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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง
จําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าที่ เป็ นสมาชิ กของแม็คโคร ภายใต้ชื่ อ “แม็ค โคร” ซึ่ ง มี ส าขาอยู่
ทั ว่ ประเทศไทย บริ ษั ท ฯ ดํา เนิ น งานโดยที ม ผู ้บ ริ หารมื อ อาชี พ ซึ่ งประจํา อยู่ ที่ สํ า นั ก งานใหญ่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร และทีมบริ หารประจําแต่ละสาขาเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานและ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ในปี 2532 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดห้างแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว ณ สิ้ นปี 2556
บริ ษทั ฯ มีสาขารวมทั้งสิ้ น 64 สาขา ซึ่ งแต่ละสาขามีขนาดพื้นที่ ขายและรู ปแบบที่ แตกต่างกันไปตามทําเล
ที่ต้ งั ประกอบด้วย สาขาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลรวม 11 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดรวม 53
สาขา และร้านจําหน่ ายอาหารแช่ แ ข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น ” อีก 5 แห่ ง มีพื้ น ที่ ข ายรวมประมาณ
481,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าของแม็คโครมีพ้ืนที่ขายเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 - 12,000 ตารางเมตร
ต่อสาขา ทุ กสาขาได้รับการพัฒนาขึ้ นโดยคํานึ งถึงความต้องการ และลักษณะการประกอบธุ รกิ จของกลุ่ม
ลูกค้าหลักในแต่ละพื้นที่ เป็ นสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการขยายการประกอบธุ รกิจ โดยถือหุ ้นทั้งหมด
ในบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง ดังนี้

บริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

ประกอบธุ ร กิ จ จัด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารทั้ งนํ า เข้ า จาก
ต่ า งประเทศ และในประเทศ และจํา หน่ า ยไปยัง ลูก ค้า
ทัว่ ประเทศ โดยเป็ นผูน้ าํ ที่มีความเชี่ ยวชาญในการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมทั้ง แช่แข็ง แช่เย็น และ
อาห ารแห้ ง ได้ แ ก่ เนื้ อสั ต ว์ อาห ารท ะเล ม นั ฝ รั ่ง
ผลิต ภัณ ฑ์นม และผลิตภัณ ฑ์ปรุ งแต่งอาหาร นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ มีมาตรการเข้มงวดในการบริ หารจัดการควบคุ ม
วงจรคุ ณ ภาพตั้งแต่ ระบบการรั บสิ นค้า จัด เก็บ และการ
ขนส่ งภายใต้กระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วย
ประกอบธุ รกิ จทางการค้าและจัดจําหน่ ายอาหาร รวมทั้ง
ธุ ร กิ จ นํ า เข้ า และส่ งออกอาหารที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ด้ า น
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นมและ
ผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร เป็ นต้น

บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
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1.1 นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

ปรัชญาองค์กร วิสยั ทัศน์ และภารกิจหลัก ของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้

