชื่ อมโยงกับ ผลการ
ดาเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมิ น ฯ
ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บตั ิ งาน (pay per performance) ซึ่ งได้กาหนดการ
จ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทัว่ ไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุ รกิจ
ประเภทเดี ยวกันหรื อใกล้เคียง เพื่อรักษาและเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล
ให้กับ องค์กร นอกจากนั้น บริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนดการจ่ ายโบนัส ผัน แปรตามผลประกอบการ (Variable
Bonus) ที่ มีความเชื่ อมโยงผลการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้ นไป) กับ
ผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯในแต่ ละรอบปี เพื่ อจูงใจให้พ นักงานปฏิ บัติงานให้ได้ต ามเป้ าหมายของ
องค์กรในแต่ละปี
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยังได้กาหนดนโยบายค่ า ตอบแทน เพื่ อรั กษาและสร้ างแรงจู งใจพนัก งานในการ
ปฏิ บตั ิ งานให้องค์กรดาเนิ นงานไปสู่ เป้ าหมายในอนาคต เช่ น แนวทางการขึ้ นค่ าจ้างประจาปี การปรั บ
เงินเดือนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรื อตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การจัดให้มีกองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พ เพื่ อเสริ มสร้ างความมัน่ คงในการด ารงชี พ แก่ พ นักงาน เมื่ อสิ้ น สุ ด การเป็ นพนักงานหรื อเมื่ อ
เกษียณอายุการทางาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิ การอื่น ๆ อาทิ สวัสดิ การค่ารักษาพยาบาลสาหรับพนักงาน
สวัสดิการประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษ ทั ฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดีแ ละจรรยาบรรณธุ รกิ จ
โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้น้ ัน ถื อเป็ นปั จจัยพื้ นฐานส าคัญในการเสริ มสร้ างให้กระบวนการ
ทางานและกระบวนการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเชื่ อมัน่ ว่าหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีและ
จรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จะเป็ นระบบบริ หารจัดการที่ ก่อให้เกิ ดความเป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถ
สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้ผมู ้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม
ตลอดจนสนับสนุน ส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ จึ งให้ค วามสาคัญต่ อนโยบายและการปฏิ บัติต ามหลักการกากับดู แลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุ รกิ จมาตลอด โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการกากับ ดูแ ลกิ จการ กากับดู แล ติ ด ตาม และ
ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นการกากับดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุ รกิ จ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแล
กิจการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสามารถรักษามาตรฐานให้มี
การปฏิ บตั ิ ที่ดีตามกฎระเบี ยบของหน่ วยงานกากับดูแล ทั้งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์การประเมิ นทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล ส่ งผลให้ในปี 2560 การดาเนิ นการด้านการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ
สามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่ วางไว้ โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการสารวจการกากับดูแล
กิจการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทยที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง สาหรับหลักเกณฑ์ในเรื่ องใดที่ยงั ไม่ได้มีการกาหนดเป็ น
นโยบายหรื อยังไม่ได้นาไปปฏิ บตั ิ ฝ่ ายบริ หารจะรายงานให้คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ เพื่อพิจารณา
ทบทวนเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ทามือนโยบายการกากับดูแลกิจการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี
2555 และมีการปรับปรุ งครั้งล่าสุ ดในปี 2560 ซึ่ งเพิ่มเติมเนื้ อหาส่ วนที่เป็ นจรรยาบรรณธุ รกิจเข้าไปด้วย และ
ใช้ชื่อว่า คู่มือการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ จะต้องรับทราบและปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายฯ
บริ ษทั ฯ ได้ทาการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบตั ิดา้ นกากับดูแลกิจการอย่างสม่าเสมอ โดยในปี
2560 ได้มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ
โดยการศึกษากฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. (CG Code) และหลักการ
และเกณฑ์ประเมิ นด้านการกากับดูแลกิ จการ รวมถึ งกลยุทธ์และทิ ศทางในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 138

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาการเผยแพร่ ค่มู ือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ที่ www.siammakro.co.th เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ นใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนิ นธุ รกิ จที่ ดีให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิ บตั ิ ซึ่ งมุ่งเน้นหลักการกากับดูแล
กิ จการ ความส าคัญ ในการปฏิ บ ัติต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึ งการ
คานึ งถึงและการเคารพสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งด้านความรู ้ ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และการปลูกจิ ตสานึ กให้บุคลากรของ
บริ ษทั ฯ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร
จะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่ องจริ ยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ โดยรายละเอี ยดจรรยาบรรณธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อ สารและกิ จกรรมส่ งเสริ มต่ าง ๆ เพื่ อแสดงถึ งการนานโยบายไปสู่ การ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และเน้นย้ าถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการ
ให้แก่พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริ ษทั สยามแม็คโคร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
- คู่มอื การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีคู่มือการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ สาหรั บกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทุ กคน เพื่ อยึดถือปฏิ บตั ิ ในการดาเนิ นงาน ซึ่ งเมื่อได้รับคู่มือฯ
ดังกล่าวกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ต้องทาการศึกษารายละเอียด และลงนามใน “ใบลง
นามรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ ” ส่ งกลับมายังฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ฯ มี
การทบทวนคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสมกับธุ รกิ จและสอดคล้องกับข้อกาหนดอทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากลเป็ นประจาทุ กปี ยู่เสมอ โดยฉบับปั จจุบนั เป็ นฉบับปรั บปรุ ง ครั้งที่ 2 ซึ่ งได้รับการ
อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และได้แจกให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
นอกจากนั้น ยังเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและบุคคลทัว่ ไปสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก
- การสื่ อสารนโยบายและการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ
ยัง มี ก ารสื่ อ สารการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย อาทิ การประชุ ม ร่ ว มกับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานสัมมนาคู่คา้ ประจาปี เป็ นต้น การจัดทาจดหมายถึงคู่คา้ ทางธุรกิจที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ อาทิ จดหมายขอความร่ วมมืองดให้ของขวัญปี ใหม่แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ฯ เป็ นต้น
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- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึ กอบรม
บริ ษทั ฯ มีการสื่ อสารนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิจ และการ
ต่อต้านคอร์ รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็ นการปลูกจิตสํานึ กดังกล่าวให้กบั พนักงานตั้งแต่
วันแรกที่เข้ามาเริ่ มเป็ นพนักงาน นอกจากนั้น เพื่อยํ้าเตือนให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ
ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิจ และการต่อต้านคอร์ รัปชัน
เป็ นประจําตลอดทั้งปี อาทิ เอกสารประชาสัมพันธ์ “รู ้ทนั คอร์รัปชัน” เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี แผนงานในการจัดทําระบบการเรี ยนอิ เล็กทรอนิ กส์ ดา้ นการกํากับ ดูแล
กิ จการ (CG e-learning) ให้กบั พนักงานทุ กระดับของบริ ษ ทั ฯ สามารถเข้าไปศึ กษาเรี ยนรู ้ หลักการ
กํากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุ รกิจ และการต่อต้านคอร์ รัปชัน โดยจะใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ผ่านการ
เล่นเกมที่สนุกสนาน และสอดแทรกความรู ้ที่น่าสนใจ
- มาตรการการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่ องร้องเรี ยน
การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการสรุ ปผลรวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับ
เรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ ยง
ที่ จะได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของบุ คลากรของ
บริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต โดย
การกระทําดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระทําที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ
หรื อนโยบายกํากับดูแลกิ จการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ และระเบี ยบ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ การกระทําที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต ซึ่ งหมายถึง การกระทําใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย สํ า หรั บ ตนเอง หรื อ ผูอ้ ื่ น เช่ น การยัก ยอกทรั พ ย์ การคอร์ รั ป ชัน
การฉ้อโกง เป็ นต้น โดยมาตรการดังกล่าวมี การเผยแพร่ ท้ งั ในคู่มือหลักการกํากับดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลัน่ กรองและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของ
บริ ษ ัท ฯ เฉพาะเรื่ อ ง ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เกิ ดป ระสิ ท ธิ ผลสู งสุ ด และให้ เ ป็ นไป ตามกฎระเบี ยบ และข้ อ บั ง คั บ ของ ก.ล.ต. และ ตลท .
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ จานวน 5 คน ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายธี ระ วิภูชนิน
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นายโชติ โภควนิช
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เพื่อทาหน้าที่
สอบทานการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี รวมทั้ง
พิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบที่ มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ นชอบในการพิ จารณาแต่ งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้าง หัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิ จารณาคุ ณ สมบัติ ความเป็ นอิ ส ระ ผลการปฏิ บัติ งาน และค่ าสอบบัญ ชี ของผูต้ รวจสอบบัญ ชี
ภายนอก เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรื อถอดถอนผูส้ อบบัญชีภายนอก
5. พิจารณาเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. สอบทานรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัด ท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจ าปี ของบริ ษัท ฯ
ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
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ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ
ค. ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็ นหรื อข้อสังเกตที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายการอื่ น ที่ เห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิ ง และแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชันของบริ ษทั ฯ ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
9. ปฏิ บ ัติงานในกิ จกรรมอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ มอบหมายโดยที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นพ้องด้วย
2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณ ะกรรมการสรรห าและก าห นดค่ า ตอบ แทน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ป ระกอบด้ ว ย
กรรมการ จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายธี ระ วิภูชนิน
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1.

คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการชุ ดต่าง ๆ เพื่อให้มี
องค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง โดยคานึ งถึงความหลากหลายใน
โครงสร้ างของคณะกรรมการ เช่ น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ การอุทิศเวลา และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิ หรื อน าเสนอความเห็ น ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งจะน าเสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี )

2.

พิจารณาหลักเกณฑ์ และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุ ดต่าง ๆ
ที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
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ความรั บผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บได้กับ ระดับ ค่ าตอบแทนของบริ ษ ทั อื่ น ๆ ในอุ ต สาหกรรม
เดี ยวกัน หากพิ จารณาแล้วเห็ นควรให้มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากมติ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ให้นาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเพื่อนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และประเมินผล
การปฏิ บตั ิ งานและพิ จารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิ จ
แม็คโคร โดยให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.

ประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานและพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ แม็ ค โคร โดยให้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ เว้น แต่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริ ษทั ฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูป้ ระเมินผล

4.

สนับสนุ นให้บริ ษ ทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอรายชื่ อบุ คคลเข้ารั บ การสรรหาเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ

5.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย

3) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 5 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายอาสา สารสิ น
นายโชติ โภควนิช
นายธีระ วิภูชนิน
นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการกากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการกากับดูแลกิจการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

กาหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อสื บต่อไป

2.

กาหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการภายใน
องค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารั บ การตรวจประเมิ นจากองค์กรภายนอกที่ มีชื่ อเสี ย งและเป็ นที่
ยอมรับทัว่ ไปเป็ นประจา

3.

กากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ของสถาบัน
กากับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

4.

พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกากับฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5.

สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ วฒั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็ นที่เข้าใจของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบตั ิท้ งั ในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ

6.

รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1)

กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถื อ หุ ้น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของจานวนหุ ้น ที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่
บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อน
ประจา หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลาดับ
เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อ านาจควบคุ มของบริ ษ ัท ฯ เว้นแต่ จะได้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิ ส ระเคยเป็ นข้ า ราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ งคู่ ส มรสของบุ ต ร ของผู ้บ ริ หาร ผู ้ถื อ หุ ้ น
รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มี
ความสั มพั น ธ์ ท างธุ รกิ จกั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ให ญ่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บ ริ ษั ท ร่ วม ผู ้ ถื อหุ ้ น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
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การให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญา
มีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ วม ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ และไม่ เป็ นผู ้ถื อหุ ้ น
ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้รั บ การแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ผู ้ถื อหุ ้ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มี
นัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่ มีล ักษณะอื่ นใดที่ ท าให้ไม่ สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระเกี่ ยวกับการด าเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
10. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งได้ไม่เกิ น 9 ปี โดยให้เริ่ มนับวาระการดารงตาแหน่ งตั้งแต่
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 เป็ นต้นไป โดยไม่นบั ระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่ผ่านมา
ของกรรมการอิสระรายเดิม
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กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการด าเนิ น กิ จการของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ัท ย่อยล าดับ เดี ย วกัน
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษัท ฯ แต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระเป็ นบุ ค คลที่ มี ห รื อเคยมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มู ล ค่ า ที่ ก าหนดตามข้อ 4 หรื อ ข้อ 6
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ อาจพิ จารณาผ่ อ นผัน ให้ ไ ด้ห ากเห็ น ว่ า การแต่ ง ตั้งบุ ค คลดังกล่ าวไม่ มี
ผลกระทบต่ อการปฏิ บัติ ห น้าที่ และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิ ส ระ และบริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ ที ่ ท าให้บ ุค คลดัง กล่า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ในการเสนอให้มีก ารแต่ง ตั้ง บุค คลดัง กล่า วเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื่ อ เป็ นการส่ งเสริ มให้กรรมการอิ ส ระและกรรมการซึ่ งไม่ ได้เป็ นผูบ้ ริ ห ารได้มี โอกาสประชุ ม
ปรึ กษาหารื อระหว่างกันเองอย่างเป็ นอิสระ สาหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งการกาหนดแนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพการกากับดูแล
กิจการที่ดีบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็ นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ
(2)

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ และการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ
ก. หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษทั ฯกรณี การคัดเลือกกรรมการรายใหม่
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กาหนด เช่น พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ
ด้าน ตลอดจนเพศและอายุ
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3) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรู ้ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
4) การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกบั บริ ษทั ฯ
ข. กรณี การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม
1) ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา
2) การให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
3) การอุทิศเวลาให้กบั องค์กร
การสรรหากรรมการและการแต่ งตั้งกรรมการบริษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุ ค คลผูม้ ี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ก่อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 โดยรายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่า
เทียมกันอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ทาหน้าที่ คดั เลือกและสรรหาบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม โดยพิ จารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์ ในด้านต่ าง ๆ ความสามารถในการ
บริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ฯ รวมทั้ง ผลการปฏิ บ ัติ งานในต าแหน่ งหน้าที่ ข องกรรมการเพื่ อด ารง
ตาแหน่งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
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การพ้ นจากตาแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา โดยให้
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการซึ่ งพ้น
จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่ งเมื่อ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และ/หรื อ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับ
แต่ วนั ที่ ใบลาออกไปถึ งบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์เ ข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัด ไป เว้น แต่ วาระของกรรมการผูน้ ้ ัน จะเหลื อ น้อ ยกว่ า สอง (2) เดื อ น
โดยบุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพี ยงเท่ าวาระที่ ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบ
การดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ โดย
1.

มี การส่ งบุ คคลเพื่ อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มใน
บริ ษ ทั ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น โดยการส่ งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อน

2.

มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของ
บริ ษ ทั ฯ ในบริ ษ ทั ดังกล่าวในการควบคุ ม หรื อมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่ ส าคัญต่ อการ
ดาเนินธุรกิจ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 148

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

3.

มี กลไกในการกากับ ดูแ ลที่ มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน การท า
รายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อ
การทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ ผ่านทางหน่วยงานส่ วนกลางโดยสายงานบัญชี และการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยยังมีขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย

4.

มี การกาหนดระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและรั ด กุม เพี ย งพอ ในบริ ษ ัท ย่อ ยด้วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน

อนึ่ง ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษ ทั ฯ เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จึ งถื อเป็ นนโยบายที่ ส าคัญในการ
ดาเนิ นการให้เกิ ดความเสมอภาคและยุติธรรมต่ อผูถ้ ือหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกัน โดยข้อมูลภายในหรื อ
ข่าวสารอันมีสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็ นข้อมูลภายใน
ที่ ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จและถือเป็ นข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ หากเปิ ดเผยแล้ว ย่อมส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
การป้ องกันข้อมูลภายในมี ความสาคัญอย่างยิ่งต่ อความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมี ความสาคัญต่ อความ
มัน่ คงในอาชี พการงานของบุ คลากรทุ กคนด้วย เพื่ อให้การให้ขอ้ มูลข่ าวสารต่อบุ คคลภายนอกเป็ นไปใน
แนวทางที่ จะไม่ เกิ ด ผลเสี ย หายต่ อธุ ร กิ จและชื่ อเสี ยงของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ัท ฯ จัด ให้มี มาตรการและระบบ
ควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และบุคลากรของบริ ษทั ฯ จึ งต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็ นความลับ ไม่นาข้อมูล
ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พน้ สภาพหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่ไปแล้ว
ทั้งนี้ ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ แผนการดาเนิ นงาน ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลการดาเนิ นงาน ข้อมูลของผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิ น ข้อมูลที่ อาจ
ส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของบริ ษทั ฯ ข้อมูลที่ตอ้ งเก็บเป็ นความลับทางกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับ
การสารวจและจัดหาที่ดิน ข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน รหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ/
หรื อ ข้อมูลใด ๆ ที่หากเปิ ดเผยแล้วจะสร้างความเสี ยหายหรื อเสื่ อมเสี ยแก่บริ ษทั ฯ พนักงานลูกจ้าง คู่คา้ หรื อ
ลูกค้า
แนวปฏิบตั ิ
1. พนักงานของบริ ษ ัท ฯ ควรรั ก ษาข้อ มู ลภายในและเอกสารที่ ไ ม่ ส ามารถเปิ ดเผยต่ อบุ ค คลภายนอก
อันนาไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่
มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
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2. พนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น
3. พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รับหรื อทางานเกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุ คคลต้องเก็บรั กษา หรื อใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4. บริ ษทั ฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ ายหรื อแผนกของตนอย่าง
รัดกุม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่าง
เป็ นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่
สาคัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
5. บริ ษทั ฯ กาหนดให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สญ
ั ญาและข้อตกลงที่มีไว้กบั คู่สัญญา ถือเป็ นความลับที่ไม่อาจ
เปิ ดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ และคู่สญ
ั ญาเท่านั้น
6. พนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ แม้พน้ สภาพหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปแล้ว
7. กรณี ถูก ถามหรื อ ขอให้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ อยู่น อกเหนื อความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ปฏิ เสธการแสดง
ความเห็ น ต่ า ง ๆ ด้ว ยความสุ ภ าพ และแนะน าให้ ส อบถามจากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายและ
รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
8. ในกรณี ที่ เกิ ดข่ าวลื อ หรื อการรั่ วไหลของข้อมูลที่ ยงั ไม่ สมบู รณ์ และยังไม่ได้เปิ ดเผย จะต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารลาดับต่อไปพิ จารณาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง หรื อเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ
บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ มีการซื้ อ
ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังมีแนวปฏิ บตั ิสาคัญที่จะส่ งเสริ มการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในได้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ ได้
กาหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้ อขาย และการถื อครองหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุ ม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯ
และผู ้บ ริ หารจะต้อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการมี ส่ ว นได้ เสี ยของตน และบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกไตรมาส และจะต้องจัดทารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บ
ไว้ใช้ภายในบริ ษทั ฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
9.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย จ่ ายและอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี ให้แก่ สานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชี สังกัดในรอบปี บัญชี 2559 และ 2560 ตามลาดับโดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่อบริษัทผู้จ่าย
บริ ษทั ฯ
SFS
MROH
INDV
PRO
ARO(1)
CPWI
MAC
MGZ(1)
INDS(1)
INDD(1)
LL(1)
JM(1)
MAXZI(1)
INDC(12)
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สานักงานสอบบัญชีทผี่ ้สู อบบัญชีสังกัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด (เวียดนาม) จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
คิ่น ซู เทย์ แอนด์ แอทโซซิเอทส์ จากัด
KPMG India
KPMG Cambodia
Guang dong chuangxin audit firm Ltd.
Chong, Lim & Partners LLP
FRG Chartered Accountants
PLC (CAP) Limited
PLC (CAP) Limited
FRG Chartered Accountants
N/A

ค่ าตอบแทนจากการ
สอบบัญชี (บาท)
2559
2560
5,860,000
5,960,000
800,000
1,150,000
125,000
200,000
320,000
315,000(2)
50,000
50,000
34,534
33,938(3)
312,780(4)
369,245(5)
27,656(6)
1,548,357(7)
101,640(8)
392,031(9)
174,236(10)
46,200(11)
-

หมายเหตุ :
(1) มีผสู้ อบบัญชี ที่ไม่ได้อยูส่ านักงานสอบบัญชี เดียวกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
(2) สาหรับปี 2559 เป็ นเงินจานวน 210,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0016 บาท) และ
ในปี 2560 เป็ นเงินจานวน 210,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0015 บาท)
(3) สาหรับปี 2559 เป็ นเงินจานวน 1,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 34.5340 บาท) และ
ในปี 2560 เป็ นเงินจานวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 33.9380 บาท)
(4) สาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 600,000 รู ปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รู ปีอินเดีย เป็ น 0.5213 บาท)
(5) สาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 10,880 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 33.9380 บาท)
(6) สาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 5,500 หยวนเหริ นหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เรนมินบิจีน เป็ น 5.0283 บาท)
(7) สาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 63,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็ น 24.5771 บาท)
(8) สาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 11,000 ดี แรห์ มสหรัฐ อาหรั บเอมิ เรตส์ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดี แรห์ มสหรัฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์ เป็ น 9.24 บาท)
(9) สาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 90,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็ น 4.3559 บาท)
(10) สาหรับปี 2560 เป็ นเงินจานวน 40,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็ น 4.3559 บาท)
(11) สาหรับ ปี 2560 เป็ นเงิน จานวน 5,000 ดี แ รห์ มสหรั ฐ อาหรั บเอมิ เรตส์ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดี แ รห์ มสหรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์ เป็ น 9.24 บาท)
(12) รอบบัญชีแรกของ INDC คือ เริ่ มวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวามคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 จึงไม่ตอ้ งมีผสู ้ อบบัญชีรับรองงบการเงิน
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(2) ค่ าบริการอืน่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ ายและอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่ น ได้แก่ การเป็ นที่ ปรึ กษา
ธุ ร กิ จในด้านต่ าง ๆ ที่ ไม่ เกี่ ยวกับ งานสอบบัญ ชี การให้บริ การด้านกฎหมายและภาษี และการ
ตรวจสอบตามวิธีการที่ ตกลงร่ วมกัน ให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดในรอบปี บัญชี
2559 และ 2560 ตามลําดับโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ชื่อ
บริษัท
ผู้จ่าย

2559
ผู้ให้ บริการ

จ่ าย
(บาท)

บริ ษทั ฯ การตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลง
ร่ วมกัน(1)
SFS
การตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลง
ร่ วมกัน(1)

บจ. เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบ
บัญชี
บจ. เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบ
บัญชี

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (9)
20,000

-

บริ ษทั ฯ การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี(2)

บจ. สํานัก
ภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย
บจ. สํานัก
ภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย
บจ. เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย ที่
ปรึ กษาธุรกิจ
บจ. เคพีเอ็มจี 307,200
ลิมิเต็ด
(เวียดนาม)
FRG
Chartered
Accountants

ประเภทของ
งานบริการอืน่

บริ ษทั ฯ การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี(3)

บริ ษทั ฯ การให้บริ การที่
ปรึ กษาธุรกิจ(4)
INDV

การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี(5)

INDD

การให้บริ การให้
คําปรึ กษาด้านบัญชี(6)

2560

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (9)
20,000

30,000

30,000

7,500

-

-

970,000

-

-

1,100,000

-

-

2,000,000

-

162,000

-

-

609,840

-

จ่ าย
(บาท)
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ชื่อ
บริษัท
ผู้จ่าย
LL
JM
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2559

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (9)
-

23,326

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (9)
-

-

-

80,109

-

307,200

50,000

905,275

4,097,500

ประเภทของ
งานบริการอืน่

ผู้ให้ บริการ

จ่ าย
(บาท)

การให้บริ การให้
คําปรึ กษาด้านบัญชี(7)
การให้บริ การให้
คําปรึ กษาด้านบัญชี(8)

PLC (CAP)
Limited
PLC (CAP)
Limited

รวม

2560
จ่ าย
(บาท)

หมายเหตุ :
(1) การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ทาํ ลายสิ นค้า
(2) การให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องภาษีที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานใหญ่ระหว่างประเทศและการกําหนดราคาโอน
(3) การให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13
(4) การให้ บ ริ ก ารด้านการประเมิ น โครงสร้ างการทํางานของหน่ วยงานบัญ ชี เพื่ อนําเสนอแนวทางการพัฒ นา
เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริ ษทั
(5) ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้ว
สําหรั บปี 2559 เป็ นจํานวน 192,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0016 บาท)
และในปี 2560 เป็ นจํานวน 108,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0015 บาท)
(6) ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้ว
สําหรับปี 2560 เป็ นจํานวน 66,000 ดี แรห์ มสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดี แรห์มสหรัฐอาหรั บ
เอมิเรตส์ เป็ น 9.24 บาท)
(7) ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้ว
สําหรับปี 2560 เป็ นจํานวน 5,355 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง เป็ น 4.3559 บาท)
(8) ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้ว
สําหรับปี 2560 เป็ นจํานวน 18,391 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกงเป็ น 4.3559 บาท)
(9) ค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559
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9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งดาเนิ นการรักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงได้รับ และความเท่าเทียมกัน
อย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย ด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรมภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย
และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลที่ ดีที่สุด
ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
นอกจากสิ ทธิ พ้ื นฐานดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้เอาใจใส่ ผูถ้ ื อหุ ้นมากกว่าที่ กฎหมายกาหนด อาทิ การให้
ข้อมูลที่ สาคัญผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การจัดให้ผถู ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิ จการ
เป็ นต้น
(2) บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ โดยปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ในปี
2560 บริ ษทั ฯ จัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด 1 ครั้งได้แก่ การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อนึ่ ง ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ี
คุณ สมบัติเหมาะสมเพื่ อเข้ารับการพิ จารณาคัดเลื อกให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการ
ล่ ว งหน้ า ได้ร ะหว่ า งวัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2560 ถึ ง วัน ที่ 31 มกราคม 2561 โดยมี ร ายละเอี ย ดและ
หลักเกณฑ์ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผถู ้ ื อหุ ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษทั ฯ มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของ
บริ ษ ทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญ ประชุ มส าหรั บการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 พร้ อมทั้ง
ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน โดยในแต่ละ
วาระมีวตั ถุประสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบอย่างครบถ้วน
(4) บริ ษ ัท ฯ ได้เผยแพร่ ห นังสื อเชิ ญ ประชุ ม ไว้ที่ เว็บ ไซต์ www.siammakro.co.th ของบริ ษ ัท ฯ ก่ อ นวัน
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 ล่วงหน้า 37 วัน และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ถึงการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
เผยแพร่ ไว้ที่เว็บไซต์ดงั กล่าวภายใน 12 วันหลังวันประชุม และเผยแพร่ บนั ทึกรายละเอียดการประชุ ม
อย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุมการออกเสี ยง ผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ และข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ ในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่ วีดิทศั น์การประชุม
ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
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(5) ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 มี กรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึ งกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท ฯ จ านวน 14 คน รวมทั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษ ัท ฯ เข้า ร่ ว มประชุ ม
โดยประธานในที่ ประชุ มได้ประกาศแจ้งจานวนและสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นที่ รับมอบ
ฉั น ทะ วิ ธี ป ฏิ บัติ ใ นการลงคะแนน วิ ธี ก ารที่ ใช้ใ นการนั บ คะแนนเสี ย งตั้ง แต่ เริ่ มต้น การประชุ ม
ดาเนิ นการประชุ มและจัดให้ผูถ้ ื อหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนโดยเรี ยงตามวาระที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อนัด
ประชุ ม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม (ไม่มีวาระจร) ดาเนิ นการ
ประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และมีการบันทึ กการประชุ มถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่ าเที ยมกันในการสอบถาม แสดง
ความคิ ดเห็น ตามระเบี ยบวาระการประชุ มและเรื่ องที่ เสนอ รวมทั้งได้ตอบคาถามอย่างครบถ้วนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
(6) บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายหลังเริ่ มการประชุ มแล้ว มี สิท ธิ ออกเสี ยงหรื อ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้ลงมติ
(7) บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนสถาบันในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาการ
ติ ด ต่ อประสานงานกับนักลงทุ นสถาบัน เพื่ ออานวยความสะดวกในการลงทะเบี ย นล่ วงหน้า 1 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ จริ ง
(8) บริ ษัท ฯ ไม่ มี ก ารสร้ า งอุ ป สรรคแก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในการพบปะระหว่ า งกัน เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อเกี่ ย วกับ
สิ ทธิ พ้ืนฐานของบรรดาผูถ้ ือหุน้
(9) บริ ษทั ฯ จัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดเผยไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาข้อเสนอแนะและความคิ ดเห็นที่ ได้รับจากผูถ้ ือหุ ้นในการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุ ง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นอย่างต่ อเนื่ อง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมิ นคุ ณ ภาพการจัด
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ในโครงการประเมิ นคุ ณ ภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น (AGM Checklist)
ประจาปี 2560 ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกาหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในซึ่ งรายละเอียดปรากฏ
ในคู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างเป็ นธรรม ดังนี้
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(1) ให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามจานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่โดยหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยง
(2) ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯ ได้ด าเนิ น การให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยเสนอเพิ่ ม วาระการประชุ มล่ วงหน้าก่ อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2560
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ที่ www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ส่ งหนังสื อ นัด ประชุ ม พร้ อ มเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น อย่า งครบถ้วน และ
สนับสนุ นให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถกาหนดทิ ศทางการลงคะแนน
เสี ยงได้ และสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
(4) ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น หรื อกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ เข้า ประชุ ม แทนได้
โดยบริ ษทั ฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กบั กรรมการอิ ส ระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุ แจ้ง
ค าอธิ บ ายและข้อ มูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสื อนัด ประชุ ม ทั้งนี้ ในการประชุ มสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ปี 2560 มีผถู ้ ือหุน้ จานวน 68 ราย มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทน อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการอานวยความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
(5) บริ ษ ทั ฯ มี นโยบาย ระเบี ยบ ประกาศ และการบอกกล่ าวให้ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุ คคลอื่ นใดที่
เกี่ยวข้องทราบอยู่อย่างสม่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นการต่าง ๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่ วนของ
นโยบายการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณ
ด้า นการรั ก ษาข้อ มู ล ความลับ และการใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน และจรรยาบรรณด้า นความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถดาวน์
โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และในปี 2560 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และไม่มีการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ของการซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อการทา
รายการระหว่างกันตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(6) ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ บุคคล หรื อบริ ษทั อื่นใดนอกเหนื อจาก
บริ ษทั ย่อย
(7) บริ ษ ทั ฯ จัดให้มีช่องทางให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กราย ทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อรายย่อย นักลงทุ นสถาบัน และ
นักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิ ดเห็ น หรื อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรงทางอี เมล์
ir@siammakro.co.th หรื อทางโทรศัพ ท์ที่เบอร์ โทร 0 2067 8260 (สายตรง) ซึ่ งมี แผนกประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลให้ขอ้ มูล
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(8) บริ ษทั ฯ มี มาตรการและขั้นตอนในการอนุ มตั ิ การทารายการระหว่างกันตามที่ กฎหมายกาหนด และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ต ามข้อ ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่ องการ
ทารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาจนถึ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
สาหรั บรายการระหว่างกันประเภทอื่ น ๆ บริ ษ ทั ฯ ได้ด าเนิ นการด้วยความยุติธรรม โดยมี ราคาและ
เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
การกาหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย และการปฏิบัตติ ามนโยบาย
(1) บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย
เพื่อดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมดังนี้
ผูถ้ ื อหุ ้น :

บ ริ ษ ทั ฯ จะด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งโป ร่ ง ใส มุ ่ง มั น่ ในการส ร้ า งความ
เจริ ญเติ บโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว และผลตอบแทนที่ ดีให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น

ลูกค้า :

บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะแสวงหาและเพิ่ ม ความหลากหลายของสิ น ค้า ตลอดจน
ควบคุ มดู แลคุณ ภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า
พร้ อ มทั้ง ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการให้ บ ริ ก ารอย่างต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนการสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ ดีและยัง่ ยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดในสิ นค้าและบริ การ

ทั้งนี้ ทีมพัฒนาลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีอย่างสม่าเสมอ และได้ทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง
ทุ ก ปี และน าผลส ารวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้า มาประมวลผล โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการให้บริ การเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
โดยผลส ารวจคะแนนความพึ งพอใจของลู ก ค้า ในปี 2560 บริ ท ฯ ได้รั บ
คะแนนที่ร้อยละ 84.2
พนักงาน :

ก) บริ ษทั ฯ มี นโยบายมุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ คลากรให้มีโอกาส
เติ บ โตในสายงานอาชี พ โดยการจั ด การฝึ กอบรมเพื่ อ ยกระดับ ฝี มื อ ของ
พนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็ นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานและมีผลงานที่ โดดเด่น พร้อมที่ จะได้รับการปรับเลื่อนตาแหน่ ง
งานให้สูงขึ้ น รวมทั้งมีนโยบายที่ จะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการ
ปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งสวัสดิ การแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยที่ผลตอบแทน
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และสวัสดิการของบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
สาหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข) บริ ษัท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลเรื่ องความปลอดภั ย และ

สุ ข อนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน” มีการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ดังนี้
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ ค วามปลอดภัย ในการท างาน
(จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริ หาร (จป.บ) โดย
ได้ด าเนิ น ตามมาตรการด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานอย่า งเพี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อให้
ปลอดจากเหตุอนั จะทาให้เกิ ดการสู ญ เสี ยชี วิตบาดเจ็บจากอุบตั ิ เหตุ
และการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน
- จัดทาคู่มือความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพื่อยึดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ
- เข้า ร่ ว มรณรงค์ แ ละส่ ง เสริ มกิ จ กรรมด้ า นความปลอดภั ย ฯ กั บ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ค) ในปี 2560 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสารวจความผูกพันของพนักงาน ( Employee
Engagement Survey) ขึ้ นเป็ นครั้งแรก โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะศึ กษาปั จจัยที่ มี
ผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์
หาโอกาสในการพัฒนาปั จจัยต่าง ๆ ที่ จะเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนัก งานที ่ มีต ่อ องค์ก ร โดยได้มีก ารน าผลการส ารวจมาจัด ท าแนวทางการ
ยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อไป
ง) บริ ษ ทั ฯ มี น โยบายในการให้ค ่า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที ่ เ ป็ นธรรมแก่
พนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และเชื่ อมโยงผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานและผูบ้ ริ หารแต่ละคน
บริ ษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกปี ในรู ปแบบ
ของดัชนี วดั ผลการดาเนิ นงาน ( Key Performance Indicator: KPI) ซึ่ งรวมถึง
ผลการปฏิ บตั ิงานในปั จจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิ บตั ิงานตามกลยุทธ์ในสิ่ ง
ที่ บ ริ ษ ทั ฯ จะดาเนิ น การในระยะยาว เพื ่อ เป็ นการวางรากฐานการเติบ โตใน
อนาคต
การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะทาให้ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เชื ่ อ มโยงกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
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โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมิน ฯยัง สอดคล้อ งกับ หลัก การจ่า ย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บ ตั ิงาน (pay per performance) ซึ่ ง ได้กาหนดการ
จ่ายผลตอบแทนที่ ส ามารถเที ยบเคีย งได้อ ย่างเหมาะสมกับอัต ราการจ่ายทัว่ ไป
ขององค์ก รอื ่น ที ่ อ ยู ่ใ นธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกัน หรื อ ใกล้เ คีย ง เพื ่อ รัก ษาและ
เสริ ม สร้า งความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นทรัพ ยากรบุค คลให้ก บั องค์ก ร
นอกจากนั้ น บริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดการจ่า ยโบนัส ผัน แปรตามผลประกอบการ
(Variable Bonus) ที่ มีค วามเชื่ อ มโยงผลการปฏิ บ ตั ิง านของพนักงาน (เฉพาะ
พนัก งานระดับ ผู จ้ ดั การฝ่ ายขึ้ น ไป) กับ ผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯในแต่ล ะ
รอบปี เพื ่อ จูง ใจให้พ นัก งานปฏิ บ ตั ิง านให้ไ ด้ต ามเป้ าหมายขององค์ก ร
ในแต่ละปี
นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ฯ ยัง ได้ก าหนดนโยบายค่า ตอบแทน เพื ่อ รัก ษาและสร้า ง
แรงจูง ใจพนัก งานในการปฏิ บ ตั ิง านให้อ งค์ก รดาเนิ น งานไปสู ่ เ ป้ าหมายใน
อนาคต เช่น แนวทางการขึ้ นค่าจ้างประจาปี การปรับเงิ นเดื อนตามหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรื อตามสภาวะตลาดที่ เปลี่ยนไป การจัดให้มีกองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พ เพื่อ เสริ มสร้างความมัน่ คงในการดารงชี พ แก่พ นักงาน เมื่อสิ้ น สุ ดการ
เป็ นพนัก งานหรื อ เมื่อ เกษีย ณอายุก ารทางาน นอกจากนี้ ยัง มีส วัส ดิ ก ารอื่น ๆ
อาทิ สวัส ดิ ก ารค่ารัก ษาพยาบาลสาหรับ พนัก งาน สวัส ดิ ก ารประกัน ชี วิต และ
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น

คู่คา้ และเจ้าหนี้ :

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ร่ วมกัน รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตามสัญญาที่ ตกลงร่ วมกันนอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ
ตามสัญญาที่ทาร่ วมกันกับเจ้าหนี้ ทุกรายอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนชาระหนี้ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาร่ วมกันดังกล่าว
บริ ษ ทั ฯ จัด ให้มี น โยบายการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง เพื่ อ ให้ก ารดูแ ลและบริ ห าร
จัดการของบริ ษ ทั ฯ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน เช่ น ขั้นตอนการคัดเลื อกคู่
ค้า ที ่ มี ก ระบวนการคัด กรองคู่ ค า้ ตามเกณฑ์ด า้ นคุ ณ สมบัติ คู่ ค า้ วิธี ก าร
คัด เลื อก รวมถึ งการจัด ซื้ อจัด จ้างที่ มีการกาหนดระเบี ยบการจัดซื้ อจัด จ้า ง
ในวงเงิ น ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งเป็ นไปตามหลัก การกากับ ดูแ ล
กิ จ การที ่ ดี อย่า งมี ร ะบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิ นงาน
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดนโยบายที่ เกี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่
“หลักปฏิ บตั ิสาหรับคู่คา้ ” เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
ของบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นธุ รกิจครอบคลุมสังคม ชุมชน ตลอดจนผูค้ า้ ในสายโซ่
อุ ป ทานของบริ ษัท ฯ ด้ว ย ทั้ ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้จัด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ มสร้ า ง
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ความสัมพันธ์กบั คู่คา้ โดยจัดสัมมนาเพื่ อสื่ อสารนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จ
อย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2560 กับคู่คา้ เพื่ อเพิ่ มความรู ้ความเข้าใจในการเตรี ยม
ความพร้อม ความเข้มแข็ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
คู่แข่ง :

บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จตามกรอบกติ ก าการแข่ งขัน สากล ภายใต้ก ฎหมาย
เกี่ ย วกับ หลัก ปฏิ บัติ ก ารแข่ งขัน ทางการค้า ไม่ ล ะเมิ ด ความลับ หรื อ ล่ ว งรู ้
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล และไม่ทาลายคู่แข่งด้วยวิธีการอัน
ไม่สุจริ ต

สังคมและสิ่ งแวดล้อม : บริ ษ ทั ฯ ตระหนักถึ งความสาคัญของสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ เราอาศัย อยู่
บริ ษ ทั ฯ จึ งได้ส่ งเสริ มให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่ วนร่ วมรั บ ผิด ชอบต่ อสังคมที่
ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ค วามร่ วมมื อในกิ จกรรมต่ าง ๆ ของชุ มชนและ
กิ จกรรมสาธารณะต่ า ง ๆ รวมทั้ง มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาด้า นการศึ กษา
สังคมและสิ่ งแวดล้อมรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มได้กล่า วไว้แ ล้วในหัวข้อความ
รั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คม นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดนโยบายอนุ รั ก ษ์
พลังงานเพื่ อใช้เ ป็ นแนวทางดาเนิ น การด้า นพลังงานและส่ ง เสริ ม การใช้
พลัง งานให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์สู ง สุ ด ซึ่ ง เป็ นการช่ ว ยลด
ภาวะโลกร้ อนอี กด้วย
(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ และการแจ้งเบาะแส
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน มี หน้าที่ และความรั บผิด ชอบต้องรั บทราบ ทาความเข้าใจ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เป็ น
บริ ษทั ฯ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน มีการบริ หารงานและกากับดูแลกิจการที่ดี
ผูบ้ ริ หารทุ กระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิ ดชอบและถื อเป็ นเรื่ องส าคัญที่ จะดาเนิ นการให้พ นักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาทราบ เข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ อย่าง
จริ งจัง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส รวมถึงกาหนดขอบเขตการร้องเรี ยน
บุ ค คลที่ ส ามารถแจ้งเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ช่ องทางและกระบวนการร้ องเรี ย นและการแจ้งเบาะแส การ
ดาเนิ นการกับการรายงานข้อมูลที่ เป็ นเท็จ และการให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
เพื่ อติ ดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานกลุ่มแม็คโคร ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิจ และไม่กระทาการใด ๆ
ที่ อาจส่ อถึงการทุ จริ ต โดยมาตรการดังกล่าวมี การเผยแพร่ ท้ งั ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ เปิ ดช่องทางให้กรรมการ พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรจากภายใน
หรื อจากบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรื อทราบเบาะแส รวมถึงผูท้ ี่ถกู ละเมิดสิ ทธิ และได้รับผลกระทบจาก
การดาเนิ นธุรกิจของแม็คโครสามารถแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจากการ
กระทาของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานกลุ่มแม็คโครในเรื่ องต่อไปนี้
- การกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรื อ นโยบายกากับ
ดูแลกิ จการ หลักการกากับดู แลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ และระเบี ยบข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ
- การกระทาที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต ซึ่ งหมายถึง การกระทาใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์ รัป
ชัน การฉ้อโกง เป็ นต้น
กรณี แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cgoffice@siammakro.co.th
จดหมายธรรมดา
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร - กลุ่ ม ธุ ร กิ จ แม็ค โคร/ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ/
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 9300
กรณี สอบถามแนวปฏิบตั ิสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ir@siammakro.co.th
จดหมายธรรมดา
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 8260 และ 0 2067 8261
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย มี ค วามประสงค์จะติ ด ต่ อกับ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯโดยตรง
เพื่ อแสดงความคิ ดเห็ นต่ าง ๆ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับความเสี่ ยง
หรื อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากการดาเนิ นธุ รกิจ หรื อการปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้อง หรื อ
ละเมิดหลักจริ ยธรรมธุรกิจ หรื อแจ้งข้อร้องเรี ยนกรณี พิเศษ เช่น การปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้องของผูบ้ ริ หาร
การกระท าผิ ด จรรยาบรรณหรื อผิ ดกฏหมาย เป็ นต้น บริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดช่ องทางในการติ ดต่ อกับ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยตรงดังนี้
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 161
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cgoffice@siammakro.co.th
จดหมายธรรมดา