ปรัชญาองค์ กร (Philosophy)
เติบโตด้วยผลงาน
มุ่งไปที่ธุรกิจเฉพาะด้านและส่ วนแบ่งทางการตลาด
ลงทุนในบุคลากร
เสาะแสวงหาสิ่ งที่แปลกใหม่
บริ หารความเปลี่ยนแปลง
ฟัง เรี ยนรู ้ และตอบสนอง
ทําสิ่ งต่างๆ ให้เรี ยบง่าย
วิสัยทัศน์ (Vision)
แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ...
แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ
มุ่งมัน่ สรรหาสิ นค้าคุณภาพให้ครบครัน
ด้วยราคาและบริ การภายใต้ขอ้ เสนอทางการค้าที่ดีที่สุด
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจด้านอาหาร
ภารกิจหลัก (Mission)
เราจะดําเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่งของลูกค้าสมาชิกผูป้ ระกอบธุรกิจด้านอาหาร
(To be the 1st Choice Supplier to our Registered Food Professionals)
บริ ษ ัท ฯ ยังคงดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยเน้ น กลยุ ท ธ์ ก ารยึ ด ถื อ เอาความต้อ งการของลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง
(Customer Centric) ภายใต้ภารกิจหลัก “เราจะดําเนิ นธุ รกิจ เพื่อเป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่ งของลูกค้าสมาชิ กผู ้
ประกอบธุ รกิ จด้านอาหาร” (To be the 1st Choice Supplier to our Registered Food Professionals) และ
ยังดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งให้แก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ซึ่ งเป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ต้ งั แต่ปี 2555 เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
โดยสาขาแรกที่ หั วหิ น ได้รั บ การตอบรั บ ที่ ดี และมี ผ ลประกอบการเป็ นไปตามความคาดหมาย
นอกจากนี้ สาขาดังกล่าวยังได้สร้างความภาคภูมิใจให้กบั บริ ษทั ฯ ด้วยรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบ
ประเภท Warehouse Club จาก Chain Store Age ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ และมุ่งพัฒนาแม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส ขนาดเล็ก โดยได้มีการเปิ ด แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส สาขาป่ าตองและราไวย์ในจังหวัดภูเก็ต
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เพื่อเอื้อต่อการขยายสาขาไปยังทําเลที่ใกล้กบั ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง
(“โฮเรก้า”) หรื อในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในจังหวัดท่องเที่ยวมากขึ้น โดยในเบื้องต้นสาขาทั้ง 2 แห่ ง มีผล
ประกอบการเป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
ในด้านการขยายธุ รกิ จในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ สามารถขยายสาขาแม็คโครได้จาํ นวน 7 สาขา ในภาค
ตะวัน ออกจํา นวน 1 สาขา ได้แ ก่ ตราด ภาคอี ส านจํานวน 3 สาขา ได้แ ก่ มุ ก ดาหาร ชุ ม แพ และ
นครพนม และภาคใต้จาํ นวน 3 สาขา ได้แก่ สตูล ป่ าตอง และราไวย์ ในจังหวัดภูเก็ต
จากความมุ่งมัน่ ดําเนิ นงานภายใต้ภารกิจหลัก ส่ งผลให้ปัจจุบนั แม็คโครมีฐานลูกค้ามากกว่า 2.5 ล้าน
ราย โดยตลอดปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ดําเนิ นโครงการและกิ จกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ภายใต้โครงการ
Lovemark เพื่ อเน้นทําความเข้าใจกับความต้องการที่ แท้จริ งของผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อย และ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี พทางด้านอาหาร ตลอดจนดําเนิ นกิ จกรรมภายใต้โครงการมิตรแท้โชห่ วยที่ช่วย
เสริ มความสามารถในการแข่งขันให้แก่กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดงาน “วันนัดพบ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีก” “ตลาดนัดโชห่วย” และ “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์”
ปั จจัยความสําเร็ จของธุ รกิจแม็คโคร ส่ วนหนึ่ งเกิดจากการสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ตาม
แผนงานบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Roadmap) โดยแม็คโครจะมุ่งให้การอบรมและพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพและเติบโตก้าวหน้าไปตามสายงาน เพื่อเติมเต็มความต้องการบุคลากรของบริ ษทั ฯ
และเสริ มรากฐานที่แข็งแกร่ งให้แก่องค์กร เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญความท้าทายในอนาคต
เพื่อที่ จะบรรลุเป้ าหมายในการเติบโตและขยายธุ รกิจ ภายใต้ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและ
การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2556 แม็คโครได้ซ้ื อระบบปฏิบตั ิการที่ตอบสนองได้ดีกว่าระบบปั จจุบนั
และในขณะนี้ระบบดังกล่าวกําลังอยูใ่ นขั้นตอนการพัฒนา ซึ่ งเมื่อระบบดังกล่าวสามารถทํางานได้อย่าง
เต็มรู ปแบบ ระบบนี้จะช่วยทําการจัดการข้อมูลในทุกแผนก และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
เพื่อรองรับการเจริ ญเติ บโตในอนาคต และเพื่อการบริ หารจัดการการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องภายใต้
ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management) บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมขยายศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง
และสิ น ค้าอุป โภคแห่ งที่ 2 ซึ่ งคาดว่าจะสามารถเปิ ดใช้งานได้ในช่ วงไตรมาส 3 ปี 2557 และเมื่ อ
รวมกับศูนย์กระจายสิ นค้าในปัจจุบนั จะทําให้บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการกระจายสิ นค้าเพิ่มขึ้นเป็ น
สองเท่าตัว
แม้ว่าในปี 2556 จะเป็ นปี ที่ทา้ ทาย แต่บริ ษทั ฯ ก็ยงั ประสบความสําเร็ จ โดยสามารถบรรลุเป้ าหมายทาง
การเงิน ซึ่ งเป็ นผลมาจากความสําเร็ จจากการโครงการพัฒนาต่างๆ อีกทั้งพนักงานของบริ ษทั ฯ มีความ
ทุ่ มเทและใส่ ใจต่ อ งานที่ รับผิ ด ชอบ ส่ งผลให้บริ ษ ัทฯ มี ยอดรายได้รวม จํานวน 129,781 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นร้อยละ 12.9 จากยอดรายได้รวมในปี ที่ ผ่านมา และมีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีจาํ นวน 4,299 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
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ทั้งนี้ เศรษฐกิ จของไทยในปี 2557 คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 3-4 จากประมาณการ
อุปสงค์ในประเทศขยายตัวตํ่า ประกอบกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในช่วงต้นปี จึงนับเป็ นอีก
ปี ที่ ทา้ ทายของแม็คโครในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะ
ยังคงส่ งเสริ มกิจกรรมที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก และสานต่อโครงการการพัฒนาต่างๆ เพื่อ
เป็ นการสนับสนุ นภารกิจหลัก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดําเนิ นโครงการที่ สําคัญอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการนํา
ระบบปฏิ บัติ การใหม่ มาใช้ และเตรี ยมเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2
นอกจากนี้ การที่แม็คโครเป็ นบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จึงถือเป็ นโอกาสอันดีที่จะนําความโดดเด่น
ของการเป็ นผูน้ าํ ทางด้านอาหาร และความชํานาญในการขยายตลาดต่างประเทศของเครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ มาเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและความสามารถทางการแข่งขันของแม็คโคร เพื่อส่ งเสริ มให้แม็ค
โครสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
1) มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ จากบริ ษทั เอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. เป็ นบริ ษทั ซี พี ออลล์
จํากัด (มหาชน) โดย บริ ษทั เอส เอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี .วี. (SHV) โอนหุ ้นของ SHV และบริ ษทั ใน
เครื อของ SHV ที่ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จํานวน 154,429,500 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ
64.35 ของจํานวนหุ ้นที่ ออก และจําหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ให้แก่ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(ซี พี ออลล์) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีผลทําให้ ซี พี ออลล์ กลายเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
2) มี ก ารทํา คํา เสนอซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ฯ โดย ซี พี ออลล์ ในระหว่ า งวัน ที่ 28
มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2556 โดยผูถ้ ือหุ น้ ได้ขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้กบั ซี พี ออลล์ เป็ น
จํานวน 76,172,375 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 31.74
3) มีการจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
จํานวน 240,000,000 หุ น้ เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุ น้ ที่กระทรวงพาณิ ชย์
เมื่ อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามมติ ท่ี ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2556
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จของกลุ่มบริ ษ ทั แสดงตามแผนภูมิข องบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ในเครื อ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ดจํากัด
100%