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 9300

กรณี ที่พบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื่ อง
ผ่านช่ องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส เมื่อผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้ว สามารถ
พิ จารณาดาเนิ นการตามความเหมาะสม หรื อส่ งเรื่ องให้บุคคลที่ เกี่ ยวข้องโดยพิ จารณาถึ งความเป็ น
อิ สระในการดาเนิ นการตามเนื้ อหาหรื อประเด็นที่ ได้รับการร้องเรี ยน เพื่ อดาเนิ นการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริ ง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการดาเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรี ยนที่
ได้รับ โดยมีกระบวนการจัดการกับเรื่ องร้องเรี ยนหลักดังนี้
- ผูร้ ้องเรี ยนแจ้งข้อร้องเรี ยน ผ่านช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส
- ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนประเมินเบื้ องต้นสาหรับข้อร้องเรี ยนที่ได้รับ และพิจารณาติดต่อผูร้ ้องเรี ยน
หากไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม การพิจารณาถือเป็ นอันสิ้ นสุ ดและมิได้นาไปพิจารณาต่อ
- ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนจะนามาพิ จารณาในการแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรี ยน หรื อ
เรื่ องดังกล่าวจะนาไปรายงานให้หัวหน้าของแผนกนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป หากมีขอ้ เท็จจริ ง
ในเรื่ องดังกล่าวและเข้าเงื่อนไข
- คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรี ยน และ/หรื อหัวหน้าแผนกที่ ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน จะต้อง
รายงานผลการตรวจสอบให้ผรู ้ ับเรื่ องร้องเรี ยนและฝ่ ายตรวจสอบภายใน และฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส
ในกรณี ที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานั้นเป็ นเท็จ อันเนื่ องมาจาก
เจตนาบิดเบื อนข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ นการกล่าวร้ายต่อผูอ้ ื่น ให้ถือว่าผูท้ ี่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทาง
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ส่ วนการกาหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ฯ
เช่ น ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต าแหน่ ง งาน ลัก ษณะงาน สถานที่ ท างาน พัก งาน ข่ ม ขู่ รบกวนการ
ปฏิ บัติ งาน เลิ กจ้าง หรื อการกระทาอื่ นใดที่ ไม่ เป็ นธรรมแก่ ผูแ้ จ้งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่ าวส าหรั บ ข้อ มูลเกี่ ยวกับ เรื่ องร้ องเรี ยนบริ ษ ทั ฯ จะเก็บ รั กษาเป็ นความลับไม่ เปิ ดเผยต่ อผูไ้ ม่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
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บุคคลที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ น
ความลับและไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย หากมีการ
จงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการลงโทษตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ ดาเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
ในปี 2560 มีขอ้ ร้องเรี ยนที่อยู่ในขอบเขตของการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสทั้งหมดจานวน 3 เรื่ อง
ซึ่ งด าเนิ น การตรวจสอบข้อ มู ลเบื้ องต้น และสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ เรื่ องที่ ด าเนิ นการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งแล้วเสร็ จไม่มีเรื่ องที่ขดั ต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริ ษทั ฯ มี บทลงโทษของพนักงานผูก้ ระทาผิดตามระเบี ยบข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานของบริ ษทั ฯ
และให้ความสาคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริ งจัง โดยมีการสื่ อสารและเสริ มสร้างให้
พนักงานตระหนักถึ งจรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิ งาน รวมทั้งได้นาข้อร้ องเรี ยนมาปรั บปรุ งงานเพื่ อ
กาหนดแนวทางการป้ องกันต่อไป
(3) การต่ อต้านการคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและมี ความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและ
เป็ นธรรม โดยยึด มัน่ ในความรั บผิด ชอบต่ อสังคม และผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ยทุ กกลุ่มตามหลักการกากับ
ดูแ ลกิ จ การที ่ ดี แ ละจรรยาบรรณของบริ ษ ทั ฯ และหลัก ปฏิ บ ตั ิ ส ากล คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
ตระหนักดี ว่า การคอร์ รัปชันถื อเป็ นอุปสรรคสาคัญในการบรรลุเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่าง
โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็ นปั ญหาต่ อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ผ่า นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการกากับ ดูแ ลกิ จ การจึ ง มี ม ติ
อนุ มตั ิ ให้กาหนด “นโยบายต่ อต้านการคอร์ รัปชัน” ขึ้ นเมื่ อปี 2555 และได้มีการทบทวน ปรั บปรุ ง
แก้ไ ขขึ้ น อี ก ครั้ ง ในปี 2560 เพื ่ อ เป็ นแนวทางการปฏิ บ ตั ิ ที่ ช ัด เจนให้ก รรมการ ผู บ้ ริ ห าร และ
พนัก งานของบริ ษ ทั ฯทุก คน ยึด ถื อ ในการปฏิ บ ตั ิ งาน ตลอดจนเพื่ อ ให้ผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ได้รั บทราบเจตนารมณ์ แ ละความมุ่งมัน่ ของบริ ษ ทั ฯ ในการต่ อต้า นการคอร์ รั ปชันในทุ กรู ป แบบ
บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มให้ทุ กคนยึด ถื อและปฏิ บตั ิ ต ามนโยบายต่ อต้านการคอร์ รั ปชัน โดยถื อเป็ นส่ ว น
หนึ่ งของข้อบังคับในการทางาน และขอความร่ วมมื อให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ศึ กษาทาความเข้าใจ
และปฏิ บตั ิ ตามแนวทางที่ กาหนดไว้ในนโยบายต่ อต้านการคอร์ รัปชันฉบับนี้ อย่างเคร่ งครั ด ผูท้ ี่ ฝ่า
ฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บตั ิ ต ามย่อมถูกพิ จารณาโทษทางวิน ัย ตามระเบี ย บของบริ ษ ทั ฯ โดยอาจได้รั บ การ
ลงโทษขั้นสู งสุ ดคื อ เลิ กจ้าง หรื อยกเลิ กสัญญาจ้าง ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะไม่ลด
ตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อ ให้ผ ลทางลบต่ อบุ ค ลากรของบริ ษ ทั ฯ ที่ ปฏิ เ สธการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน แม้ว่า
การกระทานั้น จะทาให้บ ริ ษ ทั ฯ สู ญ เสี ย โอกาสทางธุ ร กิ จ และในกรณี ที่ ก ารฝ่ าฝื นนั้น เกี่ ย วข้อ ง
กฎหมาย ผูท้ ี่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามอาจถูกดาเนิ นการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น
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บริ ษ ทั ฯ ได้นานโยบาย แนวปฏิ บ ตั ิ และมาตรการดาเนิ น การมาดาเนิ น การอย่า งเป็ นรู ป ธรรม
เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นรู ปธรรม อันแสดงออกถึ งความตั้งใจและมุ่งมัน่ เกี่ ยวกับการต่ อต้า น
คอร์ รัปชัน ดังนี้
- บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ และส่ งเสริ มนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชันและแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกบริ ษ ัท ฯ โดยสื่ อ สารแก่ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานผ่ า น
หนั ง สื อ เวี ย นที่ ส่ ง ผ่ า นอี เมล์ใ ห้ พ นั ก งานทุ ก คน ป้ ายประกาศ ระบบอิ น ทราเน็ ต การ
ปฐมนิ เทศพนั ก งาน การอบรมพนั ก งาน และในช่ ว งใกล้เทศกาลขึ้ นปี ใหม่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ ” ไปสู่ พนักงานทุ กคน ผ่านช่ องทางการสื่ อสาร
ภายใน และภายนอก โดยจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งที่ สานักงานใหญ่
และสาขาศู น ย์ จ าหน่ ายสิ นค้ า แม็ ค โคร เพื่ อ ส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการท างาน
(Transparency) ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณธุ ร กิ จของ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดส่ งหนังสื อขอความร่ วมมืองดให้ของขวัญหรื อของ
กานัลแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแก่คู่คา้ ลูกค้า สถาบันทางการ
เงิน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทางธุ รกิจอีกด้วย อีกทั้ง ยังส่ งเสริ มให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับงานส่ งเสริ ม ติ ดตาม กากับดูแลเรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชันเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร และ
การสัมมนาที่ เกี่ ยวกับการป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันที่ จดั ขึ้นโดยหน่ วยงานภายนอก เพื่อ
ศึกษา ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
- บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ ยง โดยมีการกาหนดแผนบริ หาร
ความเสี่ ยงและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เริ่ มตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจัยเสี่ ยงทั้ง
ภายในและภายนอกในการประเมิ นและการวิเคราะห์ความเสี่ ยงสาคัญ และกาหนดแผน
รองรับและป้ องกันความเสี่ ยงแต่ละเรื่ อง โดยมีผรู ้ ับผิดชอบเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่
ระบุ ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงนี้ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบตั ิการในทุก ๆ ด้าน ซึ่ งรวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย
โดยในเรื่ องที่ มีความเสี่ ยงสู งที่ จะเกิ ดการคอร์ รัปชัน บริ ษทั ฯ มีการกาหนดแนวปฏิ บตั ิ เพื่ อ
กากับ และควบคุ มดู แ ลอย่า งใกล้ชิ ด ตามแนวปฏิ บัติ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใน “นโยบายการต่ อ ต้า น
คอร์ รัปชัน” และ “แนวปฏิบตั ิในการให้เงินสนับสนุน การให้/รับของขวัญ ของชาร่ วย การ
รับรอง และการบริ จาคเพื่ อการกุศล ตลอดจน “นโยบายการว่าจ้างที่ ปรึ กษา” ได้แก่ ความ
เป็ นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง การบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน การให้
ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่อการเกิดคอร์ รัปชัน
เช่ น การกาหนดระเบี ย บอานาจในการอนุ มตั ิ ไว้อย่างชัด เจน โดยพิ จารณาจากขอบข่ าย
หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
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บริ ษทั ฯ ทาหน้าที่ ตรวจสอบการทางานของหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจได้ว่า
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณอย่างแท้จริ ง เป็ นต้น
เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์ รัปชันร่ วมกับหน่วยงานภายนอก นอกจาก
การดาเนิ น การต่ าง ๆ ภายในบริ ษ ัทฯ แล้ว ในปี นี้ บริ ษ ทั ฯ ได้แ สดงเจตนารมณ์ เข้าร่ วม
ปฏิ บ ัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุ จริ ต (Collective Action Coalition against
Corruption) ดาเนิ นการโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หอการค้า
ไทย หอการค้าแห่ งชาติ สมาคมบริ ษ ัท จดทะเบี ย นไทย สมาคมธนาคารไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และได้จดั ทาแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน พร้ อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบต่ าง ๆ เพื่ อขอรั บการรั บรองเป็ นสมาชิ กใน
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) เมื่อเดือนธันวาคม
ที่ผา่ นมา
(4) บริ ษทั ฯ มี นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการไม่ล่วงละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญาครอบคลุมเนื้ อหา
ดังต่ อไปนี้
(ก) ไม่สนับสนุ นการดาเนิ นการที่ มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ตามที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ เหมาะสมเพื่อยุติหรื อหยุดการ
เข้าถึงสิ่ งที่ถกู กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ
(ข) บริ ษ ทั ฯ จะด าเนิ น การอย่างรวดเร็ วตามขั้น ตอนต่ าง ๆ ที่ เหมาะสมตามระเบี ย บว่าด้วยการ
ดาเนิ นการทางวินัยพนักงานของบริ ษทั ฯและแจ้งให้ผูท้ ี่ ทาการละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
ดังกล่าวทราบ
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณด้านการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อ มูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่ องทางอื่น ๆ ด้วย เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
ทันเวลา และเท่ าเที ย มกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิ น และข้อมูลที่ ไ ม่ใช่ ทางการเงิ นตามที่ กฎหมาย
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ก าหนด เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น และผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้มี ข ้อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ และเพี ย งพอ
ประกอบการตัดสิ นใจ
บริ ษ ัท ฯ มี ห น่ วยงานประสานงานตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ (SET & Investor
Relations) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่ อสาร และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ที่เป็ น
ประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท. และก.ล.ต. กาหนด แก่นกั ลงทุนราย
ย่อย นักลงทุ นสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุ คคลทัว่ ไป ทั้งในประเทศและต่ างประเทศอย่างเท่ า
เทียม ผ่านช่องทางการสื่ อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย การเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สื่ อสาธารณะต่าง ๆ ได้แก่
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุมและพบปะผูล้ งทุน นักวิเคราะห์
เป็ นประจาทุกไตรมาส หลังจากได้เปิ ดเผยผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ในปี 2560 ได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลและจัดกิ จกรรมเพื่อพบและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์
และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
พบปะนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (Company visit)
Conference Call นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
การให้ขอ้ มูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน
งานนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร

-

33 ครั้ง
31 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้งต่อวัน (โดยเฉลี่ย)
10 ครั้ง

ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ ผ่าน 4 ช่องทาง
ดังนี้
ทางโทรศัพท์ : 0 2067 8260 / 8261 (สายตรง) หรื อ 0 2067 8999 ต่อ 8260 / 8261
ทางโทรสาร : 0 2067 9044
ทางอี เมล์ :
ir@siammakro.co.th
ทางจดหมาย : บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
หน่ วยงานประสานงานตลาดหลักทรั พย์และนักลงทุ นสัมพันธ์
สานัก งานรองประธานเจ้า หน้า ที ่ บ ริ ห าร-สายงานบริ ห ารการเงิ น และ
หน่ วยงานสนับสนุ น
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250

(3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีรายงานความรั บผิด ชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทาง
การเงิน และได้แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
(4) การเปิ ดเผยบทบาท หน้าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 166
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คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร รายละเอี ยดได้กล่าวไว้แล้ว
ภายใต้หวั ข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(5) บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ มี
การซื้ อ ขาย หรื อ โอนหลักทรั พ ย์ต่ อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแนวปฏิ บตั ิ สาคัญที่จะส่ งเสริ มการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูล
ภายในได้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้ อขาย และการถื อ
ครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุ
นิ ติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุ ก
ครั้งที่ มีการประชุ ม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี นโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารจะต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสี ยของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นประจาทุกไตรมาส และจะต้องจัดทารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายใน
บริ ษทั ฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
(ก) ในส่ วนขององค์ประกอบและคุ ณ สมบัติของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่ งตั้งกรรมการ
และคุ ณสมบัติกรรมการอิ สระ กล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการองค์กร
ส่ วนการจัดการองค์กร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 15 ท่ า น
ซึ่ งเป็ นจานวนที่ เหมาะสมกับ ขนาดของกิ จการ โดยมี ป ระธานกรรมการเป็ นบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
ความสัม พันธ์ ใด ๆ กับ ฝ่ ายบริ ห ารและไม่ เป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หาร
เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริ หารงาน
ประจา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังนี้
1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

8

คน

2. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

7

คน

- กรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

2

คน

- กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

5

คน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็ นร้อยละ
33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบัติตามคานิ ยาม ดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้าง

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 167
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การจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ มี
ความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง นางสาวศิ ริ พ ร วิ ธ านนิ ติ ธ รรม เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ
ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการองค์กร ส่ วนเลขานุการบริ ษทั ฯ
(ค) เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กรรมการบริ ษทั ฯ ได้ยึดถือและ
ปฏิบตั ิในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั
(ง) การแต่ งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ และข้อ ก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ ง ทั้งนี้ จะต้อ งมี ค วามโปร่ ง ใสชัด เจน ในการสรรหากรรมการให้ ด าเนิ น การผ่ า น
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติการศึ กษาและประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชี พของ
บุคคลนั้น ๆ ซึ่ งต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม
ด้า นบัญ ชี ก ารเงิ น ด้านธุ ร กิ จ ด้านการจัด การ ด้านการตลาดระหว่า งประเทศ ด้านกลยุท ธ์
ด้านการบริ ห ารวิ กฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับ ดู แ ลกิ จการ เพื่ อให้มีร ายละเอี ยดที่
เพี ยงพอ เพื่ อประกอบการตัด สิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้น และต้อง
เปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทัว่ กัน
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระจ านวน 5 ท่ าน โดยมี นายอรรถพร
ข่ ายม่ าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ นายธี ร ะ วิ ภู ช นิ น
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมีหวั หน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการองค์กร
ส่ วนคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่ าน โดยมี
นายธี ระ วิภูชนิ น (กรรมการอิ สระ) เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
นายชวลิต อัตถศาสตร์ (กรรมการอิสระ) และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ เป็ นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ าตอบแทน และมี ผู ้อ านวยการหน่ วยงานบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ นเลขานุ การ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการองค์กร
ส่ วนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(ค) คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จการ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่ าน โดยมี ด ร.ชั ยวัฒ น์
วิบูลย์สวัสดิ์ เป็ นประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ นายอาสา สารสิ น นายโชติ โภควนิ ช
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 168
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นายธี ระ วิภูชนิ น และนายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์ เป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการ และมีเลขานุ การ
บริ ษทั ฯ เป็ นเลขานุการรายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ น้ และการ
จัดการองค์กร ส่ วนคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดีดว้ ยความมุ่งมัน่ และ
ตั้ งใจที่ จะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั ง กล่ า ว โดยได้ ก าหนดทิ ศทางและนโยบายหลั ก ของ
บริ ษ ัทฯ พร้ อมทั้งกากับดู แลฝ่ ายบริ หารให้ด าเนิ นการตามนโยบายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ประโยชน์ สู งสุ ด ของบริ ษ ัท ฯ และผู ้ถื อ หุ ้ น ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบ
ข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
(ข) คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้กาหนดวิ สั ยทัศน์ แผนการด าเนิ นงานและงบประมาณของบริ ษ ัทฯ
ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ ทั้งนี้ บทบาท
หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ อนึ่ งในส่ วนของการดาเนิ นการทางการเงิ นเกี่ ยวกับการลงทุ นของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะเป็ นผูอ้ นุ ม ัติ การลงทุ น ดังกล่ าว ทั้งนี้ ไม่ รวมถึ งรายการที่ ต ้องขอ
ความเห็ น จากผู ้ถื อ หุ ้ น ตามข้ อ ก าหนดของส านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(ง) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง
ใหม่ได้
(จ) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณของบริ ษ ัทฯ เพื่ อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา รวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
(ฉ) บริ ษทั ฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2 ข้อ
12 - รายการระหว่ างกัน ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินรายไตรมาสและสิ้ นปี ในหัวข้อรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งงบการเงิน
ดังกล่ าวได้ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุ ม ัติ จากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
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(ช) รายการที่ เข้าข่ ายรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษ ัทฯ จะต้องได้รั บการพิ จารณาและอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทั้ งได้ ป ฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ซ) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความน่ าเชื่ อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในเป็ นประจาเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิ บตั ิ งานหลักและกิ จกรรมทางการเงิ นสาคัญของบริ ษทั ฯ
ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั ฯ
ได้มีการจัดทาแบบสอบถามในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการในแต่ละด้าน โดยมีผบู ้ ริ หาร
ของแต่ ละหน่ วยงานเป็ นผูป้ ระเมิ นความเสี่ ยงและได้จดั ให้ผูต้ รวจสอบภายในทาการสอบทาน
แบบสอบถามที่ ได้ตอบโดยผูบ้ ริ หารว่าเป็ นไปตามคาตอบที่ ได้รับหรื อไม่ตลอดจนมีการกาหนด
มาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เพื่อเป็ นหลักประกันการดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของบริ ษทั ฯ
(4) การประชุมคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกาหนดประชุ มในวาระปกติ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และอีกอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ ง เพื่ อพิ จารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และได้กาหนดวันประชุ ม
คณะกรรมการขึ้ นเป็ นการล่วงหน้าในแต่ ละปี เพื่ อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่ วม
ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรี ยกประชุมเพิ่มเติมตามความจาเป็ นได้ หากมีวาระพิเศษที่ตอ้ ง
ขอมติ อนุ ม ัติ จากคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ โดยมี การก าหนดวาระชัด เจนล่ วงหน้ า และมี วาระ
พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็ นประจา
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิ จแม็คโคร ร่ วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จ
แม็คโคร สายงานบริ หารการเงิ น และเลขานุ การบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิ จารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ จะ
บรรจุ เข้าวาระการประชุ มคณะกรรมการ ก่ อนเสนอต่ อประธานกรรมการเพื่ อพิ จารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่วาระการ
ประชุม
(ค) บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
(ง) ในปี 2560 บริ ษัท ฯ มี การประชุ มคณะกรรมการจ านวน 5 ครั้ ง การประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จานวน 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 2 ครั้ง
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การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ จานวน 2 ครั้ง และการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1 ครั้ง
ได้แก่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560
ทั้ งนี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 4 ในปี 2560 ในช่ ว งท้ า ยการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุ มร่ วมกัน
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วยโดยการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละท่านได้
แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2 ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(จ) หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บ
รายงานการประชุ มที่ ผ่ านการรั บรองแล้วจากคณะกรรมการเพื่ อให้กรรมการหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลหรื อตรวจสอบได้
(ฉ) ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระทั้งหมดได้มีการประชุ ม
ระหว่างกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้มี การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของกรรมการทั้งคณะเป็ นประจาทุ กปี เป็ นการ
ประเมินผล 2 รู ปแบบคือ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน ดังนี้
1. นโยบายคณะกรรมการ
2. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การจัดเตรี ยมและการดาเนินการประชุม
5. การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
7. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
8. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
สาหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล(การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
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โดยจัดทาหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85
มากกว่าร้อยละ 75
มากกว่าร้อยละ 65
มากกว่าร้อยละ 50
ต่ากว่าร้อยละ 50

= ดีเยี่ยม
= ดีมาก
= ดี
= พอใช้
= ควรปรับปรุ ง

ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ

2560
(%)

เกณฑ์

แบบที่ 1 :

การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

91.3

ดีเยี่ยม

แบบที่ 2 :

แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย

89.3

ดีเยี่ยม

สรุ ปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 พบว่ามี ผล
การปฏิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ “ร้อยละ
90.3” ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาเรี ยนผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนาไปเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ดียงิ่ ขึ้น
(6) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
ซึ่ งกาหนดทุ กสิ้ นเดื อนเมษายนของทุ กปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน หรื อ
กรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระเมินและนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุ ปผลการประเมินการปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
กลุ่มธุ รกิ จแม็คโคร ถือเป็ นข้อมูลลับเฉพาะบุ คคล ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ การปฏิ บตั ิ งานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร มีเกณฑ์การประเมินเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีช้ ีวดั ผลการดาเนินงาน
ส่ วนที่ 2 - การประเมินด้านประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการทัว่ ไป
ส่ วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริ หารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนาไปพิจารณากาหนดอัตราการปรับขึ้ นค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิ จแม็คโคร และได้รับการอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 172

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
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(7) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่ งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษทั
อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
(ข) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ให้อยู่ในระดับที่ สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่ เที ยบเคี ยงกับบริ ษทั ชั้นนาที่ อยู่ในอุตสาหกรรม
เดี ยวกันหรื อใกล้เคี ยงกันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ างประเทศ โดยการพิ จารณาจะเชื่ อมโยงกับ
ผลงาน ความรับผิดชอบ ผลกาดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผถู ้ ือหุน้
(ค) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่ อมโยงกับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
(ง) จานวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในปี 2560
รายละเอี ยดได้กล่ าวไว้แล้วในหัวข้อค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารหัวข้อ 8.4 ค่ าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(8) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ แก่
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งในระบบการก ากับดู แลของบริ ษ ัทฯ เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นต้น เพื่อให้มีความรู ้การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและการทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ดงั กล่าวมีท้ งั ที่กระทาเป็ นการภายในบริ ษทั ฯ และ
ใช้บริ การของสถาบันภายนอก
(ข) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เอกสารและข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ กฎระเบี ยบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ กรณี มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้ามาใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ค) บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี แ ผนการพั ฒ นาและแผนสื บทอดต าแหน่ งงาน โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนด
กระบวนการที่ น ามาใช้ เพื่ อ ประเมิ น ระดับ ความพร้ อ มของผู ้สื บทอดต าแหน่ งแต่ ล ะบุ ค คล
ประกอบด้วย แบบทดสอบเชิ งจิตวิทยาและประเมินศักยภาพส่ วนบุคคล (Psychological Test, Ability
Test) แบบประเมิ น ภาวะผู ้น า (Leadership Assessment) การสนทนาเกี่ ย วกั บ สายอาชี พ (Career
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 173
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Discussion) การวางแผนเส้นทางอาชี พ (Career Road Map) ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั จะถูกนามาวิเคราะห์และ
ประมวลเป็ นภาพรวมและสื่ อสารอย่างชัดเจนให้ผบู ้ ริ หารและตัวผูส้ ื บทอดตาแหน่ งได้รับทราบ เพื่อ
นาไปวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลร่ วมกันได้อย่างตรงจุด สาหรับรู ปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็ นแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้ผสู ้ ื บทอดตาแหน่ งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ ว ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางธุ รกิ จได้ทนั ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับสู ง การเข้าอบรมกับ
สถาบันผูน้ า (อาทิ เช่น หลักสู ตร ALP BLP) การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่ วมโครงการผนึ ก
กาลังของเครื อฯ การฝึ กอบรมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ การหมุนเปลี่ยนหน้าที่งาน การโค้ช เป็ นต้น
(ง) บริ ษทั ฯ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ให้กบั กรรมการทุกท่าน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการเข้าร่ วมสัมมนาและการ
อบรมในหลักสู ตรต่ าง ๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย หรื อสถาบั น อื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานของ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการนาความรู ้มาปรับใช้ให้เกิ ดประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ต่อไป โดย
ในปี 2560 มีกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมอบรมหลักสูตรและการสัมมนา ดังนี้
ลาดับ
1

กรรมการ

ตาแหน่ ง

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานบริ หารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน

หลักสู ตรที่อบรมปี 2560
หลักสูตรการเปิ ดเผยและ
ความโปร่ งใส
สถาบันพัฒนาผูน้ า
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 174
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
แม็คโครเชื่ อมัน่ ว่าการเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ต้องพัฒนาเคี ยงคู่กนั เพื่อก้าวเดินต่อไปด้วยกัน บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งมัน่ พัฒนา
ธุรกิจไปพร้อมกับการเจริ ญเติบโตของลูกค้าและคู่คา้ โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความ
เข้มแข็งให้ผูป้ ระกอบการโชห่ วย ก้าวไกลบนเส้นทางค้าปลี กสมัยใหม่ ควบคู่ กบั การยกระดับเกษตรกรคู่ คา้ สู่
มาตรฐานสากล ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
10.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษ ัท ฯ ยึ ด มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม โดยคํา นึ งถึ งความสมดุ ล ยทั้งด้า นเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ก ํ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibilities Policy) เพื่ อสื่ อ สารและขับ เคลื่ อ นการดํา เนิ น กิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สานสัมพันธ์อนั ดี กบั ชุ มชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
3R’s Sustainability Committee โดยมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด กิ จ กรรมด้า น CSR นํา เสนอแผนการ
ดําเนิ นงาน และการบรรลุเป้ าหมายการทํางาน CSR ของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารพิจารณา
อนุ มตั ิ เป็ นประจําทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรี ยมรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานกิ จกรรม CSR
ที่กระทําในปี ที่ผา่ นมาให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุรกิจบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาธุ รกิ จให้เติ บโตควบคู่
ไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมีมูลค่าเพิ่ มของสังคมและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
นัก ลงทุ น พนั ก งาน ลู ก ค้า คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสําคัญต่อกระบวนการดําเนินธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่
เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนในระยะยาว บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้ภาคธุ รกิ จสามารถอยู่ร่วมกับชุ มชนและสังคมได้
อย่างเป็ นสุ ข และพัฒนายกระดับความเจริ ญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่ อการเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน โดย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมี นวัต กรรมและเผยแพร่ นวัต กรรมซึ่ งได้จากการดําเนิ นงานที่ มีความรั บผิ ดชอบต่ อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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10.2 การบริหารจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ได้วางแนวทางการบริ หารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน โดยได้บู ร ณาการ การจัด การภายใต้ข ้อกําหนดกฎหมาย สําหรั บใช้ภ ายในกิ จการของแม็ค โคร
ครอบคลุมทุกสาขาและสํานักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที่ดี แก่พนักงาน ผูร้ ับเหมา ตลอดจน ลูกค้า ผูม้ าใช้บริ การ
นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ มก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ฯ จนถึ ง ปั จจุ บ ั น บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาด้ า นความปลอดภั ย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํางานอย่างต่ อเนื่ อง โดยมี การกําหนดนโยบายความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้วยการกําหนดความมุ่งมัน่ ที่ จะทําทุ กวิถีทางเพื่ อให้เกิ ด
ความปลอดภัย ในการทํางาน รวมถึ งสุ ข ภาพอนามัย ที่ ดี ข องพนักงานทุ กคน กําหนดเป้ าหมายการไม่ มี
อุบตั ิเหตุในการทํางานถึงขั้นหยุดงาน ทั้งของพนักงานประจํา พนักงานส่ งเสริ มการขาย พนักงานจ้างเหมา
รวมถึงลูกค้าผูท้ ี่มาใช้บริ การซึ่ งครอบคลุมถึง
⋅ การมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
⋅ การจัดทําระบบการทํางานที่ปลอดภัย รวมทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํางาน
⋅ กํา หนดมาตรการความปลอดภัย ที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ พ นัก งานที่ เกี่ ย วข้อ งมี ค วามมั่น ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน และลูกค้ามีความมัน่ ใจในการใช้บริ การ
⋅ จัดให้มีการฝึ กอบรม สัมนาแนะนําให้ความรู ้แก่ พนักงาน เกี่ ยวกับสุ ขภาพ อาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ได้แก่ การอบรมหลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัด
กิ จกรรม “Big Cleaning Day” การจัดส่ งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสู ตรเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และการรณรงค์ “แม็คโคร ขับขี่ปลอดภัย” เป็ นต้น
⋅ จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานที่ ถูกสุ ขอนามัย รวมถึงสิ่ งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งหน่วยงานบริ หาร ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเป็ นรู ปธรรม และนําไปสู่ การลดและป้ องกันอุบตั ิเหตุให้เป็ นไปตาม
นโยบายโดย
⋅ กําหนดกลยุท ธ์ดา้ นการป้ องกันอุบตั ิ เหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้ างความเข้มแข็งขององค์กรที่ จดั ตั้งขึ้ น
ภายในสาขาและสํ า นั ก งานใหญ่ โดยก่ อ ตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานขึ้น ในทุกสาขาภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน
และส่ งเสริ มกิ จกรรมด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงการ
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ป้ องกันอุบตั ิ เหตุ ที่เกี่ ยวข้องกับการทํางานและสภาพที่ ไม่ปลอดภัย อันนําไปสู่ การป้ องกันอุบตั ิ เหตุ
อย่างเป็ นรู ปธรรม
⋅ กําหนดกลยุท ธ์การตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยหน่ วยงานตรวจประเมิ นภายนอก เพื่ อให้เกิ ด ความมัน่ ใจว่าการ
จัด การของแต่ ล ะสาขาเป็ นไปตามข้อ กํา หนดกฎหมายด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ผลที่ได้นาํ ไปสู่ การวางแผนงาน การกําหนดมาตรการและปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง
⋅ กําหนดกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้ น ผ่าน Leadership Engagement เพื่ อให้เกิ ดการ
เสริ มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มผูบ้ ริ หารของสาขา และถ่ายทอดส่ งต่อยังผูป้ ฏิ บตั ิงานใน
แต่ละลําดับชั้น และกําหนดดัชนี ช้ ี วดั เพื่อให้เกิ ดการวัดผลได้เชิ งประจักษ์ อันนําไปสู่ จิตสํานึ กและ
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
⋅ ในปี 2560 แม็คโครได้กาํ หนดให้เป็ นปี ของการเสริ มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)
ผ่านกลยุทธ์ดา้ นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภายใน การตรวจประเมิ นโดยผูต้ รวจประเมิ น
ภายนอกและ Leadership Engagement มีการจัดหลักสู ตรการอบรมด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งจัดให้มีระเบียบปฏิบตั ิ ข้อบังคับการทํางาน ให้แก่พนักงาน
และผูร้ ับเหมา เพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการทํางาน ให้สามารถปฏิ บ ัติงานได้อย่างปลอดภัยต่ อตนเอง
ผู ้ร่ ว มงาน และลู ก ค้า ผู ้ม าใช้บ ริ ก าร อี ก ทั้ง ยัง จัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภัย ส่ ว นบุ ค คลให้ แ ก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามความเสี่ ยงของงาน และจัดให้มีรายงานอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น ครอบคลุมทุกเหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อชี วิต ทรัพย์สิน ตลอดจนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ ยง ทําการสอบสวนอุบตั ิการณ์เพื่อหา
สาเหตุ กําหนดมาตรการการแก้ไขป้ องกัน และรายงานตรงต่อผูบ้ ริ หารทั้งสาขาและสํานักงานใหญ่
ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสนับสนุนการสร้างจิตสํานึ กด้านความปลอดภัยอันนําไปสู่ วฒั นธรรมความ
ปลอดภัยขององค์กร
10.3 การบริหารจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
แม็คโคร คํานึ งถึงการดําเนิ นธุ รกิ จให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่ งแวดล้อม การเคารพในสิ ทธิ ของชุ มชนและ
สังคม โดยมุ่งเน้นการไม่กระทําการใด ๆ อันส่ งผลเสี ยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เคร่ งครั ด ในการปฏิ บัติ ภ ายใต้กรอบของกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งปลูกฝั งจิ ต สํานึ กความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง จัดให้มีการคัด
แยกวัสดุเหลือใช้และสิ่ งปฏิกลู ภายในกิจการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการ
สิ่ งปฏิกลู ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย มีการจัดการนํ้าเสี ยจากการดําเนิ นธุรกิจผ่านระบบบําบัด และจัดโครงการ
Zero Discharge นํานํ้าจากการบําบัดมาใช้รดนํ้าต้นไม้ เพื่อไม่ให้ของเสี ยไหลออกสู่ ชุมชน เป็ นการประหยัด
นํ้า และเสริ มสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของสาขา
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บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดให้มีคณะทํางานการจัดการพลังงานของสํานักงาน
ใหญ่ กําหนดนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงาน เพื่ อพัฒ นาการปรั บ ปรุ งระบบการจัด การพลังงาน การกําหนด
เป้ าหมายและแผนงานการอนุ รักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมาย และมีการปฏิ บตั ิ
อย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการ Makro Store Safety Compliance Audit เพื่ อทําการ
ประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โดยผูต้ รวจประเมินภายนอก มีการ
เข้าร่ วมการตรวจประเมินด้าน Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI Standard เพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจในแนวทางการจัดการด้านพลังงาน การจัดการมลภาวะ การจัดการของเสี ย สุ ขภาพ อาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย เป็ นต้น รวมถึ งมี การกระตุ ้นจิ ต สํานึ กด้านการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่าง
สมํ่าเสมอ อาทิ การรณรงค์การใช้ทรัพยากรในสํานักงานอย่างคุม้ ค่า การกําหนดให้ปิดไฟฟ้ าแสงสว่างใน
ห้องประชุ มเมื่อเลิ กใช้งาน การควบคุ มอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศในสํานักงาน การรณรงค์ใกรช้น้ าํ อย่าง
ประหยัด และยังมีโครงการการศึกษาการจัดทําวัสดุปรับปรุ งดินจากเศษอาหาร
10.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ า
บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ นการจั ด การความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน
ผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสาขา ให้มีความยัง่ ยืน
เน้นการจัดการภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็ นแนวทางเดี ยวกันกับการจัดการของภาครัฐ ในปี 2560
แม็ค โคร มี ส าขาภายในประเทศที่ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิ จการต้นแบบดี เด่ น ด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํางาน รางวัล ระดับ ประเทศ จํานวน 13 รางวัล ระดับ จังหวัด
17 รางวัล และประกาศนียบัตรชมเชยระดับจังหวัด 6 รางวัล ตามลําดับ มีการเข้าร่ วมการตรวจประเมินด้าน
Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI Standard เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจในแนวทางการจัดการ
ด้า นสุ ข ภาพ อาชี ว อนามัย และความปลอดภั ย ที่ เป็ นสากล ผลการดํา เนิ น งานด้า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยดัชนีช้ ี วดั ด้านความปลอดภัย (Safety Index) ของทุกสาขา
โดยพิจารณาจากอัตราการบาดเจ็บในการทํางานถึงขั้นหยุดงาน (Lost time injury frequency rate : LTIFR)
อยูท่ ี่ระดับ 2.0 เทียบจากชัว่ โมงการทํางาน 1 ล้านชัว่ โมง
10.5 การให้ ความรู้ การอบรมพนักงานด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มุ่งหมายให้เกิดการจัดการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน พร้อม
ทั้งปลูกฝั งจิ ต สํานึ กความรั บผิ ด ชอบต่ อสิ่ งแวดล้อม ชุ มชน และการใช้ท รั พ ยากรอย่างเหมาะสม ให้แ ก่
องค์กรและพนักงานทุ กระดับอย่างต่ อเนื่ อง โดยจัด ให้มีการอบรมสร้ างจิ ตสํานึ กด้านสิ่ งแวดล้อมให้แ ก่
พนักงานทุ กระดับ ตั้งแต่ เริ่ มเข้าทํางานผ่านการปฐมนิ เทศ ณ สํานักงานใหญ่ ซึ่ งมุ่งเน้นการสื่ อสารและ
รณรงค์ในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ไม่ส่งผล
กระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มและชุ มชน นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรม การสร้ างจิ ตสํานึ กและ
กฎหมายพลังงานให้ แ ก่ ค ณะทํา งานการจัด การพลัง งาน และหลัก สู ต รการตรวจประเมิ น ระบบการ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 178
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จัดการพลังงานภายใน แก่บุคคลากรของสํานักงานใหญ่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลกรภายในบริ ษทั ฯ ได้มีความรู ้
และตระหนักรู ้ถึงความสําคัญของการจัดการด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลของการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกรายงานต่อผูบ้ ริ หารตามสายงาน เพื่อนําไปสู่ แนวทางการ
ปรับปรุ ง การกําหนดแผนงานของแต่ละส่ วนงาน และกําหนดเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ให้สามารถนําไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนต่อไป
10.6 คู่คิดธุรกิจโชห่ วย
แม็ค โครให้ค วามสําคัญ กับ การสนับ สนุ น เศรษฐกิ จท้องถิ่ น ให้เติ บ โตอย่างยัง่ ยืน ตลอดมา โดยที มงาน
ศูนย์มิตรแท้โชห่ วย ถือเป็ นหน่ วยงานหลักในการส่ งต่อความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการร้านค้าปลีกในวาระ
โอกาสต่ าง ๆ เพื่ อ ตอกยํ้า ความเป็ นคู่ คิ ด ธุ ร กิ จ ค้าปลี ก เช่ น การร่ ว มมื อ กับ ภาครั ฐ ให้ค วามรู ้ ใ นหั ว ข้อ
“การบริ หารจัดการร้ านค้าปลี กอย่างมื ออาชี พ ” ในงาน Local Economy 4.0 กระทรวงพาณิ ชย์สร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี การบ่มเพาะความรู ้ดา้ นการบริ หารธุ รกิ จค้าปลีกให้กบั
นักศึ กษากว่า 25,000 คน เพื่อร่ วมกันลงพื้นที่ พฒั นาร้านค้าปลีกในท้องถิ่นเป็ นปี ที่ 8 การร่ วมลงนามบันทึ ก
ข้อตกลงความร่ วมมื อ (MOU) “การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่ อชุ มชน” การร่ วมลง
นามบันทึ กข้อ ตกลงความร่ วมมื อ (MOU) “การดําเนิ น งานศู นย์ส าธิ ต การตลาดตามแนวทางการพัฒ นา
เศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ (SE)” ณ ศูนย์มิตรแท้โชห่ วย เพื่ อให้ผแู ้ ทนจากร้านค้าชุ มชน (ศูนย์สาธิ ต
การตลาด) ทัว่ ทุกภูมิภาค ได้มีโอกาสในการเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการร้านค้าปลีกอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการ
นําองค์ความรู ้ไปพัฒนาและปรับปรุ งร้านค้าชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ยัง่ ยืน ถือเป็ นการส่ งเสริ มศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในยุค 4.0
และในโอกาสที่ แม็คโครครบรอบ 28 ปี บริ ษทั ฯ ได้สร้างการมีส่วนร่ วมแก่พนักงานแม็คโครทุกสาขา ใน
การดําเนิ นกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดกับชุ มชนที่ สาขาตั้งอยู่ โดย เชิ ญผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีก
ในชุมชนเข้าร่ วมอบรมความรู ้หลักสู ตร “การจัดการร้านค้าปลีก 8 ขั้นตอน” เป็ นเวลา 1 วัน ซึ่ งถือเป็ นส่ วน
หนึ่ งของกิ จ กรรม “แม็ ค โครทํา ดี 100 สาขา เพื่ อ 100 ชุ ม ชน” ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ดํา เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมที่ทอ้ งถิ่นอื่น ๆ ที่จดั ขึ้นพร้อมกันทุกสาขาทัว่ ประเทศ เช่ น การบริ จาคโลหิ ต การทํา
ความสะอาดและดู แ ลรั ก ษาสิ่ งแวดล้อ มบริ เวณพื้ นที่ ร อบชุ ม ชน เช่ น วัด ศาสนสถาน โรงเรี ยน
สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน รวมทั้งขุดลอกคูคลอง เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีจิตอาสา สอดคล้องกับ
แนวทางการทํางานเพื่อสังคมขององค์กรเป็ นอย่างดี
10.7 คู่คิดธุรกิจ ด้ านอาหาร
แม็คโครตอกยํ้าความเป็ น “คู่คิดธุ รกิ จ ด้านอาหาร” ร่ วมลงนามบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ “โครงการ
หนูณิชย์พาชิ ม” กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาขายส่ งแก่ร้าน
สมาชิ กหนูณิชย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในโครงการ ขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 179
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ค่ าครองชี พ ของประชาชนอย่างเป็ นรู ปธรรม และเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคมี ทางเลื อกในการอิ่ มอร่ อยกับ
อาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ปรุ งด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ในราคาประหยัด พร้อมกันนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดอบรม
ให้ความรู ้ เสริ มทักษะการประกอบอาหารและการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ ซึ่ งผูป้ ระกอบการร้านอาหารที่
เป็ นสมาชิกโครงการหนูณิชย์พาชิม สามารถเข้าร่ วมการอบรมเพื่อนําไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนได้ดว้ ย
และเป็ นประจําทุกปี บริ ษทั ฯ จัดงาน “แม็คโคร โฮเรก้า” หรื อ “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์”
โดยในครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิ ด “สร้างธุ รกิ จอาหาร สู่ มาตรฐานสากล” เพื่อตอกยํ้าความเป็ น “คู่คิด...ธุ รกิ จ
คุณ” และสานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผูป้ ระกอบการกลุ่มธุ รกิจโฮเรก้า ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม
2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมชมงานกว่า 84,000 คน และเพื่อขยายความสําเร็ จไปสู่ ภูมิภาค
บริ ษ ัท ฯ ได้จัด งาน “แม็ค โคร โฮเรก้า” ครั้ งที่ 12 ขึ้ น ที่ ศู น ย์ป ระชุ มและแสดงสิ น ค้านานาชาติ จังหวัด
เชี ยงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิ ด “เพิ่ มมูลค่ าธุ รกิ จ ด้วยแนวคิ ดสร้ างสรรค์”
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่ ตอกยํ้าความเป็ นคู่คิดธุ รกิ จโฮเรก้า อาทิ การฝึ กอบรมให้ความรู ้ การสาธิ ต
การทําอาหาร การเสวนาบนเวทีจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านอาหารและเชฟมืออาชี พ บูทแสดงนวัตกรรมสิ นค้า
อาหารและเครื่ องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ จากพันธมิตรกว่า 200 ร้านค้า การแข่งขันการปรุ งอาหารเหนือ ที่รับรอง
การแข่ งขันโดยสมาคมเชฟโลก นอกจากนี้ พื้ นที่ ห้อง Makro Culinary Center ของอาคารธาราพัฒนาการ
แม็คโคร สํานักงานใหญ่ มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop) เพื่อให้ความรู ้และสาธิ ตการปรุ งอาหาร
โดยเชฟชื่อดังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผูป้ ระกอบการร้านอาหารให้เติบโตไปด้วยกัน
10.8 ส่ งเสริมอาชีพแก่ ชุมชนอย่ างยั่งยืน
ไม่ว่าจะขยายสาขาไปยังพื้นที่ใดของประเทศ แม็คโครปรารถนาจะเป็ นที่รักของชุมชน ในปี 2560 บริ ษทั ฯ
ได้มอบทุน 1,400,000 บาท เพื่อดําเนิ นการจัดสร้างโรงเรื อนเลี้ยงไก่ไข่ สําหรับผูพ้ ิการและผูด้ ูแลผูพ้ ิการ ที่
จังหวัดนครราชสี มา และสนับสนุ นโรงเรื อนเลี้ยงไก่ 1 เรื อน พร้อมอุปกรณ์ การเลี้ยง รวมทั้งไก่ไข่จาํ นวน
480 ตั ว มู ล ค่ า รวม 1,400,000 บาท เพื่ อ ส่ งเสริ มอาชี พด้ า นการเกษตรอย่ า งยั่ง ยื น ให้ กั บ ทหารที่
ปลดประจําการจากความพิ ก ารในการสู ้ ร บ และครอบครั ว ทหารที่ พิ ก าร อี ก ทั้งมี ก ารฝึ กอบรมอบรม
ภาคทฤษฎี ในหลักสู ตร “การเลี้ยงไก่ไข่ สําหรับผูพ้ ิ การและผูด้ ูแลผูพ้ ิ การ” ณ กรมทหารพราน 23 จังหวัด
ศรี สะเกษ ถือเป็ นการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูพ้ ิการในฐานะพลเมืองที่ มีคุณค่าของสังคม
นอกจากนี้ แม็คโครยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนร้าน “ฮักแม่หละช็อป” ซึ่ งเป็ นร้านค้าชุมชนใน
ตําบลแม่ ห ละ จังหวัด ตาก เพื่ อส่ งเสริ มการจ้างงานคนพิ การ ตามนโยบายรั ฐบาลในรู ปแบบประชารั ฐ
เสริ มสร้างธุรกิจชุมชนไทยให้ยงั่ ยืน
10.9 มอบโอกาสทางการศึกษาแก่ เยาวชน
ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา บริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
รวมไปถึงอาคารเรี ยนของโรงเรี ยนในชุมชนที่ ขาดแคลน ในปี 2560 บริ ษทั ฯ จึงร่ วมกับมูลนิ ธิเพื่อนศิลปิ น
และพัน ธมิ ต ร ส่ ง มอบอาคารเรี ยนให้ กับ โรงเรี ย นวัด ป่ าพฤกษ์ จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี และอาคารเรี ย น
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 180
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เฉลิมพระเกี ยรติ ให้กบั โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ อสร้างโอกาส
ทางการศึ กษาและพัฒนาคุณภาพชี วิตที่ ดีให้กบั เยาวชนไทย ซึ่ งจะพัฒนาเติ บใหญ่เป็ นบุคลากรที่ มีคุณภาพ
ของสังคมในอนาคตต่อไป
10.10โครงการ “3R การจัดการพลังงานอย่ างยัง่ ยืน”
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce การลด
การใช้ในสิ่ งที่ ไม่จาํ เป็ น Reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู ้ค่า Recycle การนํากลับมาใช้ใหม่ โดยมีการกําหนด
ตัว ชี้ วดั (KPI) ที่ ชัด เจน เพื่ อประเมิ น ผลการดําเนิ น งานอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ ศู นย์กระจายสิ น ค้าที่ อาํ เภอ
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีการติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ รอบอาคารติ ดตั้งระบบไฟส่ อง
สว่างแบบ LED ซึ่ งช่วยประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การเพิ่มความหนาของผนังฉนวนขึ้น
อีกร้อยละ 50 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ตอ้ งการ ที่สาํ คัญการจัดเก็บสิ นค้า
แช่ แ ข็งที่ ค วบคุ มด้วยระบบคอมพิ ว เตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) ภายในห้อ งที่ มี
ความสูงราว 30 เมตร ถือเป็ นการลงทุนทางเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ลดพื้นที่ใน
การทํางาน และประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 30 ขณะที่ระบบการขนถ่ายสิ นค้าที่ ได้รับการออกแบบเป็ น
ประตู 2 ชั้น เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในศูนย์กระจายสิ นค้าคลังอาหารสด
ส่ วนการจัดการ พลังงานในการขนส่ งสิ นค้า บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนขยายขนาดตูบ้ รรจุสินค้าขนาด 45 ฟุต จํานวน
มากกว่า 400 ตู ้ ทําให้สามารถบรรทุ กสิ นค้าได้เพิ่ มขึ้ น จึ งลดจํานวนเที่ ยวการขนส่ งลง ส่ งผลให้ประหยัด
นํ้ามันได้ 3,814,249 ลิตร หรื อ 10,538 ตันคาร์ บอน ในปี 2560 รวมทั้งมีการนําพลังงานแสงอาทิ ตย์มาผลิต
นํ้าร้อนสําหรับใช้ทาํ ความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสิ นค้าคลังอาหารสด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบาย การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน และดําเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการการประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ภายใต้โครงการ T-VER โดยองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) รับรองการลดการ
ปลดปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจก จํา นวน 1,245,611 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อน หรื อ สามารถลดการใช้พ ลังงานได้
2,112,279 กิโลวัตต์ชวั่ โมง ซึ่ งมาจากเปลี่ยนดวงโคมไฟแสงสว่างประสิ ทธิ ภาพสู ง LED 20 วัตต์ 8,024 ชุ ด
160 วัตต์ 1,417 ชุด และยังดําเนิ นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้สามารถลดการใช้พลังงาน
6,700,388 กิ โลวัตต์ชวั่ โมงเมื่อเที ยบกับปี 2559 อีกทั้งยังมุ่งเน้นการขยายสาขาที่ คาํ นึ งถึงการออกแบบและ
การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิ ทธิ ภาพสูง
การจัดการทรัพยากรนํ้าและลดผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้ยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
โดยการบําบัดนํ้าเสี ยให้ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ลดการใช้
นํ้าและลดการระบายนํ้าเสี ย โดยการติดตั้งระบบการนํานํ้าเสี ยที่ผา่ นการบําบัดที่ได้มาตรฐานนํ้าทิ้งนํากลับมา
ใช้ใหม่ในการรดนํ้าต้นไม้ เพิ่มจํานวนทั้งสิ้ น 6 สาขา
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง ว่าเป็ นกลไก
และเครื่ อ งมื อในการผลักดัน ให้บ ริ ษ ัท ฯ สามารถดําเนิ น ธุ ร กิ จได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี้ วตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คือเพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเงิน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ
ระเบี ยบ และนโยบาย ที่ จะทําให้ระบบการทํางานของบริ ษทั ฯ มีความถูกต้อง โปร่ งใส และตรวจสอบได้
รวมทั้งลดหรื อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน
ที่ เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และมี ป ระสบการณ์ ห ลายด้า น ทั้งด้านกฎหมาย ด้า นการบริ ห ารองค์กร ด้า นบัญ ชี
ด้านการเงิ น และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมี ความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยทําหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ
และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริ หารความเสี่ ยงและระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ พิ จารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรื อถอดถอนผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งพิจารณา
สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ มี
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบตั ิงานของ
หน่ วยงานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่ วยงานเหล่านั้นมีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายในที่ได้กาํ หนดอย่างเหมาะสม โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal environment)
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ ดี พร้อมทั้งกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลที่ ดี ซึ่ งระบุ บทบาท และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไว้อย่าง
ชัด เจน รวมทั้งมี ข ้อ กํา หนดเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรม เพื่ อ เป็ นรากฐานในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ก ร
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรโดยคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการตามกลยุทธ์
และบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
(2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดเป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว อย่างชัดเจน
และวัด ผลได้ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ โดยเป้ าหมายและกลยุท ธ์ ด ังกล่ าวจะกําหนดให้
สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และวิธีการบริ หารความเสี่ ยง
(3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
บริ ษทั ฯ จัดทําการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงขึ้ นกับหน่ วยงานแต่ละหน่ วยงาน ทั้ง
ปั จ จัย เสี่ ย งที่ เกิ ด จากภายในและภายนอกองค์ ก ร เช่ น บุ ค ลากร การปฏิ บัติ งาน การเงิ น ระบบ
สารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบี ยบ และกฎหมาย เป็ นต้น เพื่ อให้ผูบ้ ริ ห ารสามารถพิ จารณากําหนด
แนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(4) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง โดยมี การแต่ งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(Risk Management Committee) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจัดการ
ความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ ให้ทุกหน่วยงานประเมินปั จจัยความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ผลกระทบ โอกาสเกิด
และแผนการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
รวมถึ งการกําหนดมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งให้เหลื ออยู่ใ นระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ และกําหนดให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องรายงานการปฏิ บตั ิ งานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) การตอบสนองความเสี่ ยง (Risk Response)
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้รับการประเมิ นในแต่ละเรื่ อง เพื่ อลด
ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการทบทวนกลยุทธ์
ของบริ ษทั ฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุ รกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริ ษ ัท ฯ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในที่ ชัด เจนและเหมาะสม โดยการกํา หนดขั้น ตอนในการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ชดั เจน และระดับวงเงินอนุ มตั ิรายการประเภทต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งมี
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
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ในการดําเนิ นธุ รกิ จ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี การกําหนดกลไกในการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นแบบถ่วงดุ ล
อํานาจ (Check and balance) พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่ อสารทั้งองค์กรเพื่ อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ให้
ถูกต้อง และเหมาะสม
บริ ษ ทั ฯ มี การจัด ทํากระบวนการเกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจก่ อให้เกิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่ อความโปร่ งใสและคํานึ งถึ งประโยชน์สู งสุ ด ของบริ ษ ทั ฯ โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่าง
สมํ่าเสมอโดยกําหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบตั ิงานที่มีความสําคัญ
(7) สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ มีการจัดการสื่ อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย ระเบี ยบ คําสั่งของบริ ษทั ฯ ผ่านช่ องทางต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิ ป้ ายประกาศในสาขา
จดหมายอิเลคทรอนิ กส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และทันเวลา
น อ ก จ าก นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก าร จั ด ก ารสื่ อ ส าร ภ ายน อ ก อ งค์ ก ร โด ย ใช้ ช่ อ งท าง เว็ บ ไ ซ ต์
www.siammakro.co.th และช่องทาง Call Center (0 2335 5300) ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถ
ได้รับข้อมูลข่ าวสารได้ตลอดเวลา และเป็ นการทําความเข้าใจเกี่ ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ ลูกค้า รั บทราบ รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ ชดั เจนในเรื่ องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนํา
ข้อมูลไปใช้ในทางที่ ไม่ควร โดยได้ดาํ เนิ นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(8) การติดตาม (Monitoring)
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการติ ดตามประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องว่าเป็ นไปตามแผนงาน
หรื อไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ ในกรณี ที่ผลการดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามแผนงาน และมีการ
จัด การแก้ไ ขปรั บ ปรุ งให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป นอกจากนี้ ยังมี ห น่ วยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระ ที่ ดาํ เนิ นการสอบทานการปฏิ บตั ิ งานว่าเป็ นไปตามระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ ก ํา หนดไว้อ ย่ า งเหมาะสมหรื อไม่ โดยเน้ น การตรวจสอบให้ ค รอบคลุ ม
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเสี่ ยงที่ สํ า คั ญ ตามแผนการตรวจสอบที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ั ติ จ าก
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ประเด็ น ที่ ต รวจพบจะได้รั บ การรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
ในรอบปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญ ชี ว่าไม่ พ บประเด็น
ข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสําคัญ และบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนิ น
ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนและระเบียบที่กาํ หนดไว้
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้แ ต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้าน
กฎหมาย ด้านการบริ หารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ น
อิสระตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายอรรถพร ข่ายม่าน
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายธีระ วิภูชนิน
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รั บผิ ดชอบที่ ระบุ ในนโยบายการกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดี โดยได้รับ ความร่ วมมื ออย่างดี จากเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
บริ หาร และแผนกตรวจสอบภายใน โดยภายในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุ ม
ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในส่ วนการกํากับดูแล
กิจการ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ ซึ่ งในการประชุมแต่ละครั้ง เป็ นการ
ประชุ มร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี จากภายนอก เพื่อ
แลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ ได้แก่
(1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2560 ของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูล
สําคัญของบริ ษทั ฯ และการพิ จารณาจากรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ภายนอก โดยเป็ นการประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ พร้ อมทั้งให้ขอ้ สังเกตและ
คําแนะนําเพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปอย่างถูกต้อง
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ตามที่ ค วรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูใ้ ช้งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ างบการเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯ จัด ทําขึ้ น มี ค วามถู ก ต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีภายนอกภายนอก
(2) สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ
กับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวโยงกันเพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นตามเงื่อนไขทางธุ รกิ จและหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และสํานัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการ
ทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจากการสอบ
ทาน ไม่พบรายการผิดปกติ ที่เป็ นสาระสําคัญ รายการที่ เกี่ ยวโยงทางการค้าเป็ นรายการที่ เป็ นไป
ตามปกติทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทํารายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุผล มีเงื่อนไขตามปกติ
ของธุ รกิจ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ในกลุ่มและรายการที่
เกี่ ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพี ยงพอ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(3) สอบทานสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มีการควบคุ ม
ภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า บริ ษ ัท ฯ ได้ถือ นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี เป็ นสําคัญ
มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ
(4) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มี
การตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทําหน้าที่ประเมินความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอก โอกาสที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดําเนิ น ธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้งหา
มาตรการป้ องกัน เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ รวมทั้ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ทบทวน และได้มีการติ ดตามความก้าวหน้าของการจัดการ
ความเสี่ ยงอย่างต่ อ เนื่ องเพื่ อ ปรั บ ปรุ งมาตรการต่ าง ๆ ให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ ปั จจุ บัน ที่
เปลี่ ย นแปลงไป และสรุ ป รายงานการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
สภาพการดําเนิ นธุ รกิ จโดยมีการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงและการติ ดตามความ
คืบหน้า รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
(5) สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน
ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ ประเมิ นความเพี ยงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุ มภายใน พร้ อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยงั พิจารณาประเมินผลงานประจําปี ของ
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมี อิส ระ
เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(6) พิ จารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งให้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี พ.ศ. 2560
(7) พิ จารณาผลการสอบทานการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ฯ
รวมทั้งกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้มีการปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายและระเบี ยบ
ทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดที่มีสาระสําคัญ
(8) พิ จ ารณาผลการสอบทานความถู ก ต้องของเอกสารอ้า งอิ ง และแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฯ ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริ ต
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ข้อมูลในแบบประเมินตนเองมีความถูกต้องและเพียงพอต่อการ
จัดส่ งให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต เพื่อวัตถุประสงค์
ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
ตามที่ระบุ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชี พ
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รวมทั้งมีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิ ดเผยรายการที่ เกี่ ยวโยงกันอย่าง
ถู ก ต้อ งและมี ก ารปฏิ บ ัติ งานที่ สอดคล้อ งกับ ระบบการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งเพี ย งพอ โปร่ งใส
นอกจากนี้ ยงั มีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและดําเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการ
บริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
11.3 หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณ สมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยการแต่ งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหั วหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวบุษกร รักการค้า ซึ่ งมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน
ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3) และนางสาวบุ ษกรยัง ทํ า ห น้ า ที่ เป็ นเลขานุ การคณ ะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิ จารณาคุ ณ สมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน นอกจากนี้ การแต่ งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
11.4 ข้ อสั งเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดที่ จะผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่าง
มีนยั สําคัญ
11.5 ข้ อสั งเกตของผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชี ไม่ พบประเด็นใดที่ จะผลกระทบต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยอย่าง
มีนยั สําคัญ
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
การเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็ นซี พี ออลล์ ตั้งแต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ในส่ วนที่ 1
ข้อ 1.2 - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญนั้น เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์นบั แต่น้ นั ทั้งนี้ เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั
ในปี 2559 และ ปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุ ปดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
(“ซีพี ออลล์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซี พี ออลล์ เป็ นผู้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯ
โดยถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ ทางตรงและทางอ้อมใน
สัดส่ วนร้อยละ 97.88 ของหุน้ ทั้งหมด

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

-

2.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

-

1.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร

-

1.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

180.9

167.0

4. ค่ าการใช้ บริการ
บริ ษทั ฯได้ชาระค่าการใช้บริ การซอฟต์แวร์
และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมาย
บริ การให้แก่ ซีพี ออลล์

สาหรับรายการการใช้บริ การซอฟต์แวร์และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
เครื่ อ งหมายบริ ก ารจาก ซี พี ออลล์ นั้ น เป็ นการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางด้านเทคนิ ค เพื่อดาเนินธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการบันทึก
รายการขายสิ นค้า การบันทึ กการรั บสิ นค้า การเคลื่อนไหวของสิ นค้า

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 189
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ลักษณะความสั มพันธ์

บริษัท ซีพแี รม จากัด (“ซีพแี รม”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซี พีแรม เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ โดยซี พี
ออลล์ ถื อ หุ ้ น ในซี พี แ รม ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ
99.99 ของหุน้ ทั้งหมด
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ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

5. เจ้ าหนี้อนื่
บริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตจากซี พี ออลล์ ให้ใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ อ งหมายบริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้
เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น

86.9

83.7

และระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ สามารถใช้
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวทาข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขา
ได้ โดยต้น ทุ น การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ต่ า กว่ า การพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ เอง
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้รับ อนุ ญ าตจากซี พี ออลล์ ให้ใช้เครื่ อ งหมาย
การค้า เครื่ องหมายบริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้เครื่ องหมายการค้า
“Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การ
จัดเรี ยงสิ น ค้า รวมทั้งการบริ หารธุ รกิ จ และเมื่อ มีการพัฒนารู ป แบบ
ร้ านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะได้รับ ความรู้
และเทคนิ คในการดาเนิ นธุ รกิ จที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ โดยการใช้บ ริ ก ารซอฟต์แ วร์ แ ละสิ ท ธิ ในเครื่ อ งหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การถือเป็ นรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

18.6

21.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

234.3

250.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้การค้ า

2.0

1.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

56.7

61.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 190

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

บ ริ ษั ท โก ซ อ ฟ ท์ (ป ร ะ เท ศ ไท ย ) จ ากั ด
(“โกซอฟท์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
โกซ อฟ ท์ เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ยข องซี พี อ อล ล์
โดยซี พี ออลล์ ถื อ หุ ้น ในโกซอฟท์ ในสั ดส่ วน
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวรและ สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ซ้ื อรายการ
สิ นทรั พย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ ง
ได้แ ก่ อุ ป กรณ์ คอมพิวเตอร์ แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท์

50.4

27.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าการใช้ บริการ

11.1

31.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้อนื่

15.1

15.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ลูกหนี้อนื่

4.7

5.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. ค่ าการใช้ บริการ

4.3

1.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์เป็ นบริ ษทั ย่อย
ของซี พี ออลล์ โดยซี พี ออลล์ ถือหุ ้นในสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวฒั น์ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
ของหุน้ ทั้งหมด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จากัด
(“รีเทลลิงค์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
บริ ษทั ซี พี รี เทลลิงค์ จากัดเป็ นบริ ษทั ย่อยของซี
พี ออลล์ โดยซี พี ออลล์ ถือหุ ้นในรี เทลลิงค์ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

24.3

30.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

2.6

2.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้อนื่

3.6

3.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
(“เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อ าหารมี เครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์
เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ โดยถื อ หุ ้ น ทางตรงและ
ทางอ้ อ มใน สั ดส่ วนร้ อ ยละ 43.72 ของหุ ้ น
ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

18.2

38.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

4.6

5.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

280.5

373.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

17.5

22.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 192

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ซีพเี อฟ เทรดดิง้ จากัด
(“ซีพเี อฟ เทรดดิง้ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี พี เอฟ เทรดดิ้ง เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของเจริ ญ โภค
ภัณ ฑ์อ าหาร โดยเจริ ญ โภคภัณ ฑ์อาหารถื อหุ ้น
ในซี พี เอฟ เทรดดิ้ ง ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.97
ของหุน้ ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

22.5

30.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

2.0

2.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

2,734.4

2,562.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

298.7

300.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริ ษัท ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(“ซีพเี อฟ (ประเทศไทย)”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) เป็ นบริ ษทั ย่อยของเจริ ญ
โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริ ญโภคภัณฑ์อาหารถือ
หุ ้นในซี พีเอฟ (ประเทศไทย) ในสัดส่ วนร้อยละ
99.98 ของหุน้ ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

113.4

199.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

26.3

25.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

1,234.4

4,765.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

489.1

880.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพ-ี เมจิ จากัด (“ซีพ-ี เมจิ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี พี -เมจิ เป็ นกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกัน ของเจริ ญ
โภคภัณ ฑ์ อ าหาร โดยเจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อ าหาร
ถือหุ ้นในซี พี-เมจิ ในสัดส่ วนร้ อยละ 59.99 ของ
หุน้ ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

3.0

4.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

323.6

355.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้การค้ า

59.0

67.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 193

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จากัด
(“ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ มีผทู้ ี่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัว
เจียรวนนท์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บ ริ ษั ท โภ ค ภั ณ ฑ์ เอ็ น เต อร์ ไพ รซ์ จ ากั ด
(“โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 4)
โภคภั ณ ฑ์ เอ็ น เตอร์ ไ พรซ์ มี ก ลุ่ ม ครอบครั ว
เจียรวนนท์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

20.4

22.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

323.8

368.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้การค้ า

99.2

74.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. ค่ าการใช้ บริการ

6.0

6.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้อนื่

5.5

5.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บ ริ ษั ท ซี .พี . ค อน ซู เม อร์ โพ รดั ก ส์ จ ากั ด
(“ซี.พี. คอนซู เมอร์ โพรดักส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี .พี . คอนซู เมอร์ โพรดักส์ มี ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งของ
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

18.4

21.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

196.7

217.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้การค้ า

42.0

44.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป จากัด
(“เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
เพอร์ เฟค คอมพาเนี ยน กรุ๊ ป มี เครื อ เจริ ญ โภค
ภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

10.9

14.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกต5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

279.9

272.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้การค้ า

53.4

59.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 194

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560
มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จากัด
(“ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ฟ รี วิ ล ล์ โ ซ ลู ชั่ น ส์ มี ผู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร และสิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ซึ่ งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก
ฟรี วลิ ล์ โซลูชนั่ ส์

1.1

2.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าการใช้ บริการ

13.2

19.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้อนื่

2.5

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้อนื่

6.6

5.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. ค่ าการใช้ บริการ

11.6

10.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท อลิอนั ซ์ ซี .พี. ประกันภัย จากัด
(“อลิอนั ซ์ ซี .พี. ประกันภัย”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
อ ลิ อั น ซ์ ซี .พี . ป ร ะ กั น ภั ย มี เค รื อ เจ ริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 195

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(“ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น”)
(ชื่ อ เดิ ม “ทรู ยู นิ เวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์
จากัด”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 3)
ท รู อิ น เต อ ร์ เน็ ต ค อ ร์ ป อ เร ชั่ น เป็ น
บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ทรู คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด
(มหาชน) ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่

1. ค่ าการใช้ บริการ

39.6

34.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้ าหนี้อนื่

19.5

17.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด
(“ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 3)
ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่น แอนด์ เซลส์ เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย
ของบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่ ง
มีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

3.9

4.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

29.3

1.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จากัด
(“ทรู ลีสซิ่ง”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 4)
ทรู ลีสซิ่ ง ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่

1. ค่ าการใช้ บริการ

26.4

42.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้ าหนี้อนื่

6.2

11.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 196

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2559
2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

22.3

41.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

4.5

9.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

113.9

124.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

12.9

34.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร และสิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน

1.4

49.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

6. ค่ าการใช้ บริการ

44.3

53.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

7. เจ้ าหนี้อนื่

17.8

17.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

8. ลูกหนี้อนื่

10.3

11.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

หมายเหตุ:
1) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2559 ของ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2559 ของ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
3) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2559 ของ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 197

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ
i) รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ : ราคาขายสิ นค้าและบริ การ และเงื่อนไขการชาระเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติ ทางธุ รกิ จเปรี ยบเทียบกับรายการขายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั อื่นที่ ไม่
เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
ii) ค่าใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่น : ราคาซื้ อสิ นค้าและเงื่อนไขการชาระเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิ จเปรี ยบเทียบกับรายการซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ ยวข้องกัน และ
เป็ นไปตามราคาตลาด
iii) ค่าการใช้บริ การ : ค่าการใช้บริ การและเงื่อนไขการชาระเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบกับค่าการใช้บริ การกับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
iv) ค่าใช้จ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน : ราคาซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขปกติ ทางธุรกิ จเปรี ยบเที ยบกับรายการซื้ อ
สิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิการเช่า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนกับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 198

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
ในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการดาเนิ นธุ รกิ จเท่านั้น โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยรายการรับอนุ ญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมาย
การค้า เครื่ องหมายบริ การ เป็ นสิ ่ งจาเป็ นต่อ การประกอบธุ ร กิ จ และการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ ทั้ง นี้
รายการดัง กล่า วได้ผ ่า นการอนุ ม ตั ิ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ก่อ นการดาเนิ น การหรื อ การจ่า ยชาระ
ค่าบริ การ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
หากเป็ นการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ มี เ งื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ ว ไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิ ในหลักการให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถทาธุ รกรรมกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับ
ที่ วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดี ยวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจาก
อิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี ส ถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1.

การซื้ อสิ นค้า
กรณี ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี การซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการ
ร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดียวกัน ทั้งนี้ รายการซื้ อสิ นค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุ รกิจ
ปกติเช่นเดียวกับรายการซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด

2.

การใช้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับบริ การด้านการให้คาปรึ กษาทางกฎหมายจากบริ ษทั สานักงานกฎหมาย
สยามซิ ต้ ี จากัด และบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ มีกรรมการร่ วมกัน ทั้งนี้
รายการให้ บริ การดังกล่ าวเป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในสั ญญาที่ ท าร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อย
พิ จารณาว่ ามี ความเหมาะสมดี แล้ว รวมถึ งบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่ อยได้รั บ บริ การจากกลุ่ มบริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นกิจการที่มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดียวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามราคาและ
เงื่ อนไขปกติ ทางธุ รกิ จเช่ นเดี ยวกับการได้รั บบริ การจากบุ คคลอื่ นที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกันในสถานการณ์
เดียวกัน

3.

การขายสิ นค้าและให้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จาหน่ายสิ นค้าให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร รวมถึงได้จาหน่ ายสิ นค้า
และให้บริ การให้แก่ กลุ่ มบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามราคาและเงื่ อนไขปกติ ทางธุ รกิ จเช่ นเดี ยวกับการจาหน่ ายสิ นค้าและ
ให้บริ การให้กบั บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
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โดยรายการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ และการซื้ อสิ นทรั พย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ าและสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน ซึ่ งเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ้ นจากธุ รกรรมทางการค้าตามปกติ น้ ัน บริ ษ ทั ฯ มี มาตรการคุ ้มครอง
ผูล้ งทุ นเพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบถึงความ
จาเป็ นของการทารายการดังกล่าวกับหน่ วยงานภายในที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้รายการซื้ อขายสิ นค้าและ
บริ การ และการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามราคาตลาด
และต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส
นอกจากนั้น การใช้บริ การ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ จากบริ ษทั ในเครื อเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว
สาหรับ นโยบายและแนวโน้ม ในการทารายการระหว่า งกัน ในอนาคตนั้น บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ยมี
นโยบายที่ จะทารายการระหว่างกันเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการดาเนิ นธุ รกิ จเท่านั้น ซึ่ งจะเป็ นไปใน
ราคาหรื อ เงื ่ อ นไขที ่ ไ ม่แ ตกต่า งจากการปฏิ บ ตั ิ ก บั บุค คลภายนอก และจะต้อ งได้ร ับ อนุ ม ตั ิ จ าก
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ก่อ นที ่ จ ะเข้า ท ารายการระหว่า งกัน หรื อ ได้รับ สัต ยาบัน จากคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ สาหรับ รายการดังกล่า ว อย่า งไรก็ดี หากเป็ นการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันเกี่ ยวกับข้อตกลงทาง
การค้าที่ มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป กล่าวคื อ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกันกับที่ วิญญูชนจะพึ ง
กระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พลในการที่
ตนมี สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุ คคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ดังมี รายละเอี ยดตามที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถทาธุ รกรรมดังกล่าวได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิในหลักการ
ไว้ ทั้งนี้ การเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับ การเติ บโต
ของธุ รกิ จ โดยบริ ษทั ฯจะปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ มีผลใช้บงั คับ ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุ มตั ิ ตามที่
ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่สาคัญ
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบ
กาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิ จการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
รวมถึงหมายเหตุ ซึ่ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนิ นงานรวมและผล
การดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการื ส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ ส ระจากกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ บัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติตามความรั บผิ ด ชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่สาคัญ ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ หน้าที่ 202

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า ใน
การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรั บงวดปั จจุ บัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มา
พิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) และ 8
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือถูกให้ความสาคัญ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้
เนื่องจากการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
 ท าความเข้าใจนโยบายการควบคุ ม และบริ ห ารสิ น ค้ า
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือนั้นผูบ้ ริ หารต้อง
คงเหลือ และการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้า
ใช้วิจารณญาณในการประมาณปริ มาณ
คงเหลือ
และมูลค่าของสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ
เสี ยหาย ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า และ
 สุ่ มทดสอบอายุสินค้าคงเหลือและความสมเหตุสมผลของ
สูญหาย
ข้ อ สมมติ ในการก าหนดอัต ราร้ อ ยละสิ นค้ า ที่ เสื่ อม
คุ ณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย เคลื่ อนไหวช้า และสู ญหายที่
กาหนดโดยผูบ้ ริ หาร และเปรี ยบเที ยบอัตราดังกล่าวกับ
ข้อมูลการทาลายและสูญหายของสิ นค้าคงเหลือ ที่เกิดขึ้น


สุ่ มทดสอบราคาขายและค่ าใช้จ่ายที่ จาเป็ นโดยประมาณ
ในการขายภายหลั งวัน สิ้ นปี กั บ เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนสุ่ มทดสอบการคานวณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ



พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การซื้ อธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ 4
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั
ได้เข้าซื้ อบริ ษทั 4 แห่งซึ่ งประกอบธุรกิจ
หลักเกี่ยวกับการให้บริ การด้านอาหาร
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ที่ซ้ื อแล้วเสร็ จ ซึ่ งส่ งผลให้กลุ่ม
บริ ษทั บันทึกค่าความนิยมจานวน 2,256
ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ ง
เป็ นเครื่ องหมายการค้าและรายชื่อลูกค้า
จานวน 449 ล้านบาทและ 59 ล้านบาท
ตามลาดับ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบเนื่องจากการบัญชี
สาหรับการซื้ อธุรกิจเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อน
การระบุและวัดมูลค่าของมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจอย่างมี
นัยสาคัญ และการเข้าซื้ อธุรกิจดังกล่าวมี
จานวนเงินที่มีนยั สาคัญ

ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้


อ่านสัญญาซื้ อขายธุ รกิจ และรายงานการวิเคราะห์การรวม
ธุ ร กิ จซึ่ งจัด ท าโดยกลุ่ ม บริ ษัท เพื่ อ ท าความเข้ าใจถึ ง
ข้อกาหนดและเงื่อนไข ที่สาคัญ



ประเมิ นความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิ สระของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและ
หนี้ สิ น ที่ รั บมาทั้งหมดรวมถึ งสิ่ งตอบแทนในการซื้ อ
ซึ่ งจัดทาโดยกลุ่มบริ ษทั



ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าในการประเมิน
ความเหมาะสมของข้อสมมติ ที่ ส าคัญ และแบบจาลอง
ทางการเงิน



ทดสอบการคานวณ



พิ จารณาความเพี ย งพอในการเปิ ดเผยข้อมู ล ของกลุ่ ม
บริ ษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฎ), 3 (ฐ), 4, 12 และ 13
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
กลุ่มบริ ษทั มีค่าความนิยมที่มีนยั สาคัญ
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่อายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ่ งส่ วนใหญ่
เกิดจากการซื้ อธุรกิจ

ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้


ท าความเข้าใจกระบวนการประมาณมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะ
ได้รับคืนเพื่อพิจารณาการด้อยค่า

ผูบ้ ริ หารมีการพิจารณาการด้อยค่า
โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เป็ นประจาทุกสิ้ นงวด การประเมินมูลค่า
ที่ได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ ง
ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการใช้
สิ นทรัพย์น้ นั และการกาหนดข้อสมมติที่
เกี่ยวข้อง



พิจารณาข้อสมมติที่สาคัญในรายงานประมาณมูลค่าที่คาด
ว่ าจ ะ ไ ด้ รั บ คื น ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ าก ผู ้ บ ริ ห า ร
โดยเปรี ยบเที ย บกั บ ผลการด าเนิ นงานที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง
แนวโน้ ม ของอุ ต สาหกรรม และข้ อ มู ล ที่ หาได้ จ าก
แหล่ งข้ อ มู ล ภายนอกและภายใน รวมทั้ งปรึ กษากั บ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเกี่ยวกับแบบจาลองทาง
การเงิ น ที่ กลุ่ มบริ ษ ัทใช้และอัตราคิ ด ลดและวิ เคราะห์
ความอ่อนไหวของ ข้อสมมติที่สาคัญ

เนื่องจากผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณใน
การกาหนดข้อสมมติและมีความไม่
แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแส
เงินสดที่จะได้รับในอนาคต ข้าพเจ้าจึงให้
ความสาคัญในการตรวจสอบ



พิ จารณาความเพี ย งพอในการเปิ ดเผยข้อมู ล ของกลุ่ ม
บริ ษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการคื อ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรื อความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามี เรื่ องดังกล่าวที่ ตอ้ ง
รายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ย วกับการด าเนิ นงานต่ อเนื่ อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความ
เชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ต หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุ สมผลว่ารายการที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง










ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของข้า พเจ้า ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ทา
ให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ น ต่ องบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บผิ ด ชอบต่ อการ
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการก ากับ ดู แ ล ข้า พเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ างๆ ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บ ัน และก าหนดเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2561
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แบบ 56-1 ประจาปี 2560

13.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
รายการ
2558
ล้านบาท
(%)*
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
ส่ วนของสิ ทธิการเช่าที่ถึงกาหนดภายใน
หนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ตรวจสอบแล้ว
2559
ล้านบาท
(%)*

2560
ล้านบาท
(%)*

2,230
394
267
12,954
1,001
402
78

4.7
0.8
0.6
27.0
2.1
0.8
0.2

2,550
445
289
13,485
1,187
479
94

4.8
0.8
0.5
25.5
2.2
0.9
0.2

4,361
3
926
349
13,043
1,067
548
103

7.4
0.0
1.6
0.6
22.1
1.8
0.9
0.2

17,326

36.2

18,529

35.1

13
20,413

0.0
34.6

2
27,039
113
1,835
167
1,095
267
66
30,584
47,910

0.0
56.4
0.2
3.8
0.3
2.3
0.6
0.1
63.8
100.0

250
30,319
113
1,994
167
1,154
310
23
34,330
52,859

0.5
57.4
0.2
3.8
0.3
2.2
0.6
0.0
64.9
100.0

239
31,305
113
2,125
2,423
1,998
330
30
38,563
58,976

0.4
53.1
0.2
3.6
4.1
3.4
0.6
0.1
65.4
100.0
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รายการ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

2558
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2559
ล้านบาท
(%)*

2560
ล้านบาท
(%)*

2,614
21,621
543
1,405
112
587
1,491
-

5.5
45.1
1.1
2.9
0.2
1.2
3.1
-

3,423
23,329
1,129
1,363
156
560
1,386
2,000

6.5
44.1
2.1
2.6
0.3
1.1
2.6
3.8

4,326
24,577
1,544
1,158
150
729
2,261
2,006

7.3
41.7
2.6
2.0
0.3
1.2
3.8
3.4

80

0.2

101

0.2

118

0.2

231
28,684

0.5
59.8

258
33,705

0.5
63.8

249
37,118

0.4
62.9

4,000
13
525
462

8.3
0.0
1.1
1.0

2,000
126
745
526

3.8
0.2
1.4
1.0

2,019
228
688
575

3.4
0.4
1.2
1.0

19
5,019
33,703

0.1
10.5
70.3

16
3,413
37,118

0.0
6.4
70.2

92
245
3,847
40,965

0.2
0.4
6.6
69.5
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รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 4,800,000,000 หุ้ น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้วสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

2558
ล้านบาท
(%)*

2,400

ตรวจสอบแล้ว
2559
ล้านบาท
(%)*

2560
ล้านบาท
(%)*

2,400

2,400

2,400

5.0

2,400

4.5

2,400

4.0

3,290

6.9

3,290

6.2

3,290

5.6

240
8,274
3
14,207
14,207
47,910

0.5
17.3
0.0
29.7
29.7
100.0

240
9,788
3
15,721
20
15,741
52,859

0.5
18.5
0.0
29.7
0.1
29.8
100.0

240
11,679
(56)
17,553
458
18,011
58,976

0.4
19.8
(0.1)
29.7
0.8
30.5
100.0

หมายเหตุ: *อัตราส่ วนนี้ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายการ
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

2558
ล้านบาท

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2559
ล้านบาท
(%)*

2560
ล้านบาท
(%)*

152,604 97.9
2,613
1.7
700
0.4
155,917 100.0

169,226
2,866
698
172,790

97.9
1.7
0.4
100.0

182,753 97.9
3,051
1.6
950
0.5
186,754 100.0

137,937
8,858
2,072
237
149,104

88.5
5.7
1.3
0.2
95.6

153,722
9,723
2,321
279
166,045

89.0
5.6
1.3
0.2
96.1

164,352
10,735
3,660
349
179,096

88.0
5.7
2.0
0.2
95.9

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

6,813

4.4

6,745

3.9

7,658

4.1

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,435

0.9

1,333

0.8

1,511

0.8

กาไรสาหรับปี

5,378

3.4

5,412

3.1

6,147

3.3

ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม

5,378

3.4

5,413

3.1

6,178

3.3

-

-

(1)

0.0

(31)

0.0

กาไรสาหรับปี

5,378

3.4

5,412

3.1

6,147

3.3

การแบ่ งปันกาไร

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

1.12

1.13

1.29

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการรวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
รายได้ภาษีเงินได้ของกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นของ ขาดทุนจากการรวัด
มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่
กาหนดไว้

(31)

0.0

(13)

0.0

(19)

0.0

6

0.0

3

0.0

4

0.0
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รายการ
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

2558
ล้านบาท

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2559
ล้านบาท
(%)*

2560
ล้านบาท
(%)*

3

0.0

-

0.0

(78)

0.0

(22)
5,356

0.0
3.4

(10)
5,402

0.0
3.1

(93)
6,054

0.0
3.2

5,356

3.4

5,403

3.1

6,103

3.3

5,356

3.4

(1)
5,402

0.0
3.1

(49)
6,054

0.0
3.2

หมายเหตุ: *อัตราส่ วนนี้ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
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งบกระแสเงินสดรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) ผลขาดทุน จากการปรับ
ลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) หนี้สงสัยจะสู ญ
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์
กาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
อื่น ๆ
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ตรวจสอบแล้ว
2559
ล้านบาท

2558
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

5,378

5,412

6,147

1,725
73
73
(19)
237
1,435
54
2

1,861
95
144
(8)
279
1,334
55
(28)

2,143
101
157
(11)
348
1,511
65
(20)

(4)

(7)

4

5
(6)
11

7
3
3

3
1
(3)
4

2

(1)
-

(71)

-

1

2

(87)
(18)
(2,328)
160
32
(45)

(54)
(26)
(503)
(186)
(77)
(205)

72
(49)
802
121
(69)
(2)
2
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รายการ
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนระยะสั้น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อสิ ทธิการเช่า
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
จ่ายเงินปันผล
การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงหลือปลายงวด
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2558
ล้านบาท

ตรวจสอบแล้ว
2559
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

1,360
183
(21)
(4)
97
16
(14)
(1)
8,295
19
(186)
(1,427)
6,701

1,707
585
220
43
(98)
27
(3)
110
10,691
8
(226)
(1,402)
9.071

998
406
24
(10)
834
(16)
(38)
100
13,556
10
(268)
(1,370)
11,928

(5,472)
9
(594)
(313)
(6,370)

(4,893)
9
1
(270)
(391)
(5,544)

(3)
(3,077)
16
(241)
(445)
2
(2,720)
(6,468)

(114)
(615)
2,000
(3,936)
(2,665)
(2,334)
4,564
2,230

(147)
807
(3,888)
21
(3,207)
320
2,230
2,550

(181)
528
(6)
(4,272)
282
(3,649)
1,811
2,550
4,361
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13.3 อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ (Ratio Analysis)
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
(เท่า)
สภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
(เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี
(เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย
(วัน)
วงจรเงินสดเฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น
%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
อัตรากาไรอื่น
%
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร
%
อัตรากาไรสุ ทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
%
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์*
(เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(เท่า)
(Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%

2558

2559

2560

0.6
0.1
0.2
432.3
0.8
12.0
29.9
6.5
55.8
(25.1)

0.6
0.1
0.3
403.1
0.9
12.1
29.9
6.6
54.6
(23.8)

0.5
0.1
0.3
266.5
1.4
13.0
27.7
6.5
55.4
(26.4)

9.6
4.5
0.0
98.4
3.4
39.8

9.2
4.0
0.0
134.5
3.1
36.2

10.1
4.2
0.0
155.7
3.3
37.1

11.7
28.0
3.4

10.7
25.4
3.4

11.0
26.9
3.3

2.4
44.6
0.7

2.4
47.3
1.0

2.3
50.6
1.2

75.9

75.4

74.6
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษ ัท ฯ ประกอบธุ ร กิ จศู น ย์จาหน่ ายสิ น ค้าแบบช าระเงิ น สดและบริ การตนเองภายใต้ชื่ อ “แม็ค โคร”
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ให้แก่ลูกค้าทัว่ ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
บริ การบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) มุ่งตอบสนองความต้องการ
ที่ แตกต่างของลูกค้าสมาชิ กที่ ปัจจุบนั มีอยู่กว่า 3.0 ล้านราย ทาให้ธุรกิ จของแม็คโคร ประเทศไทย เติ บโต
อย่างโดดเด่นและมัน่ คง เป็ นที่ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผูป้ ระกอบการในฐานะคู่คิดธุ รกิ จมาตลอด
ระยะเวลา 28 ปี บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญกับการปรับองค์กรให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการมืออาชี พที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ วในโลกยุคดิจิทลั เป้ าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่า
แม็คโครจะขยายการดาเนินธุรกิจไปอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม
สภาพเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 มี การปรั บตัวดี ข้ ึ น โดยเติ บ โตในอัต ราร้ อยละ 3.9
เพิ่ มขึ้ นจากปี 2559 ที่ มีอตั ราการเติ บโตร้ อยละ 3.3 การบริ โภคภาคเอกชนมี แนวโน้มขยายตัวจากความ
เชื่ อมัน่ ผูบ้ ริ โภคที่ดีข้ ึน อันเนื่ องมาจากปั จจัยเกื้อหนุนสาคัญจากการท่องเที่ ยวและการส่ งออก โดยภาคการ
ท่องเที่ ยวมีอตั ราการขยายตัวที่ เพิ่ มสู งขึ้ นเป็ นอย่างมากจากจานวนนักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ ที่มีอตั ราเพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 8.5 เมื่อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา ขณะที่ มูลค่าการส่ งออกสาหรับปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 6.9 ซึ่ งสู งกว่า
การขยายตัวของปี 2559 นอกจากนี้ ยังมี แ รงผลักดันจากการเร่ งเบิ กจ่ ายลงทุ นของภาครั ฐในการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยรวมยังไม่เข้มแข็งมากนัก โดยเฉพาะ
กลุ่มผูม้ ีรายได้ปานกลางถึงรายได้นอ้ ย เนื่ องจากราคาพื ชผลทางการเกษตรโดยส่ วนใหญ่ยงั ทรงตัวอยู่ใน
ระดับต่า และค่าครองชี พที่ ปรับตัวสู งขึ้น ทาให้กาลังซื้ อโดยรวมทัว่ ไปขยายตัวในระดับต่า และยังส่ งผ่าน
ไปยังเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างไม่ทวั่ ถึง
ตลอดปี ที่ ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มุ่งดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ในการเป็ นที่หนึ่ ง
ในเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่ อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจร สาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ (To Be Number
One Food Solution Provider for Professional Customers) โดยได้มีการขยายสาขาจานวน 8 สาขา แบ่งเป็ น
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป 2 สาขา ทาให้
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มี จานวนสาขาทั้งสิ้ น 123 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่ งเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร
จานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูด เซอร์ วิส จานวน 19 สาขา อี โค พลัส จานวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป
จานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จานวน 8 สาขา ซึ่ งมีพ้ืนที่การขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ริ เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รู ปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น เช่ น แม็คโคร
ฟู ด เซอร์ วิ ส สาขาบดิ น ทรเดชา กรุ งเทพมหานคร มี พ้ื น ที่ ก ารขายเฉลี่ ย 2,277 ตารางเมตร ตามล าดับ
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 217
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หากสาขาต้นแบบนี้ ประสบความสาเร็ จ จะเพิ่มความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโครในแต่ละพื้นที่
มากขึ้น และบริ ษทั ฯ จะใช้รูปแบบสาขาใหม่น้ ี เป็ นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนเมืองที่ มี
ร้านอาหารอยู่หนาแน่ นต่ อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเมื องที่ มีนักท่ องเที่ ยว
เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง
เพื่อผนึ กกาลังเครื อข่ายธุรกิจให้บริ การด้านอาหารให้เป็ นหนึ่ งเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้ความสาคัญกับ
การเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ ประกอบ
กับประสบการณ์ที่สงั่ สมมาจากการดาเนินธุรกิจให้บริ การด้านอาหารในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
จนมีรากฐานธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์ วิส ลงทุนซื้ อกิจการจากบริ ษทั ชั้นนาที่ ประกอบ
ธุรกิจให้บริ การด้านอาหารในต่างประเทศจานวน 4 บริ ษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความ
เป็ นผูน้ าด้านการให้บริ การด้านอาหารในระดับสากล บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั กลุ่มธุ รกิ จ Food Service APME เพื่ อ
ขับเคลื่อนธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารทั้ง 6 บริ ษทั ในเครื อแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย
กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่ อผนึ กกาลังเครื อข่ายธุ รกิ จให้เป็ นหนึ่ ง
เดี ย ว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส ” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่ างประเทศ เพื่ อ
เสริ มสร้างขี ดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจร
มากขึ้ น ทั้งนี้ ในปี 2560 Food Service APME ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ 2 แห่ ง ได้แก่ Maxzi The Good
Food Restaurant & Cafe L.L.C. (“MAXZI”) ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยทุ นจดทะเบี ยน
เริ่ มแรกเป็ นจานวนเงิ น 4 ล้านดี แรมห์ส หรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ เพื่ อประกอบธุ รกิ จธุ รกิ จร้ านอาหาร และ
ร้านค้าปลี กขนาดเล็ก และจัดตั้ง Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) ในประเทศกัมพูช า
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกเป็ นจานวน 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหารและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง โดย SFS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในอัตราร้อยละ
80 และร้อยละ 70 ตามลาดับ ซึ่ งปั จจุบนั ทั้งสองบริ ษทั อยู่ในระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนิ นธุ รกิจดังกล่าว
ในอนาคต
หลังจากที่ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุ รกิจในต่างประเทศอย่างรอบด้าน ในปี 2560 บริ ษทั ฯ
ได้เปิ ดดาเนินการศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครสาขาแรกในประเทศกัมพูชาอย่างเป็ นทางการ และได้รับการ
ตอบรับที่ ดีจากผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น รวมถึงประชาชนชาวกัมพูชา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีความพร้อม
เต็มที่ ที่จะขยายธุ รกิ จ Cash & Carry ไปต่ างประเทศ โดยได้จดั ตั้งบริ ษ ทั ย่อยแห่ งใหม่ 2 แห่ ง ได้แ ก่ CP
Wholesale India Private Limited (“CPWI”) ในประเทศอินเดี ย ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มแรกเป็ นจานวนเงิ น
100 ล้า นรู ปี อิ น เดี ย เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ งและธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และจัด ตั้ ง Makro
(Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น ด้วยทุ นจดทะเบี ยน
แรกเริ่ มเป็ นจานวนเงิน 50 ล้านหยวนเหริ นหมินปี้ เพื่ อประกอบธุ รกิ จธุ รกิ จค้าปลีก ค้าส่ งและธุ รกิ จอื่น ๆ
ที่ เกี่ ยวข้อง โดยบริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด (“MROH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ภายใต้กลุ่ม
ธุรกิจแม็คโคร ต่างประเทศ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100 ตามลาดับ ซึ่ งปั จจุบนั ทั้งสองบริ ษทั
อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
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ด้วยศักยภาพด้านการแข่งขัน และกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้มี
ความหลากหลายและมีคุณภาพดีอย่างสม่าเสมอ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มได้เป็ นอย่างดี โดยมุ่งเน้นการขยายไปในธุรกิจบริ การด้านอาหาร ด้วยตระหนักถึงศักยภาพใน
การเติ บโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของอุตสาหกรรมธุ รกิ จด้านอาหาร เพื่ อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ ยวและการพัฒนาอาหารปลอดภัย และเป็ นการส่ งเสริ มการ
ดาเนินงานของของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพิ่มพูนความผูกพัน ความจงรักภักดีที่ลกู ค้า
ผูป้ ระกอบการมีต่อแม็คโครในฐานะ “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนิ นงานที่มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 186,754 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นจากอัตรากาไรที่ ปรับสู งขึ้ น โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นในปี 2560 จานวน 18,401 ล้านบาท
คิ ดเป็ นอัตรากาไรเบื้ องต้นเท่ากับร้อยละ 10.1 และมีกาไรสุ ทธิ จานวน 6,178 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตรากาไร
สุ ทธิ เท่ ากับร้อยละ 3.3 การเพิ่ มขึ้ นของกาไรสุ ทธิ อย่างต่ อเนื่ องสอดคล้องกับความสามารถในการเติ บโต
ของรายได้ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนความสามารถในการเพิ่มอัตรากาไรเบื้องต้น ซึ่ งนอกจากจะเป็ นผลมาจาก
การบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ใน
การขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การด้านอาหารให้มากขึ้น
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14.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน - งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
EBITDA*
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท
บาทต่อหุน้

2558
152,604
155,917
14,667
8,920
5,378
1.12

2559
169,226
172,790
15,504
9,125
5,413
1.13

2560
182,753
186,754
18,401
10,407
6,178
1.29

* กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

รายได้
ในปี 2560 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยมี ยอดขายรวมเป็ นจานวน 182,753 ล้านบาท เติ บโตขึ้ นในอัต ราร้ อยละ 8.0
เมื่ อเที ยบกับปี 2559 โดยยอดขายเพิ่ มขึ้ นป็ นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งได้มีการขยายสาขาใหม่
จานวน 8 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป
2 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มี จานวนสาขาทั้งสิ้ น 123 สาขาทัว่ ประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์จาหน่ าย
สิ นค้าแม็ค โคร จานวน 79 สาขา แม็ค โคร ฟูด เซอร์ วิส จานวน 19 สาขา อี โค พลัส จานวน 12 สาขา แม็คโคร
ฟูดช้อป จานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 8 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จานวน 29 สาขา และสาขาในต่ างจังหวัดจานวน 94 สาขา ตามลาดับ ซึ่ งมี พ้ื นที่ การขายรวมประมาณ 729,763
ตารางเมตร ในขณะที่ยอดขายของกลุ่มธุ รกิจ Food Service APME (ซึ่ งรวมยอดขายของ SFS และบริ ษทั ย่อย และ
INDV) เติ บโตในอัตราร้ อยละ 108.4 เนื่ องจากมี การรวมยอดขายของกิ จการกลุ่ม Indoguna ที่ ได้ซ้ื อมาในเดื อ น
มกราคม 2560 อีกทั้ง ในเดือนธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดดาเนิ นการสาขาแม็คโครแห่ งแรกในประเทศกัมพูชา
ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ การเติ บโตของยอดขาย เป็ นผลมาจากการพัฒนากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและรู ปแบบธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง
โดยให้ค วามส าคัญ ของการพัฒ นารู ปแบบสาขาที่ หลากหลาย และมี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว โดยได้มุ่งมัน่ พัฒ นา
ศูนย์จดั จาหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบ “แม็คโคร ฟูดช้อป” และ “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ” ที่ พฒ
ั นาขึ้ นโดยใช้พ้ื นที่ ขาย
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ทาให้สามารถให้บริ การและเข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการได้สะดวกยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะ
ในพื้ นที่ ท่องเที่ ยวและชุ มชนเมือง อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้คานึ งถึงสภาพพื้นที่ ในเมื องที่ ค่อนข้างจากัด และมีตน้ ทุนสู ง
บริ ษทั ฯ ได้ริเริ่ มพัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รู ปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น
อนึ่ ง เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริ การ (ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาผ่านสื่ อ Makro mail
เป็ นต้น) จานวน 3,051 ล้านบาท และรายได้อื่น (ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่ า และการจัดงานกิจกรรมลูกค้า
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ประจาปี ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น) จานวน 950 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 186,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อนจานวน 13,964 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.1
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

1. ศู นย์จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระ
เงินสดและบริการตนเอง
ในประเทศและต่ างประเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า อุปโภค
บริ โภค และรายได้อื่น*

ดาเนินการโดย

สยามแม็คโคร

% การถือ
หุ้นของ
บริษทั ฯ
-

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ล้านบาท

2559
%

ล้านบาท

2560
%

ล้านบาท

%

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. ให้ บริการด้ านการบริหาร
MROH
ด้านเทคนิคและสนับสนุน
ARO**
รายได้ จ าก ก ารข ายสิ น ค้ า แล ะ
PRO**
บริ การ และรายได้อื่น*

99.99

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นาเข้ าและจาหน่ า ยสิ น ค้ าแช่
แข็งและแช่ เย็น ธุรกิจให้ บริ การด้าน
อาหาร และธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง
รายได้ จ าก ก ารข ายสิ น ค้ า แล ะ
บริ การ และรายได้อื่น*

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

-

-

-

-

-

-

80.00

-

-

-

-

-

-

155,917 100.0

172,790

100.0

186,754

100.0

4. ร้ านอาหารและร้ านค้ าปลีกขนาด MAXZI**
เล็ก
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ และรายได้อื่น*
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนิ นธุรกิ จ
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กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 มีจานวน 18,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 2,897 ล้านบาท จากปี 2559
เติ บโตในอัตราร้อยละ 18.7 และมีอตั รากาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ต่อยอดขายรวม เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 9.2 ในปี
2559 ทั้งนี้ กาไรขั้นต้นที่ เพิ่ มขึ้ นเป็ นผลจากการเพิ่มสัดส่ วนยอดขายของสิ นค้าที่ มีอตั รากาไรสู งเพิ่มขึ้ น โดยส่ วน
หนึ่งมาจากการนาผลประกอบการของกิจการกลุ่ม Indoguna ที่ SFS เข้าซื้ อกิจการในเดือนมกราคม 2560 เข้ามารวม
ด้วยกัน อีกทั้ง การทุ่มเทอย่างต่อเนื่ องในการพัฒนาฐานลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการขยายสัดส่ วนการตลาดใน
กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การด้านอาหาร การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และการบริ หารจัดการสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ งผลให้อตั ราสู ญเสี ยของ
สิ นค้า และอัตราสิ นค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้ามีอตั ราส่ วนลดลง
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ต ้น ทุ น ในการจัด จาหน่ า ยและค่ าใช้จ่ายในการบริ ห ารรวมทั้งสิ้ น 14,395
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 7.7 โดยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 2,351 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.5
ต้ นทุ นในการจัดจาหน่ าย : ต้นทุ นในการจัดจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในปี 2560 มีจานวน 10,735
ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.4 จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากจานวนสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ขยายสาขาเพิ่ มจานวน 8 สาขาในปี 2560 ทั้งนี้ สัด ส่ วนของต้นทุ นในการจัด จาหน่ ายเที ยบกับยอดขายอยู่ที่
ร้อยละ 5.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.7 ในปี 2559
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร : ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 มีจานวน 3,660 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นในอัตราร้อยละ 57.7 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นในการลงทุนในธุ รกิ จแม็คโครใน
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ มาจากกิ จการกลุ่ม Indoguna และค่าใช้จ่ายบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาและ
พัฒนาอบรมบุคลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โครงสร้ างต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
2558