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด
99.99%
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษทั (รายได้ หลังปรับปรุ งรายการระหว่ างกันของกลุ่มบริษทั )

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ
ศูนย์จําหน่ ายสินค้ าแม็คโคร
รายได้จากการขายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค และรายได้อื่น
รวม
นําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้า
แช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้จากการขายสิ นค้า
และบริ การ และรายได้อื่น
รวม
นําเข้ า ส่ งออก และจําหน่ าย
สินค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ และรายได้อื่น
รวม
รวมทั้งหมด

ดําเนินการ
โดย

%การถือหุ้น
2556
ของบริษทั
ล้ านบาท
%
-

บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)

2555
ล้ านบาท
%

2554
ล้ านบาท
%

128,295

98.9

113,746

98.9

98,592

98.9

บริ ษทั สยามฟูด
เซอร์ วิส จํากัด

99.99

1,422

1.1

1,206

1.1

1,078

1.1

บริ ษทั วีนาสยาม
ฟู้ ด จํากัด

100

64

0.0

4

0.0

-

-

64
129,781

0.0
100

4
114,956

0.0
100

99,670

100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(1) ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร - Makro Cash and Carry
โดยบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) คือ การดําเนิ นธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่ งมีสาขากระจายอยูท่ วั่
ประเทศ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคและบริ การของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร ประกอบด้วยสิ นค้าประเภทต่าง ๆ
จํานวนมาก โดยจําแนกเป็ นกลุ่มต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
ก) เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง (Electrical Appliances and D.I.Y.)
ข) เครื่ องเขียน เครื่ องใช้ในสํานักงาน เครื่ องใช้ในสํานักงานอัตโนมัติ
ค) อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
ง) เครื่ องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องใช้ในบ้าน
จ) สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย
ฉ) ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
ช) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
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ซ) เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
ฌ) ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง และเครื่ องสําอางค์
ญ) สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
ฎ) ยา และอาหารเสริ ม
ฏ) เบเกอรี่
ฐ) ภัตตาคาร
นอกจากสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเพิ่ มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดย
การจําหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซึ่ งเป็ น
กลยุทธ์ที่ธุรกิจจัดจําหน่ายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิจในรู ปแบบ Cash & Carry อย่างแม็คโคร หรื อ
ห้างสรรพสิ นค้าต่างก็ประสบความสําเร็ จมาแล้วในหลายประเทศทัว่ โลก
สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B) คื อสิ นค้าที่ บริ ษทั ฯ ที่ เป็ นเจ้าของช่ องทาง
จําหน่ายว่าจ้างผูผ้ ลิตให้ผลิตสิ นค้าให้กบั ตนเองโดยใช้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ และมีลกั ษณะ
บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Unit) ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการจําหน่ ายสิ นค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริ โภค โดยแบ่ งประเภท
และชนิดของสิ นค้าตามเครื่ องหมายการค้าต่างๆ เช่นตัวอย่าง ดังตารางต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้ า
aro