2559

2560

รายการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
สั ดส่ วนต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารต่ อรายได้ รวม

ล้ านบาท
% ล้ านบาท % ล้ านบาท %
8,858 81.0
9,723 80.7
10,735 74.6
2,072 19.0
2,321 19.3
3,660 25.4
10,930 100.0
12,044 100.0
14,395 100.0
7.0%

7.0%

7.7%
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ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี ต ้น ทุ น ทางการเงิ นเป็ นจานวน 349 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น จานวน 70 ล้านบาท
เมื่ อเที ยบกับปี 2559 สาเหตุหลักมาจากเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นที่ เพิ่มขึ้ นเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 928 ล้านบาท
เพื่ อ ใช้ในการลงทุ น ซื้ อกิ จการของกลุ่ ม Indoguna และลงทุ น ในธุ ร กิ จ แม็ค โครในต่ า งประเทศ รวมถึ งเพื่ อ ใช้
หมุนเวียนสภาพคล่องในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
กาไรสุ ทธิ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี กาไรสุ ทธิ จานวน 6,178 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ ากับร้อยละ 3.3
เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 14.1 เติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของยอดขาย เป็ นผลมาจากการขยายสาขา
อย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ษทั ฯ ยังคงบริ หารจัด การเชิ งรุ กตามแผนงานระยะยาว เพื่ อการเติ บ โตแบบยัง่ ยืน ภายใต้
กรอบงบประมาณที่วางไว้ รวมถึงการบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้มีอตั รากาไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกาไรสุ ทธิ ของกิจการกลุ่ม Indoguna ที่ได้นามารวมในปี นี้
14.3 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน – งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2558
47,910
33,703
14,207

ณ 31 ธันวาคม
2559
52,859
37,118
15,741

2560
58,976
40,965
18,011

สิ นทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2560 สิ นทรั พย์รวมของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี จานวนเท่ ากับ 58,976 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 6,117
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.6 จากปี 2559 การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี
สาเหตุหลักมาจากค่าความนิ ยมที่ เพิ่มขึ้นจากการซื้ อกิจการของกลุ่ม Indoguna ในไตรมาส 1 ของปี 2560 และการ
เพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ซึ่ งเป็ นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปี และ
ได้มาจากกลุ่ม Indoguna
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน : สิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 20,413 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,884 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2559 หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นอัตราร้อยละ 10.2 สาเหตุหลักมา
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น โดยลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกหนี้การค้าใน
กิจการกลุ่ม Indoguna ที่มีธุรกิจรู ปแบบเดียวกับ SFS (Credit & Delivery)
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เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด: เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สดเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของ
สิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากลักษณะธุ รกิ จที่ รับชาระสิ นค้าในรู ปแบบของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี
2560 บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเท่ ากับ 4,361 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 7.4 ของ
สิ นทรัพย์รวม เพิ่ มขึ้ นจานวน 1,811 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นในอัตราร้อยละ 71.0 เที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2559
โดยในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ นสดรับจากการดาเนิ นงานจานวน 11,928 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ใช้เงิ นไปในการลงทุ นซื้ อกลุ่ม Indoguna จานวน 2,720 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ มาจากการกูย้ ืม
ระยะสั้น และการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ ทธิ การเช่าสาหรับสาขาใหม่จานวน 3,318 ล้านบาท รวมถึงการ
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี จานวน 4,272 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า: บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้การค้าที่ค่อนข้างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม เนื่องจากลักษณะ
ธุรกิจหลักมีการรับชาระค่าสิ นค้าในรู ปของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้
การค้าเท่ ากับ 926 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.6 ของสิ นทรั พ ย์รวม เพิ่ มขึ้ นปี ก่ อนจานวน 481 ล้านบาท
จากกลุ่ม Indoguna ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับชาระเงิ นของบริ ษทั ฯ มี ระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 90 วัน สาหรั บ
รายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ของงบการเงิน
ประจาปี 2560
ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่ วย: (ล้ านบาท)
ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกาหนดระยะเวลาการรับชาระหนี้
ลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดระยะเวลาการรับชาระหนี้
- น้อยกว่า 3 เดือน
- 3 - 6 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560
314
354
671
79
4
2
399
(5)
394

88
2
3
5
452
(7)
445

230
7
16
12
936
(10)
926

สิ นค้าคงเหลือ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 13,043 ล้านบาท
คิ ดเป็ นร้อยละ 22.1 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลงจานวน 442 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 3.3 เมื่อเที ยบกับ
ณ สิ้ นปี 2559 สาเหตุ หลักมาจากการปรั บปรุ งและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสิ นค้าที่ มีการ
เคลื่ อนไหวช้าได้ดี ยิ่งขึ้ น อนึ่ ง บริ ษทั ฯ มี นโยบายการตั้งสารองค่ าเผื่อผลขาดทุ นสาหรั บสิ นค้าที่ เสื่ อ ม
คุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า โดยบริ ษทั ฯ ติ ดตามสถานะของสิ นค้าคงเหลือผ่านระบบปฏิ บตั ิการ
อัต โนมัติ เพื่ อ ครอบคลุ ม ประเด็ น ในด้า นความเสี ย หายจากการเสื่ อ มคุ ณ ภาพ ล้า สมัย และจากการ
เคลื่อนไหวช้าของสิ นค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตั้งสารองค่าเผื่อผลขาดทุนบางส่ วนและเพิ่มขึ้ นเป็ น
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 224
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เต็มจานวน เมื่ออายุของสิ นค้าคงเหลือเพิ่ มขึ้ นเกิ นกว่าที่ กาหนดไว้สาหรับสิ นค้าแต่ ละประเภท สาหรั บ
รายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ของงบการเงิน
ประจาปี 2560
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน : สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 38,563
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 4,233 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 12.3 จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการซื้ อกิจการ
กลุ่ม Indoguna ในไตรมาส 1 ของปี 2560 ทาให้เกิ ดค่าความนิ ยมเป็ นจานวน 2,256 ล้านบาท และจากการซื้ อที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นมีจานวนเพิ่มขึ้น อันเป็ นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปี และ
จากการซื้ อกิจการกลุ่ม Indoguna โดยสัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 65.4
ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เท่ากับ 31,305 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53.1 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจานวน 986 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ น
ในอัตราร้ อยละ 3.3 เมื่ อ เที ย บกับ ณ สิ้ นปี 2559 โดยมี ส าเหตุ ห ลักมาจากการลงทุ นขยายสาขาใหม่ ใน
ระหว่างปี และจากการซื้ อกิจการกลุ่ม Indoguna
สิ ทธิ การเช่า: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ การเช่ า เท่ากับ 2,125 ล้านบาท คิ ด
เป็ นร้อยละ 3.6 ของสิ นทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้ นจานวน 131 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นในอัตราร้อยละ 6.5 เมื่อ
เทียบกับ ณ สิ้ นปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเช่าที่ดินเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการขยายสาขา
รายการเงิ นลงทุ น : ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มี เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยเท่ ากับ 5,317 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน
4,500 ล้านบาท จากการลงทุ นเพิ่ มใน SFS จานวน 3,138 ล้านบาท MROH จานวน 1,279 ล้านบาท และ
INDV จานวน 83 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคา
ทุ น เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการลงทุ นในกิ จการที่ บริ ษ ทั ฯ ถื อหุ ้นมากกว่าร้ อยละ 50 ของ
สิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด และกิ จการที่ บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยจะบันทึ กเป็ นค่ าเผื่อการปรับมูลค่ าเงิ นลงทุ น อนึ่ ง บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายลงทุ นในบริ ษทั ย่อยที่
กิ จการมี อานาจควบคุ ม หรื อบริ ษ ทั ร่ วมที่ มีวตั ถุ ประสงค์ในการประกอบกิ จการที่ เป็ นส่ วนสนับสนุ น
กิจการบริ ษทั ฯ อันจะทาให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการหรื อผลกาไรเพิ่มมากขึ้น หรื อธุ รกิ จที่สามารถผนึ ก
กาลังเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุนการดาเนิ นธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้ น หรื อขยายธุ รกิ จไปยังต่างประเทศได้ หรื อเป็ นธุ รกิ จซึ่ งอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ มีแนวโน้มการเจริ ญเติ บโตและจะคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่ ได้รับจากการลงทุ นเป็ น
สาคัญ
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์อื่น: ประกอบด้วย
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น: ประกอบด้วย เงินมัดจา เป็ นหลัก โดย ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2559 จานวน 13 ล้านบาท
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- ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น: บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 239 ล้านบาท
ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับเช่าที่ดินและสานักงาน เป็ นหลัก
- ค่าความนิ ยม: บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีค่าความนิ ยมจานวน 2,423 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 4.1
ของสิ นทรั พ ย์รวม เพิ่ มขึ้ น จากปี 2559 จานวน 2,256 ล้านบาท ซึ่ งเกิ ด จากการซื้ อกิ จการกลุ่ ม
Indoguna สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติ ม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 4 ของงบการเงินประจาปี 2560
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น: ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริ หารจัดการร้านค้าที่ใช้ใน
การดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ เครื่ องหมายการค้า และความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดย ณ สิ้ นปี 2560
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่ น เท่ ากับ 1,998 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก ณ สิ้ นปี
2559 จานวน 844 ล้านบาท สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 ของงบการเงินประจาปี 2560
หนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2560 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 40,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 3,847 ล้านบาท หรื อ
เพิ่ มขึ้ นในอัตราร้ อยละ 10.4 สาเหตุ หลักมาจากการเพิ่ มขึ้ นของเจ้าหนี้ ท างการค้า สื บ เนื่ องจากการสั่งซื้ อสิ นค้า
เพิ่มขึ้ นซึ่ งสอดคล้องกับการขยายธุ รกิ จ และการเพิ่ มขึ้ นของจานวนสาขาใหม่ในระหว่างปี นอกจากนี้ ยังมี เงิ นกู้
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น โดยเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ซ้ื อกิจการกลุ่ม Indoguna และเพื่อใช้
หมุนเวียนสภาพคล่องภายในกิจการ
หนี้สินหมุ นเวียน : ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี หนี้ สิ นหมุนเวียน เท่ ากับ 37,118 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น
3,413 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่ งมีจานวน 33,705 ล้านบาท สาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้ นของเจ้าหนี้ การค้า ทั้งจากกิ จการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สื บเนื่ องจากการสั่งซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้ น
และสอดคล้องกับการขยายธุ รกิจ และการเพิ่มขึ้นของจานวนสาขาใหม่จานวน 8 สาขาที่เปิ ดระหว่างปี 2560 และ
การเพิ่มขึ้ นของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นจานวน 903 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้ อกิจการกลุ่ม Indoguna
และเพื่อใช้หมุนเวียนสภาพคล่องภายในกิจการ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิ น เท่ ากับ 4,326 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.6 ของหนี้ สิ นรวม เพิ่ มขึ้ น 903 ล้านบาท
จากสิ้ นปี 2559 โดยส่ วนใหญ่ เพิ่ มขึ้ นเพื่ อใช้ซ้ื อบริ ษทั ย่อยกลุ่ม Indoguna เพื่ อใช้หมุนเวียนสภาพคล่อง
ภายในกิ จการบริ ษ ัท ฯ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม บริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดเผยข้อ มู ล ไว้แ ล้ว ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ข้อ 16 ของงบการเงินประจาปี 2560
เจ้าหนี้ การค้า: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี เจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่ นและกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 26,121 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 63.8 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 1,663 ล้านบาท
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.8 เมื่ อ เที ย บกับ ณ สิ้ น ปี 2559 มี ส าเหตุ ห ลัก มาจากการสั่ งซื้ อ สิ น ค้าคงเหลื อ เพิ่ ม ขึ้ น
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เพื่ อ รองรั บ สาขาใหม่ จานวน 8 สาขา ที่ เปิ ดระหว่างปี 2560 และการเติ บโตของยอดขายสาขาเดิ มของ
บริ ษทั ฯ
เจ้าหนี้ อื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้ อื่นกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันเท่ากับ 1,308 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.2 ของหนี้ สินรวม เจ้าหนี้ อื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเจ้าหนี้ ที่
เกิ ดจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร เช่ น เจ้าหนี้ งานก่อสร้างสาขา เป็ นต้น และเจ้าหนี้ จากการซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การที่ ไม่ใช่ เพื่ อนาไปขายต่อ (Non-trade) โดยในปี 2560 มี จานวนลดลงจากปี 2559 จานวน 211
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย: ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีองค์ประกอบหลัก คื อ ค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการดาเนิ นกิ จการปกติ เช่ น
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร และดอกเบี้ยค้างจ่าย ซึ่ งในปี 2560 มีจานวนเพิ่มขึ้น 875 ล้านบาท
จากปี 2559
หนี้สินหมุนเวียนอื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 249
ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 0.6 ของหนี้ สินรวม หนี้ สินหมุนเวียนอื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงิ นรับประกัน
งานก่อสร้างสาขา
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน : ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 3,847 ล้านบาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ 9.4 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 434 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาการบันทึกค่าเช่าที่ คานวณแบบเส้นตรง
ในระหว่างปี ซึ่ งเพิ่มขึ้นตามจานวนสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีหนี้สินที่เป็ นไปตามสัญญาซื้ อขายหุ น้ ที่ตอ้ ง
จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมจากการซื้ อกิจการกลุ่ม Indoguna (Earn-out ส่ วนที่เกิน 1 ปี ) เพิ่มขึ้น เมื่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมสามารถ
บรรลุ EBITDA ตามเป้ าหมายที่ตกลงไว้ในสัญญา ทั้งนี้ หนี้ สินไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้ สินไม่หมุนเวียน
อื่น ๆ
เจ้าหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น: ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 228 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 102 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าเช่า
ที่คานวณแบบเส้นตรงในระหว่างปี ซึ่ งเพิ่มขึ้นตามจานวนสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น: ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 245 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 229 ล้านบาท สาเหตุ หลักมาจากหนี้ สินที่ เป็ นไปตาม
สัญญาซื้ อขายหุ น้ ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมจากการซื้ อกิจการกลุ่ม Indoguna (Earn-out ส่ วนที่เกิน 1 ปี )
เพิ่มขึ้น เมื่อผูถ้ ือหุน้ เดิมสามารถบรรลุ EBITDA ตามเป้ าหมายที่ตกลงไว้ในสัญญา
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2560 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีจานวน 18,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 2,270 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.4
ซึ่ งสอดคล้องกับผลกาไรสุ ท ธิ และการจ่ ายเงิ นปั นผล โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ จ่ ายเงิ นปั น ผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น
จานวน 4,272 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 3.66 บาทต่อหุน้
14.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่ งเงิ น ทุ น หลัก ของบริ ษ ัท ฯ ในปี 2560 มาจากส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น ก าไรจากการด าเนิ น งาน และหนี้ สิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อยูท่ ี่ 2.3 เท่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ อัตราส่ วนของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อยู่ในอัตรา 0.5 เท่า
ซึ่ งอยูใ่ นระดับเดียวกับปี 2559
ส่ วนรายจ่ายลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เพื่อการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซื้ อที่ดินและ
การเช่าที่ดินระยะยาวสาหรับแผนการเปิ ดสาขาในปี 2561 และการซื้ อกิจการกลุ่ม Indoguna
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
กระแสเงินสดได้ มา / (ใช้ ไป) สุ ทธิระหว่ างงวด - งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ / (ลดลง) สุ ทธิ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท

2558
6,701
(6,370)
(2,665)
(2,334)

2559
9,071
(5,544)
(3,207)
320

2560
11,928
(6,468)
(3,649)
1,811

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดเท่ ากับ 4,361 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,811 ล้านบาทจากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้
กระแสเงินสดไปในการซื้ อบริ ษทั ย่อยและขยายสาขา รวมถึงการจ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานเป็ นแหล่งเงินทุนหลักที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2560 กระแส
เงิ นสดสุ ทธิ จากการด าเนิ นงานมี จานวน 11,928 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 2,857 ล้านบาท หรื อร้อยละ 31.5 จากปี 2559
สาเหตุหลักมาจากการบริ หารสิ นค้าคงเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ หากพิ จารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและ
วงจรเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะพบว่าในปี 2560 มีระยะเวลาวงจรเงินสดติดลบมากขึ้นจากปี 2559 เป็ น
การยืนยันว่ากลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องสู ง จากรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ที่รับชาระสิ นค้าในรู ปแบบ
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ของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ และมีการบริ หารจัดการกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานได้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยสามารถคงระยะเวลาจาหน่ายสิ นค้าอยู่ที่นอ้ ยกว่า 30 วัน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจึงมีกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงานเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจประจาวันและการขยายธุรกิจในอนาคต
รายการ
ระยะเวลาวงจรเงินสดเฉลี่ย (วัน)

2558

2559

2560

(25.1)

(23.8)

(26.4)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจานวน 6,468 ล้านบาทระหว่างปี 2560 เป็ น
การใช้ไปเพื่อซื้ อกิ จการกลุ่ม Indoguna และใช้ไปสาหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ การซื้ อที่ ดิน รวมทั้ง
การเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มสาหรับแผนการเปิ ดสาขาในปี 2560 และปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงิ นสดใช้ไปสุ ทธิ ในกิ จกรรมจัดหาเงิ นระหว่างปี 2560 จานวน 3,649 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากการ
จ่ายเงินปันผลจานวน 4,272 ล้านบาท
เงินปันผล
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่ออนุ มตั ิ ให้บริ ษ ทั ฯ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายประจาปี 2560 ในอัตรา
หุ ้นละ 0.56 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล 2,688 ล้านบาท ซึ่ งจานวนเงิ นปั นผลงวดสุ ด ท้ายดังกล่าวเป็ นส่ วนที่
เพิ ่ม จากเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลซึ่ ง ประกาศจ่า ยโดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ครั้ ง ที ่ 3/2560
เมื ่อ วัน ที ่ 8 สิ ง หาคม 2560 และได้จ่า ยไปแล้ว เมื ่อ วัน ที ่ 5 กัน ยายน 2560 ในอัต รา 0.40 บาทต่อ หุ ้น คิ ด เป็ น
เงิ น ปั นผล 1,920 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 0.96 บาทต่อหุ ้น หรื อ 4,608
ล้า นบาท ทั้ง นี้ การจ่า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่า วขึ้ น อยู่ก บั การอนุ ม ตั ิ จ ากที ่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ ้น ประจาปี 2561
ของบริ ษทั ฯ ในวันที่ 19 เมษายน 2561
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14.5 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.5 เท่า ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีสภาพ
คล่องที่ดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 10.1 เพิ่ มขึ้ นจากปี 2559 ที่ ร้อยละ 9.2 กาไรขั้นต้นที่
เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นผลจากการเพิ่ ม สั ด ส่ วนยอดขายของสิ นค้ า ที่ มี อ ัต ราก าไรสู งเพิ่ ม ขึ้ น โดยส่ วนหนึ่ งมาจาก
การนาผลประกอบการของกลุ่ม Indoguna ที่ SFS เข้าซื้ อกิ จการในเดื อนมกราคม 2560 เข้ามารวมด้วยกัน อี กทั้ง
การทุ่ มเทอย่างต่อเนื่ องในการพัฒนาฐานลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผู ้
ประกอบธุรกิจบริ การด้านอาหาร การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และการบริ หารจัดการสิ นค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ งผลให้อตั ราสู ญเสี ยของสิ นค้า และ
อัตราสิ นค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้ามีอตั ราส่ วนลดลง
อัตรากาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 3.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดยเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
กับการเติ บโตของยอดขาย เป็ นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯ ยังคงบริ หารจัดการเชิ งรุ กตาม
แผนงานระยะยาว เพื่อการเติบโตแบบยัง่ ยืนภายใต้กรอบงบประมาณที่วางไว้ รวมถึงการบริ หารจัดการต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้ น นอกจากนี้ ยังมีกาไรสุ ทธิ กลุ่ม Indoguna ที่ ได้
นามารวมในปี นี้
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 37.1 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2560 คิ ดเป็ นร้อยละ 11.0 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
กาไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 คิ ด เป็ น 2.3 เท่ า ซึ่ งเป็ นอัต รา
ส่ วนหนี้ สินต่อผูถ้ ือหุ น้ ระดับใกล้เคียงกับ ณ สิ้ นปี 2559 แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะมีการเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ที่ เพิ่ มขึ้ น จาก ณ สิ้ น ปี 2559 ก็ต าม ซึ่ งแสดงให้เห็ น ว่าบริ ษ ทั ฯ ยังคงสามารถรั กษาสั ด ส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ให้อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ:
-

การคานวณอัตราส่วนทางการเงินเป็ นไปตามสู ตรคานวณที่แสดงไว้ในคู่มือจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จัดทา
โดยสานักงาน ก.ล.ต. อาทิ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้ น ค านวณจากกาไรสุ ท ธิ ห ารด้วยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น (เฉลี่ ยต้นงวดและปลายงวด)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นคานวณจากหนี้ สินรวมหารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 230