Q-BIZ

Starline
Protech
savepak
M&K
ไทยรวงขวัญ
PETZFRIEND

ประเภทของสิ นค้ า
สิ นค้าอุปโภค ได้แก่ แก้วนํ้า ถุงพลาสติก หนังยาง ภาชนะพลาสติก เครื่ องครัวสเตนเลส
ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค์ ไม้แขวนเสื้ อ และเก้าอี้พลาสติก เป็ นต้น
สิ นค้าบริ โภค ได้แก่ ข้าวสาร เส้นหมี่อบแห้ง นํ้ามันพืช นํ้าปลา หมูหยอง ไส้กรอก
ผลไม้กระป๋ อง นํ้าผลไม้บรรจุขวด ผลิตภัณฑ์อาหารแช่ แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่ เย็น
กระดาษชําระ นํ้ายาล้างจาน และนํ้ายาทําความสะอาดสุ ขภัณฑ์ เป็ นต้น
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็ กซ์ กระดาษเครื่ องคิดเงิน บัตรตอกเวลา สมุด ปากกา
แฟ้ มเอกสาร ซองใส่ เ อกสาร ซองจดหมาย กาว โต๊ะ คอมพิ ว เตอร์ ตู เ้ ก็บ เอกสาร
โต๊ะทํางานเหล็ก และเก้าอี้ใช้ในสํานักงาน เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ส่วนบุคคล
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
กระดาษชําระ นํ้ายาล้างจาน วุน้ เส้น และไส้กรอก เป็ นต้น
ขนมขบเคี้ยว คุก้ กี้ และนํ้าผลไม้ เป็ นต้น
ข้าวสาร
อาหารสุ นขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็ นต้น
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เนื่ องจากพฤติ กรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภค กล่าวคื อ ผูบ้ ริ โภคมี ความรู ้ความเข้าใจในตัว
สิ นค้า และตลาดมากขึ้น ทําให้การยึดติดกับเครื่ องหมายการค้าน้อยลงและหันไปสนใจคุณภาพและ
ราคาแทน ลูกค้าที่ มีความสนใจในสิ นค้าประเภทนี้ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบัน องค์กร ร้ านอาหาร
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าเป็ นปริ มาณมากเพื่อนําไปจําหน่ ายต่อหรื อใช้ในธุ รกิ จ
และมักมี เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้ อเพื่ อทําการเลื อกซื้ อสิ นค้าโดยเฉพาะ ดังนั้นลูกค้ากลุ่มนี้ จะมี ความรู ้
ความเข้าใจในการเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ที่ ดี ซึ่ งเดิ มมักจะติ ด ต่ อกับผูค้ า้ ส่ งหรื อผูผ้ ลิ ต เพื่ อซื้ อสิ นค้า
ในปริ มาณมาก เช่ น กระดาษชําระเพื่ อใช้ในบริ ษทั ทัว่ ไป หรื อนํ้ามันพื ชสําหรั บการใช้งานใน
ภัตตาคาร ดังนั้นสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของแม็คโครจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ จะสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพเหมาะสม ผลิตโดยผูผ้ ลิตที่น่าเชื่ อถือ
ในราคาที่ถกู กว่า
(2) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
โดยบริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด (“สยามฟูด”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.9 สยามฟูด
เป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิ จนําเข้ามีค วามเชี่ ยวชาญในการคัด สรรผลิตภัณ ฑ์อาหารที่ มีคุณภาพดี เยี่ยมทั้ง
แช่แข็ง แช่เย็น และอาหารแห้ง จากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง
นม และผลิตภัณ ฑ์ปรุ งแต่งอาหาร นอกจากนี้ สยามฟูดมีมาตรการเข้มงวดในการบริ หารจัดการ
ควบคุ มวงจรคุ ณ ภาพตั้งแต่ ระบบการรับสิ นค้า จัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้กระบวนการที่ ได้
มาตรฐานด้วย กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด ที่สาํ คัญ ได้แก่
- กลุ่มลูกค้าโรงแรมชั้นนํา ระดับ 4-5 ดาว (4-5 Stars Hotel)
- กลุ่มภัตตาคาร (Full Service Restaurant: FSR)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน (Quick-Service Restaurant: QSR)
- กลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้ าํ หน่าย (Manufacturing and Trader)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบันต่าง ๆ (Catering and
Institutions)
โดยบริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นปลายปี 2555 ณ
เมื อ งโฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่ อประกอบธุ รกิ จการนําเข้าและส่ งออก ตลอดจนจําหน่ าย
สิ น ค้าประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารคุ ณ ภาพสู งให้แ ก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บ ริ การอาหารจานด่ ว น
ร้านอาหารต่างๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ ไป
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
(1) ผลิตภัณฑ์
ก) ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร - Makro Cash and Carry
บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการขายสิ นค้าประเภทอาหารซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักอย่าง
ต่อเนื่ อง และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะยังคงเป็ นผูน้ าํ ในด้านการประกอบธุ รกิ จศูนย์
จําหน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเองของประเทศไทย โดยอาศัยความ
แข็งแกร่ งทางด้านอาหารของบริ ษทั ฯ
เนื่ องด้วยอุตสาหกรรมด้านอาหารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ตามภาวะเศรษฐกิจ และ
การเติ บโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
ได้จดั ตั้งที มงานธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิส เพื่อมุ่งเน้นทําความเข้าใจในเชิ งลึกถึงความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการมืออาชี พทางด้านอาหาร หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร
และจัดเลี้ยง (“โฮเรก้า”) พัฒนาสิ นค้า บริ การและสาขารู ปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ทาง
ธุรกิจ และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ซึ่ งจะเป็ นรากฐานสนับสนุนการเจริ ญ เติ บโต
ของธุ ร กิ จ ฟูด เซอร์ วิส อย่า งยัง่ ยืน ดังจะเห็ นได้จากการพัฒนารู ปแบบสาขาที่ มีพ้ืนที่
ขายเล็กลง และการนําเสนอสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
โฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพสู ง คือ แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส และร้านสยามโฟรเซ่ น
และการเพิ ่ม ความหลากหลายของสิ น ค้า และบริ ก าร เพื ่อ ให้แ ม็ค โครเป็ นคู่ ค ้า ที่
นําเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลกู ค้าสมาชิก
ความหลากหลายของสิ นค้าเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ ช่วยดึ งดูดลูกค้า และรักษาฐานลูกค้ากลุ่ม
หลักของบริ ษทั ฯ ลูกค้าได้รับความพึ งพอใจจากการจับจ่ายสิ นค้าที่ แม็คโคร และได้
สิ นค้าที่ตอ้ งการในราคาที่เหมาะสม กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ มีความต้องการสิ นค้า
ที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป ด้วยการวิเคราะห์พฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้าของลูกค้าแต่ ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด ช่ วยทําให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อบริ ษทั ฯ ขยายธุ รกิจออกไปยัง
พื้ นที่ ใหม่ๆ บริ ษ ทั ฯ สามารถที่ จะปรั บเปลี่ ยนสิ นค้าที่ จาํ หน่ ายในแต่ ละสาขาเพื่ อให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ได้อย่างเหมาะสม
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ข) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
เพื่อตอบสนองกับธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับอาหารที่มีมูลค่าตลาดในระดับสูงมากและมีการ
แข่ งขัน อย่างต่ อเนื่ องในช่ วงปี 2556 สยามฟู ด ได้วางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อ สร้ า งความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันสําหรั บลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายด้วยการสร้างความแตกต่ างให้มี
ความเหนือคู่แข่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ความหลากหลาย และคุณภาพของสิ นค้า
สยามฟูด ศึ กษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้อ งการของลู ก ค้า สยามฟู ด จึ ง มุ่ ง เน้ น การคัด สรรสิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพผ่ า นการ
ตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะสิ นค้าในกลุ่มอาหาร
นานาชาติ อาทิ ญี่ปุ่น ซึ่ งมีอตั ราการเติบโตสู งกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหาร
ประเภทอื่น ควบคู่กบั การขยายตราสิ น ค้าโดยการคัด สรรและนําเสนอสิ นค้า ที่
ได้รับการยอมรับ เพื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนมากขึ้น
- ความเป็ นเลิศในด้านการบริ การ
จากความตั้งใจของสยามฟูด ที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นเลิศในด้านการให้บริ การ จึง
ได้ดาํ เนิ นการศึ กษาระบบเครื่ องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ เหมาะสม เพื่ อให้การ
ทํางานของฝ่ ายบริ การเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ารวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือขององค์กรและของพนักงานในองค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการ
ลูกค้าสัมพัน ธ์ที มีประสิ ทธิ ภ าพโดยอาศัยการจัด การจากระบบฐานข้อมูลลูกค้า
เพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีขอ้ มูลในการให้บริ การลูกค้าที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร
ซึ่ งจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน
สยามฟูด มีความพร้อมที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพ
การให้บริ การที่ เหนื อชั้นอย่างมืออาชี พ ตามมาตรฐานการบริ การระดับสากล เพื่อ