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2560

14.6 ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินการของบริษทั ฯ อย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
สภาวะเศรษฐกิ จและการเมื องภายในประเทศเป็ นปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ อความต้องการบริ โภคของภาคเอกชน
โดยส่ งผลต่อความมัน่ คงของรายได้และความสามารถในการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น จึงเป็ นปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเติบโตของรายได้และการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี สิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคพื้ นฐานในการดาเนิ นชี วิต นอกจากนั้น ฐานลูกค้าสมาชิ กของบริ ษทั ฯ ที่ มีมากกว่า 3.0 ล้านราย
ทัว่ ประเทศ ซึ่ งครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรี ยบเสมือนตัวช่วยในการกระจายความเสี่ ยงเมื่อธุรกิจใดธุ รกิจหนึ่ งได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
โดยได้มีการพัฒนาฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถ
รักษาการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา
การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวในประเทศไทย
การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีผลดีโดยตรงต่อธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (กลุ่ม
โฮเรก้า) ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักกลุ่มหนึ่ งของบริ ษทั ฯ โดยรายได้จากกลุ่มโฮเรก้าเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ
ในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งเป็ นไปตามแผนธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในการขยายฐานกลุ่มโฮเรก้า เนื่ องด้วยอุตสาหกรรม
ด้านอาหารมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่ งรัฐบาล
ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่
นิยม การรับประทานอาหารนอกบ้าน ด้วยเหตุน้ ี การเติบโตของรายได้จากกลุ่มโฮเรก้าจึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
การเติบโตของรายได้และผลการดาเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ ดังนั้น การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจึ งเป็ นปั จจัยประการหนึ่ งที่ มีผลต่ อการเติ บโตของรายได้และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีและเติบโตในระยะยาว
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ ยังคงเป็ นการขายสิ น ค้าให้ กับ ลู ก ค้า กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า ปลี ก ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มี
ศูนย์แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย เพื่ อให้คาแนะนาและจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นการจัดการร้านค้าปลีกในหัวข้อต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ อาทิ การเลือกสิ นค้าขายดี เข้าร้าน การใช้พ้ืนที่ ภายในร้านให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด การสร้างความ
แตกต่างให้กบั ร้านโชห่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กบั ลูกค้าสมาชิก
ความสามารถในการขยายจานวนสาขา
ความสามารถในการขยายสาขาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่ องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
โดยมีอตั ราการเติ บโตต่อปี ของรายได้รวมอยู่ในช่วงร้อยละ 8 - 10 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร
รู ปแบบคลาสสิ ก แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่ น สาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง
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โดยในระหว่างปี 2558 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี จานวนสาขาศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบ
คลาสสิ ก แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น เพิ่มขึ้น 9 สาขา 7 สาขา 4 สาขา
4 สาขา และ 1 สาขา ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมีสาขาในต่างประเทศอีก 1 สาขา
กลยุทธ์ในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรู ปแบบของบริ ษทั ฯ มีจุดประสงค์หลักเพื่อขยายฐานลูกค้าให้
ครอบคลุมมากขึ้ น ตอบสนองความต้องการที่ หลากหลาย พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าเพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้ น กล่าวได้ว่า ความสามารถในการขยายสาขาได้ตาม
แผนธุ ร กิ จที่ ว างไว้เป็ นหนึ่ งในปั จจัย หลักที่ มีผ ลต่ อ การเติ บ โตของรายได้แ ละผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ
ในอนาคต
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์โดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้และผลกาไรของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุน้ ี
ศักยภาพในการจัดหาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่สาคัญต่อฐานะ
การเงินหรื อการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้ามา
โดยตลอด ด้วยความใส่ ใจในความปลอดภัยด้านอาหารตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจ
ด้านอาหารที่ เข้มงวดเรื่ องคุ ณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มต้นจัดทาระบบการรับประกัน
คุณภาพเป็ นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่เป็ นเอกลักษณ์ของแม็คโครขึ้นภายใต้
โครงการ Quality Pro ซี่ งเป็ นหนึ่ งในหลายโครงการของแม็คโครที่ มุ่งเน้นเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ไทยผูเ้ ป็ นต้นน้ าของผลิ ตภัณ ฑ์ ให้สามารถพัฒ นาผลผลิ ตทางการเกษตรที่ มีคุณ ภาพ และมี ค วามปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลได้อย่างยัง่ ยืน โดยแม็คโครจะช่ วยสนับสนุ นด้วยการรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในแต่ ละท้องถิ่ นเข้ามา
จาหน่ ายในสาขา ประกอบกับ ชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข องบริ ษ ัท ฯ และยอดขายที่ เติ บ โตขึ้ น ตามล าดับ จึ งท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ
มีศกั ยภาพที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านราคา และปริ มาณของสิ นค้าที่เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
การบริหารจัดการสิ นค้ าคงคลัง ระบบการขนส่ งและกระจายสิ นค้ า
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง และระบบการขนส่ งกระจายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปั จจัยในการดาเนิ นธุ รกิจที่
จาเป็ นอย่างยิ่งต่อการเติ บโตที่ ต่อเนื่ องและยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผลกาไรของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและควบคุ มคุณภาพ
สิ นค้าตั้งแต่การคัดเลือกหรื อจัดหา การรับสิ นค้าจากผูจ้ ดั จาหน่ าย การจัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการรับรองว่าสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จัดจาหน่ายเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
ดีและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้า ตลอดจนรองรับ
การขยายสาขาของบริ ษทั ฯ ในอนาคต และเพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิบตั ิงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ จะสามารถ
ดาเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
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ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้าแม็คโครจานวน 4 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ยทุ ธศาสตร์ ต่าง ๆ ซึ่ งมีส่วน
ช่ วยลดความเสี่ ยงในกรณี ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใดแห่ งหนึ่ งต้องปิ ดดาเนิ นงานชั่วคราวด้วยเหตุ ผลใด ๆ ก็ตาม
ได้แก่ (1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค ที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2) ศูนย์กระจาย
สิ นค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง ที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (3) ศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุ ทรปราการ และ (4) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด
อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การจัดหาบุคลากร
จานวนบุคลากรที่เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปัจจัยสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความ
จาเป็ นในการจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับจานวนสาขาในปั จจุบนั และรองรับการเพิ่มจานวนสาขาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตามแผนธุ ร กิ จ รวมทั้งการฝึ กอบรมให้ มี ค วามช านาญในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการจัดหาพนักงานได้เพียงพอต่อการเติบโตของแผนธุ รกิจโดยไม่
ส่ งผลกระทบในดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความพร้อมด้านบุคลากรมา
โดยตลอด นอกเหนื อจากโครงการพัฒนาบุ คลากรในองค์กร บริ ษทั ฯ ยังมีแผนร่ วมกับกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์
ผลิตบุคลากรคนรุ่ นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ ผ่านสถาบันการจัดการปัญญาภิวตั น์ (PIM)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนการสื บทอดตาแหน่งงานภายในองค์กร สาหรับตาแหน่งผูบ้ ริ หารในระดับ Top 50
รวมถึ งระดับผูจ้ ดั การสาขา โดยมีแผนงานและกาหนดระยะเวลาในแต่ละแผนงานอย่างชัดเจน อาทิ การระบุ ตวั
บุคคลและความพร้อม (Identify Person & Readiness) โดยเฉพาะในตาแหน่ งที่ สาคัญ จะต้องมีผสู ้ ื บทอดตาแหน่ ง
2 ชื่ อ หรื ออย่างน้อย 1 ชื่ อ มีการร่ วมกันวางแผนพัฒนาส่ วนบุคคล (Individual Development Plan -IDP) การพัฒนา
และดูแลติ ดตาม (Development & Monitoring) ควบคู่ไปกับการจัดหาบุคลากรรุ่ นใหม่เข้ามาในองค์กรยุคแม็คโคร
4.0 และพัฒนาศักยภาพพนักงานกลุ่มนี้ ดว้ ยโครงการ Young Talent เป็ นการสร้างบุ คลากรให้มีความพร้อมที่ จะ
เติ บโตเป็ นผูน้ า และมีจานวนเพียงพอที่จะเป็ นกาลังเสริ มพร้อมที่ จะปฏิบตั ิ หน้าที่และรับผิดชอบแทนในตาแหน่ ง
ที่วา่ งอยู่ได้ทนั ที โดยเฉพาะในหน่วยงาน หรื อตาแหน่งที่มีความสาคัญ นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
Young Talent เหล่ านั้น เพื่ อ สามารถเป็ นผูน้ าในอนาคตขององค์ก รได้ โดยมี แ ผนพัฒ นา การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน การมอบหมายงาน และการบรรจุลงตาแหน่งที่เหมาะสม ซึ่ งแผนทั้งหมดนี้ มีกาหนดระยะเวลาที่ชดั เจน
ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมจัดหาบุคลากรคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายสาขาของแม็คโครทัว่ ประเทศ นับเป็ น
โอกาสอันดีที่จะส่ งเสริ มให้พนักงานได้กลับไปทางานในจังหวัดบ้านเกิด และสนับสนุนแรงงานในพื้นที่ให้มีรายได้
โดยไม่ตอ้ งละทิ้งถิ่นฐาน ปั จจัยเหล่านี้ จะเอื้ อต่ อการลดความเสี่ ยงด้านบุคลากรได้ และทาให้บริ ษทั ฯ มีบุคลากร
คุ ณ ภาพที่ เพี ย งพออยู่เสมอ เพื่ อ สนับ สนุ น การขยายธุ ร กิ จอย่างยัง่ ยื น ตามแผนกลยุท ธ์ ที่ กาหนดไว้ และบรรลุ
เป้ าหมายในการเป็ นองค์กรที่คนทุกรุ่ นอยากเข้ามาร่ วมงานด้วยในทุก ๆ สายงาน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 233

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษ ทั ฯ ได้ส อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจํา ปี ฉบับ นี้ แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง บริ ษ ทั ฯ
ขอรับ รองว่า ข้อ มูลดังกล่าวถูกต้อ งครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ข าดข้อมูลที่ ค วรต้อ ง
แจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัทฯ ได้จัดให้ มี ระบบการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ดี เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิต ามระบบดังกล่าว และ
บริ ษ ทั ฯ ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผูส้ อบ
บัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษ ทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่ อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

…………………………

2. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

………………………….

ผู้รับมอบอํานาจ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
………………………….
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริ หารการเงิน*

* เป็ นตําแหน่งที่เปลี่ยนตามการปรับโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้าที่ 234
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ หน้าที่ 235

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
1. กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายอาสา สารสิ น
26 มกราคม 2537

ประธานกรรมการ และ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ

81 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
บอสตัน สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาการระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- 2556 Role of Chairman Program (RCP)
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND) 2556 - พ.ค. 2559
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
- 2550 Audit Committee Program (ACP)
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ /
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2550 - ส.ค. 2559
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2542 - พ.ค. 2559
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 236

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2541 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2538 - ปัจจุบนั
2536 - ปัจจุบนั
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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 237

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริ ษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึ กษา
สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ
กรรมการ
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั อมตะ ซิต้ ี จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่ จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2547 Director Accreditation Program (DAP)
นายธี ระ วิภูชนิน
14 พฤษภาคม 2546

ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการอิสระ

68 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Wisconsin Stevens Point
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2557 Chartered Director Class (CDC)
- 2548 Audit Committee Program (ACP)
- 2544 Director Certification Program (DCP)

2535 - 2539

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ
สํานักงาน ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ กรุ งเทพ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2551 - 2552
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2548 - 2560
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
2548 - 2559
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 238

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2541 - 2547
2538 - 2540
2533 – 2537

ดร. ชัยวัฒน์
วิบูลสวัสดิ์
5 กรกฎาคม 2556

ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ /
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

71 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Williams College
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2549 Director Certif ication Program (DCP)
- 2547 Director Accreditation Program (DAP)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนํา เข้าแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
ผูแ้ ทนประจําประเทศไทย
บริ ษทั พรู เด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์เอเชีย จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ก.ค.2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2553 - ส.ค. 2559
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2553 - ก.ค. 2559
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 239

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี –

2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
นายโชติ โภควนิช
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ และกรรมการ
อิสระ

75 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ Harvard Business
School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด Stanford
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํา กัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํา กัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2556 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
- 2555 IOD National Director Conference 2012
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
Moving Corporate Governance Forward:
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน / กรรมการใน
Challenge for Thai Directors
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- 2555 Monitoring the Quality of Financial
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
Reporting (MFR)
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2555 Successful Formulation & Execution of
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
Strategy (SFE)
2542 - ก.ย. 2560
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2555 How to Measure the Success of Corporate
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
Strategy (HMS)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 240

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- 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

นายชวลิต
อัตถศาสตร์

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
16 พฤศจิกายน 2542 และกรรมการอิสระ

69 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - ปัจจุบนั
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
2542 - ปัจจุบนั
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
2552 - 2556
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

2556 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 241

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด
กงสุ ลใหญ่แห่งเดนมาร์ก
ประจําประเทศไทย
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สํานักงานที่ปรึ กษาภาษีเอสซีแอล จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบนั
2520 - 2548

นายก่อศักดิ์
ไชยรัศมีศกั ดิ์ (1)
5 กรกฎาคม 2556

รองประธานกรรมการที่
1 และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

65 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ประกาศนียบัตรพาณิ ชยศาสตร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธ - เชียงใหม่
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการที่ 1
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

2533 - ปัจจุบนั

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2549 The Role of Chairman
- 2543 Director Certif ication Program (DCP)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 242

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
- นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี
- นายกสมาคมปัญญาภิวฒั น์
- กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวฒั น์
- กรรมการส่งเสริ มกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
- นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นางสุ ชาดา
อิทธิ จารุ กุล
29 สิ งหาคม 2539

รองประธาน
กรรมการที่ 2 และ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร กลุ่มธุ รกิจ
แม็คโคร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

65 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการที่ 2
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544 - 2556
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2539 - 2544
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 243

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั

2548 - ปัจจุบนั
ดร. ประเสริ ฐ
จารุ พนิช
7 พฤษภาคม 2531

กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

69 ปี

200
(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ไม่มี

- ปริ ญญาเอก สาขา Industrial Engineering and
Management, Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 244

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
กรรมการ
- ARO Company Limited
- บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
Indoguna Vina Food Service Company Limited
(เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล(1)
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

62 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2543 Director Certification Program (DCP)

2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - 2558
2542 - 2556

ปัจจุบนั
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ซีพีแรม จํากัด
- บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด
- บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
- บริ ษทั ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จํากัด
- บริ ษทั ปัญญธารา จํากัด
- บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ง จํากัด
- บริ ษทั ออลล์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ปัจจุบนั
นายปิ ยะวัฒน์
ฐิตะสัทธาวรกุล(1)
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

64 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2556 - ปัจจุบนั
- ปริ ญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต
2556 - ปัจจุบนั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2544 Director Certification Program (DCP)

2542 - 2557

ปัจจุบนั

นายณรงค์
เจียรวนนท์

กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

52 ปี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
Business Administration, New York University 2556 - ปัจจุบนั
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 246

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
- บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จํากัด
- บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษทั โอเอชที จํากัด
กรรมการสภา
สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด
- บริ ษทั ซีพีแรม จํากัด
- บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
- วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

5 กรกฎาคม 2556

- หลักสูตร Advance Management Program :
Transforming Proven Leaders into Global
Executives, Harvard Business School, Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Systematic Innovation of Products,
Processes and Services, MIT Sloan School of
Management ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2550 Director Accreditation Program (DAP)

2551 - ปัจจุบนั

2542 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั

2559 - 2560
2557 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานอาวุโส
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ กรุ๊ ป จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Shanghai Litai Logistics จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั เอส เอ็ม ทรู จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกั ซ์ เรสซิเดนซ์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม จํากัด

รองประธานคณะกรรมการ
- บริ ษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (ไทย)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 247

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2553 - ปัจจุบนั

2551 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั

นายอดิเรก
ศรี ประทักษ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

71 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (จีน)
- กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- บริ ษทั Shanghai Kinghill จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซีพพี ีซี จํากัด
รองประธานกรรมการอาวุโส
- บริ ษทั Chai Tai (Chaina) Investment จํากัด
- บริ ษทั CP Lotus Corporation จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2546 - 2560
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองประธานกรรมการ
2548 - 2560
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 248

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตพณิ ชยการพระนคร
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- 2544 Director Certification Program (DCP)
นายอํารุ ง
สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

65 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทสาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2559 Ethical Leadership Program
- 2559 IT Governance
- 2550 Role of the Compensation Committee
- 2549 Board Performance Evaluation
- 2549 DCP Refresher

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
พ.ย. 2560
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 249

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- 2546 Company Secretary
- 2544 Director Certification Program (DCP)

2542 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2546 - 2559
2542 - 2559
นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์
15 ธันวาคม 2547

กรรมการ และ
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร กลุ่มธุ รกิจ
แม็คโคร สายงาน
บริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

62 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานสํานักการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคาร วีนาสยาม จํากัด (ประเทศเวียดนาม)
กรรมการ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร สายงาน
บริ หารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานบริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 250

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

2557 - ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั

2548 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 251

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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
- บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
- บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ แคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
- ARO Company Limited
กรรมการ
Indoguna Vina Food Service Company Limited
(เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

หมายเหตุ
(1) ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศว่าคณะกรรมการเปรี ยบเที ย บปรั บของสํานักงาน ก.ล.ต. มี ค าํ สั่งเปรี ยบเที ย บปรั บผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)33 ท่ านนี้ กรณี อาศัยข้อมู ลภายในจากการดํารงตําแหน่ ง
ในบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซื้ อหุ ้นบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเที ยบปรับเป็ นจํานวนเงิ นรวม 31.9 ล้านบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ยอมรับในการเปรี ยบเที ยบปรับของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ชาํ ระการเปรี ยบเทียบปรับดังกล่าวไปแล้ว ซึ่ งการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามที่ถูกเปรี ยบเทียบปรับนั้น เกิดขึ้นก่อนที่กรรมการทั้ง 3 ท่านจะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 252

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

2. ผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายชิ หลุง ลิน
15 พฤษภาคม 2546

ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ธุ รกิจฟูด
เซอร์วิส

53 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- Master of Business Administration,
National Taipei University of Technology,
ประเทศ ไต้หวัน

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2553 Director Certification Program (DCP)

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธุ รกิจฟูดเซอร์วิส
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2558 - ก.พ. 2560
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานฝ่ ายบริ หารสิ นค้า
ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายซัพพลายเชน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2557 - 2558
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจในประเทศไทย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจฟูด เซอร์วิส
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 253

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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
- บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
- ARO Company Limited

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
2557 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

2550 - ปัจจุบนั
นายพอล สตีเฟ่ น
ฮาวเว่
2 กันยายน 2556

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร
สายงานสารสนเทศ
ทางธุ รกิจ

52 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- The Diploma of Information Technology (DIT),
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Melbourne Institute of Technology
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร สายงานสารสนเทศ
ประเทศออสเตรเลีย
ทางธุ รกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
2557 - ก.พ. 2560
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานสารสนเทศทางธุ รกิจ
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
- ไม่มี 2556 - 2557
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

2542 - 2556
นายฌอง ปิ แอร์
เบียงเฟ
3 พฤษภาคม 2559
ถึง 25 กันยายน 2560

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงาน
พัฒนาธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ

54 ปี

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการ
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
Indoguna Vina Food Service Company Limited
(เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
กรรมการ / ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

- Columbia University, Master of Business
Administration (MBA), นิวยอร์ค สหรัฐอเมริ กา 2559 - ก.ย. 2560
- Utrect University, Master of Law (LLM), Utrect
เนเธอร์แลนด์
2537 - 2539

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 254

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Oracle Enterprise Architect
Oracle Corporation
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การสโตร์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2560 Director Certification Program (DCP),
Class 241/2560

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
2559 - ส.ค. 2560
2557 - 2558
2556 - 2557
2552 - 2556

นายโทมัส เลสลี่
แฮมเมอร์
26 กันยายน 2560

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงานฝ่ าย
ขายและปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายพัฒนาลูกค้า และ
ฝ่ ายก่อสร้างและ
บริ หารทรัพยากร

63 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- Business Administration, San Diego College
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั Makro (Cambodia) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจระหว่างประเทศ
Unilever Benelux
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Estro Group
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Makro Netherlands (METRO Group)

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายพัฒนาลูกค้า และฝ่ ายก่อสร้างและบริ หารทรัพยากร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ก.ค. 2552 รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
พ.ค. 2558
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ส.ค. 2558 - เม.ย.
2559
ต.ค. 2557 - พ.ค.
2558

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 255

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานค้าปลีก
The Sultan Center ประเทศคูเวต
กรรมการ
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

นายริ คาร์โด้ ออกัส รองประธานเจ้าหน้าที่
โต้ อมาโร่ ดี โอริ เวีย บริ หาร สายงานบริ หาร
ร่ า เบารอตโต้
สิ นค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

46 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร, Institute
Politecnico De Castelo Branco
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2560 Director Certification Program (DCP),
Class 241/2560

26 กันยายน 2560

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารสิ นค้า
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายสิ นค้าฟูดเซอร์วิส
ธ.ค. 2560
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2555 ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายสิ นค้าอาหารสด
มิ.ย. 2557
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2553 ก.ค. 2555
ธ.ค. 2552 พ.ค. 2553
นางศิริพร เดชสิ งห์
26 กันยายน 2560

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร สายงาน
การตลาด

49 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Head of Buying Food Fresh & Ultra Fresh
Metro Cash & Carry Bulgaria, ประเทศบัลแกเรี ย
Head of Food Ultra Fresh
Metro AG – New Format labs, ประเทศเยอรมนี

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการตลาด
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการตลาด, พัฒนาสินค้า Own Brand และ
ธ.ค. 2560
พัฒนาธุ รกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
พ.ค. 2556 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาสิ นค้า Own Brand
พ.ค. 2557
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
พ.ค. 2552 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาสิ นค้า Own Brand
พ.ค.2555
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 256

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
2544 - 2552

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 257

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดจําหน่ายสิ นค้าและจัดหาสิ นค้าบู๊ทส์
บริ ษทั บู๊ทส์ รี เทล (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

3. เลขานุการบริษทั ฯ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นางสาวศิริพร
วิธานนิติธรรม
1 กันยายน 2560

เลขานุการบริ ษทั ฯ

42 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการธุ รกิจ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 ก.ย. 2560 - ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ สาขาการเงิน และ
ปัจจุบนั
การตลาด RMIT University ประเทศออสเตรเลีย 2557 - ปัจจุบนั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP)
รุ่ น 82/2017
- Company Reporting Program (CRP)
รุ่ น 19/2017
- Board Reporting Program (BRP) รุ่ น 24/2017
- Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE)
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

2556 - 2557
2551 - 2556
2547 - 2551

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 258

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโส - ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน
สัมพันธ์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกบริ หารหนี้สินและความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อบริษทั
บริษทั ย่ อย
รายชื่อ
SFS INDV INDS INDD LL
JM MAXZI INDC
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล








นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์








นายชิ หลุง ลิน








นางสาวธัญมาส วรชาติ

นางรัทยา เงินบํารุ ง
นางสุ ดารัตน์ ชมอินทร์

นายมนตรี คงเครื อพันธุ์

นายเลิง ชิว ปง







นายธนิศร์ เจียรวนนท์
นายศักดิ์สิทธิ์ ปานุราช
นายกวิน สัณฑกุล*
นายนพชัย มีแต้ม
หมายเหตุ :  = ตําแหน่งกรรมการ
*ลาออกจากบริ ษทั ฯ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 5 ธันวาคม 2560

PRO





MROH ARO










MAC

CPWI

MGZ

















เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย หน้าที่ 259









บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

รายชื่อบริษทั
รายชื่อ
SFS INDV INDS INDD
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
หมายเหตุ : ตําแหน่ง  = กรรมการ
ชื่อบริ ษทั
SFS
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
INDV
Indoguna Vina Food Service Company Limited
INDS
Indoguna (Singapore) Pte Ltd
INDD
Indoguna Dubai LLC
LL
Indoguna Lordly Company Limited
JM
Just Meat Company Limited
MAXZI
Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C

LL

JM

บริษทั ย่ อย
MAXZI INDC

PRO

MROH ARO

MAC

CPWI









INDC
PRO
MROH
ARO
MAC
CPWI
MGZ




Indoguna (Cambodia) Company Limited
บริ ษทั โปรมาร์ท จํากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
ARO Company Limited
Makro (Cambodia) Company Limited
CP Wholesale India Private Limited
Makro (Guangzhou) Food Company Limited

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย หน้าที่ 260




MGZ

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

1.

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั ฯ (Compliance)

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นางสาวบุษกร
รักการค้า

39

หัวหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

2.

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

นางปฐมา
ระวังภัย อัมพวา
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
และกํากับกิจการที่ดี

56

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี บญั ชีบณั ฑิต
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโทบัญชี
มหาบัณฑิต
สาขาบัญชีบริ หาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนี ยบัตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)
สภาวิชาชีพบัญชี
- มหาบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนี ยบัตร
บริ หารธุรกิจ Australian
Business College, Perth,
Western Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ปี 2560 - ปัจจุบนั

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแบบชําระเงิ นสดและ
บริ การตนเอง

ปี 2558 - ปี 2560

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแบบชําระเงิ นสดและ
บริ การตนเอง

ปี 2557 - ปี 2558

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด

ให้บริ การทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริ การที่ปรึ กษา
ฯลฯ

ปี 2551 - ปี 2557

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย
ตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและกํากับ
กิจการที่ดี

บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ให้บริ การทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริ การที่ปรึ กษา
ฯลฯ
ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแบบชําระเงิ นสดและ
บริ การตนเอง

ปี 2545 – ปี 2554 (มิ.ย.)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและภาษี

บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ดําเนินธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมาย

บริ ษทั ซี อาร์ซี อาโฮลด์ จํากัด

ดําเนินธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

ปี 2532 – ปี 2544

หัวหน้าฝ่ ายนิติกรรม
สัญญา ทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย เสรี – มานพ จํากัด
บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย ไพบูลย์ สุ ตนั ติวรคุณ จํากัด
บริ ษทั เอนก แอนด์ แอสโสซิ เอท จํากัด

ให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษากฎหมาย สั ญ ญา การลงทุ น และคดี
ความ

ปี 2554 (ก.ค.) – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ หน้าที่ 261

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน หน้าที่ 262

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