สร้างความประทับใจในการให้บริ การ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ในระยะยาว
- การให้ความสําคัญกับพนักงาน
การมุ่ ง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ในการบริ การที่ จ ะตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
กลุ่ มเป้ าหมาย พนักงานในองค์กรเป็ นหัวใจสําคัญในการที่ ส ยามฟู ดจะประสบ
ความสํ า เร็ จ ตามเป้ าหมาย ดังนั้น จึ งให้ ค วามสํ า คัญ ในกระบวนการเลื อ กสรร
พนักงาน รวมทั้งจัด ให้มีห ลักสู ต รการฝึ กอบรม พร้ อมการประเมิ น ผลงานของ
พนักงานอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า และการให้บริ การที่ดี เพื่อ
สร้างความซื่ อสัตย์ของลูกค้าต่อสยามฟูดในระยะยาว
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(2) ทําเลที่ต้งั
ก) ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร - Makro Cash and Carry
บริ ษ ทั ฯ เปิ ดดําเนิ นธุ รกิจการจัด จําหน่ายในลักษณะ Cash & Carry เป็ นรายแรกใน
ประเทศไทย ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาทัว่ ประเทศรวมทั้งสิ้ น 64 สาขา แต่
ละสาขาจะมี พ้ื น ที่ แ ละรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามทํา เลที่ ต้ ัง แบ่ ง เป็ นสาขาใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจํานวน 11 สาขา และสาขาในต่ างจังหวัดจํานวน 53
สาขา นอกจากนี้ ยงั มีร้านจําหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” รวม 5 แห่ ง
ตั้งอยู่ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ อุดรธานี นครศรี ธรรมราช นครราชสี มา และชลบุรี สาขาแต่
ละแห่ งตั้งอยู่ในทําเลที่ เหมาะสมและสะดวกต่ อการเดิ นทางมาใช้บริ การของลูกค้า
สมาชิ ก ทุ ก กลุ่ ม โดยนํ า เสนอสิ นค้ า ที่ ห ลากหลายและมี ก ารจั ด เรี ยงสิ นค้ า ที่ มี
ลักษณะเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าสมาชิกในแต่ละทําเลที่ต้ งั
ข) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
นอกจากสํานักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานครแล้ว สยามฟูดมีสาขาในประเทศ รวม 3 แห่ ง
ได้แก่ เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงแรม ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ในแหล่งท่องเที่ยว และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น
(3) นโยบายด้ านราคา
ก) ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร - Makro Cash and Carry
ความสามารถในการแข่ งขันด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ สําคัญ อย่างยิ่งต่ อความสําเร็ จของ
บริ ษ ัทฯ และเป็ นสิ่ งดึ งดู ด ให้กลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมายเข้ามาจับ จ่ ายซื้ อสิ นค้าที่ แม็ค โคร
บริ ษทั ฯ สามารถแข่งขันด้านราคาโดยอาศัยปั จจัยหลายด้าน เช่น การสํารวจราคา การ
บริ หารต้นทุ นการดําเนิ นงานให้ดีข้ ึ น และความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูผ้ ลิ ต
สิ นค้า เป็ นต้น
บริ ษ ัท ฯ ยังคงดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างการบริ ห ารงานด้วยต้น ทุ น ที่ ต่ าํ โดยหาวิ ธีการ
บริ หารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การดําเนินงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการดําเนินโครงการต่างๆ ที่ได้ริเริ่ มในช่วงปี ที่ผ่านมา
เช่น การบริ หารและควบคุมอัตราผลกําไรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
และสิ นค้าที่ มีการหมุ นเวียนช้า การบริ หารต้นทุ น ทางการเงิ นที่ เกี่ ยวกับ สิ นค้า การ
อนุ รักษ์ และประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจนการ
ใช้ร ะบบการให้ แ สงสว่ างและอุ ป กรณ์ ต่ างๆ ที่ ป ระหยัด พลังงานและเป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม
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ข) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
สยามฟูด กําหนดราคาสิ นค้าที่ สามารถแข่งขันได้ในตลาด และเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสู่ ความสําเร็ จของสยามฟูด และทําให้สามารถดึงดูด
ให้ลกู ค้าหลักตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่สยามฟูดจําหน่าย
(4) การส่ งเสริมการขาย
ก) ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร – Makro Cash and Carry
บริ ษทั ฯ มีการจัดทําวารสาร Makro Mail เพื่อเป็ นสื่ อในการติ ดต่อกับสมาชิ กโดยตรง
โดย Makro Mail จะมีลกั ษณะเป็ นแผ่นโฆษณาล่วงหน้าว่าในแต่ ละปั กษ์ (2 สัปดาห์)
บริ ษทั ฯ จะทําการลดราคาสิ นค้าชนิ ดใดบ้าง ซึ่ งสิ นค้าที่ นาํ มาส่ งเสริ มการจําหน่ ายจะ
เป็ นสิ นค้าที่ มีราคาถูกกว่าปกติมาก เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีแผนงานล่วงหน้าตลอดปี ที่ จะ
จัดให้มีการเสนอขายสิ นค้าราคาพิเศษแก่ลูกค้า ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีการวางแผนล่วงหน้า
ร่ วมกับ ผูจ้ ัด จําหน่ าย (Suppliers) ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารส่ งเสริ ม การจํา หน่ า ยของแต่ ล ะ
Suppliers เป็ นไปโดยสอดคล้องกับการส่ งเสริ มการจําหน่ ายของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้ร่วมมือกับธนาคารในการเสนอบริ การทางธุ รกิ จให้กบั ลูกค้าในรู ปแบบ
การเปิ ดสาขาย่อย ณ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร การบริ การบัตรเครดิตซิ ต้ ีแบงก์การ์ ด
สําหรับซื้ อสิ นค้าทุกประเภท และบัตรเครดิตที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ สําหรับ
การซื้ อสิ น ค้า อุ ป โภคประเภทเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า อุ ป กรณ์ เครื่ องใช้ สํ า นั ก งาน และ
เฟอร์นิเจอร์
งาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์” เป็ นกิ จกรรมสําคัญประจํา ปี ที่
แม็คโคร จัดขึ้นเพื่อตอกยํ้าถึงภารกิจหลักที่ ว่า “เราจะดําเนิ นธุ รกิ จ เพื่อเป็ นคู่คา้ อันดับ
หนึ่ งของลู ก ค้า สมาชิ ก ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จด้า นอาหาร” และส่ งเสริ ม ให้ ส มาชิ ก และ
ผูป้ ระกอบการกลุ่มธุ รกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และบริ การจัดเลี้ยง นําความรู ้
และแรงบันดาลใจจากกิจกรรมไปเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
จากความสําเร็ จตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา แม็คโครจึงได้จดั งาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ อง
อาหารและอุปกรณ์” ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 8 ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าอิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 31 ตุ ลาคม 2556 ถึ งวันที่ 3 พฤศจิ กายน 2556 ภายใต้แนวคิ ด “ต่ อยอด
ธุรกิจรับพันธมิตรอาเซี ยน” เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ผปู ้ ระกอบการสามารถรับมือกับ
การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น และโอกาสทางธุ รกิจที่กาํ ลังจะตามมาในโอกาสที่ประเทศไทย
กําลังจะก้าวเข้าสู่ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการ
ตอบรั บเป็ นอย่างดี ท้ งั จากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหารและประชาชนทัว่ ไป กิ จกรรม
หลักภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การสาธิ ตทําอาหารโดยเชฟมื ออาชี พและศิ ลปิ น
นักแสดงชื่ อดังที่ ประสบความสําเร็ จในธุ รกิจร้านอาหาร มาแบ่งปั นประสบการณ์และ
แนวคิดการต่อยอดธุรกิจ กิจกรรมสัมมนาและเวิร์คช็อป นอกจากนี้ จุดเด่นของงาน คือ
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การแข่ งขันทําอาหาร ”แม็ค โคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2013”โดยผูช้ นะเลิ ศจะได้รับ ถ้ว ย
ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ และได้เป็ น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมแข่งขันทําอาหารเวที ระดับเอเชี ยในงาน “Food & Hotel
Asia 2014 (FHA)” ณ ประเทศสิ งคโปร์
แม็คโครได้ด าํ เนิ นโครงการ “แม็คโครมิ ต รแท้โชห่ วย” (“Makro Retailer Alliance :
MRA”) อย่างต่อเนื่ องมาเป็ นปี ที่ 6 เพื่ อเพิ่ มศักยภาพร้านค้าปลีก และร้านโชห่ วยไทย
โดยการให้คาํ แนะนํา ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก สนับสนุนเครื่ องมือใน
การสร้ างยอดขายและผลกําไร ให้ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กรายย่อย นําไปพัฒ นา
ปรับปรุ งธุ รกิ จ เพื่อตอบสนองต่อพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว สมาชิ กจํานวนมากสามารถพัฒนาจนมีรายได้เพิ่มขึ้ น และสามารถยืนหยัด
อยูไ่ ด้อย่างอิสระและยัง่ ยืนแม้ในภาวะการแข่งขันที่สูง
แนวทางการเพิ่มศักยภาพร้านโชห่ วยไทยในปี 2556 มีการดําเนิ นงานที่ ชดั เจนตั้งแต่
ต้น นํ้า ถึงปลายนํ้า โดยตลอดทั้งปี ศูน ย์มิตรแท้โชห่ วยทั้งในกรุ งเทพฯ และในส่ วน
ภูมิภาค ได้จดั อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชี พแก่
สมาชิ กผูป้ ระกอบการ โดยมีทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่ วย และสมาชิ กผูป้ ระกอบการ
ที่ประสบความสําเร็ จมาร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําธุรกิจ
โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่ วย” เป็ นโครงการหนึ่ งที่ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก
ดังจะเห็นได้จากจํานวนสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากกิ จกรรมดังกล่าวข้างต้น แม็คโคร ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 57 แห่ งทัว่ ประเทศ
เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการร้านค้าปลีกแก่นกั ศึกษากว่า 3,000 คน
พร้อมดึ งศักยภาพของคนรุ่ นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการให้คาํ ปรึ กษา และพัฒนา
ร้านโชห่วยในท้องถิ่นของตนได้เกือบ 600 ร้าน
เพื ่อ ขยายฐานลูก ค้า และเพิ ่ม มูล ค่า ให้แ ก่ส มาชิ ก แม็ค โครมิต รแท้โ ชห่ ว ย ในปี นี้
โครงการฯ ได้ริเริ่ มจัดทํา “คู่มือการเปิ ดร้านใหม่” สําหรับสมาชิ กใหม่ที่ตอ้ งการเปิ ด
ร้านมินิมาร์ ท หรื อร้า นโชห่ วย ซึ่ งนําเสนอความรู ้การจัดการร้านค้าอย่างครบวงจร
ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อ การเตรี ยมตัวก่อนเปิ ดร้าน ความรู ้กฎหมายเบื้ องต้น รู ปแบบการ
วางผังร้าน ตัวอย่างการจัดเรี ยงสิ นค้าในหมวดหลักๆ รายการสิ นค้าขายดี ทวั่ ประเทศ
เพื่อช่วยในการเลือกซื้ อสิ นค้าเข้าร้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง รายการอุปกรณ์ต่างๆ
เช่น ตูแ้ ช่ ชั้นวางสิ นค้า อุปกรณ์ไฟฟ้ า พร้อมประมาณการเงินลงทุน และระยะเวลาคืน
ทุน เป็ นต้น ทั้งยังร่ วมมือกับพันธมิตรทางการค้า มอบสิ ทธิ พิเศษ และส่ วนลดต่างๆ เพื่ อ
ลดต้นทุนในการจัดตั้งธุ รกิจแก่ผปู ้ ระกอบการใหม่อีกด้วย
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งาน “ตลาดนัดโชห่ วย” เป็ นอีกหนึ่ งกิจกรรมที่สาํ คัญในโครงการ ”แม็คโคร มิตรแท้
โชห่วย” ซึ่ งจัดขึ้นเพื่อผูป้ ระกอบการร้านโชห่วย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ การให้ความรู ้ และความบันเทิง สําหรับงาน “ตลาดนัดโชห่ วย ครั้งที่ 5” นี้
จัดขึ้ นระหว่าง วันที่ 21-24 มี นาคม 2556 ภายใต้แนวคิ ด “2556 โชห่ วยครองเมื อง” โดย
ได้รับความร่ วมมือจากพันธมิตรธุ รกิจค้าปลีกกว่า 200 ราย สานต่อกิจกรรมสนับสนุ น
ให้โชห่วยไทยลุกขึ้นมาพัฒนาตนเอง เพื่อความอยูร่ อดในภาวะการแข่งขันที่สูง
งาน “ตลาดนัดโชห่ วย” ครั้งที่ 5 มีการนําเสนอเมืองจําลองที่มีร้านโชห่ วยตั้งอยู่พร้อม
สอดแทรกความรู ้การบริ หารจัดการร้านค้าปลีกที่เหมาะสมกับทําเลในย่านต่างๆ อาทิ
ย่านท่ าพระจันทร์ สี ลม และเยาวราช ฯลฯ การให้ค าํ แนะนําการจัดการร้ านค้าปลี ก
แนวคิ ดรู ปแบบการจัดร้านใหม่ๆ การจัดแสดงโมเดลผลงานในโครงการประกวด "โชห่ วย
โชว์เสน่ ห์" ที่ ตกแต่งปรับปรุ งร้านโชห่ วยเก่าให้แตกต่างอย่างน่ าสนใจ การเสวนาให้
ความรู ้ดา้ นธุรกิจค้าปลีกจากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ การจัดเวิร์คช็อปไอเดียเสริ มเพิ่มรายได้
และครั้งแรกกับการเรี ยนรู ้การพัฒนาบริ หารร้านค้าปลีกผ่านเกมมิตรแท้โชห่ วยออนไลน์
ทั้งหมดนี้ เน้น สร้า งไอเดี ย ใหม่ๆ ให้แ ก่ผูท้ ี่ ส นใจเข้า เยี่ย มชมงานกว่า 50,000 ราย
สามารถนําไปประยุกต์ใ ช้ได้จริ งกับร้านโชห่ วยของตนเอง เพื่ อให้ธุรกิ จเติ บโตอยู่คู่
สังคมไทยสมดัง่ แนวคิดโชห่วยครองเมือง
จากความสํา เร็ จ ของการจัด งาน “ตลาดนัด โชห่ ว ย” อย่า งเต็ม รู ป แบบที่ อิ ม แพ็ค
เมื องทองธานี สมาชิ กผูป้ ระกอบการในส่ วนภูมิภาคจํานวนมาก แสดงความสนใจ และ
ต้องการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ จึงเดิ นสายจัดงาน
“วันนัดพบผูป้ ระกอบการร้านโชห่วย” โดยคัดเลือกกิจกรรมที่สาํ คัญภายในงาน “ตลาด
นัดโชห่วย” หมุนเวียนไปจัดแสดงที่แม็คโครทุกสาขาทัว่ ประเทศ
สําหรั บ ปี 2557 ที มแม็ค โครมิ ต รแท้โ ชห่ วย ยังมุ่ งมั่นให้ค วามสําคัญ กับ การพัฒ นา
สมาชิ กผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกที่ มีศกั ยภาพ ให้เติ บโตขึ้ นอีกระดับอย่างมี คุณภาพ
รวมทั้งมีแผนเปิ ดตัว ”คู่มือการปรับปรุ งร้าน” สําหรับสมาชิ กผูป้ ระกอบการที่มีร้านค้า
อยูเ่ ดิม และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาร้านค้าปลีกให้ประสบความสําเร็ จต่อไป
ข) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
สยามฟูด ได้ปรับปรุ งภาพลักษณ์ทางการตลาด โดยทําการปรับปรุ งเว็บไซต์ จัดทําแผ่น
พับโฆษณาแบบใหม่ และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ลกู ค้าเพื่อการสาธิ ตผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ยังได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มภัตตาคารอาหารเอเชี ยทั้งที่ เป็ นรายย่อยและที่ เป็ นภัตตาคาร
ในเครื อต่างๆ ซึ่ งทําให้การดําเนินธุรกิจของสยามฟูดมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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2.2.2 ลักษณะลูกค้ า และกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ด้วยฐานลูกค้าสมาชิ กซึ่ งมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากทัว่ ประเทศ บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื่ อง
ในการจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าสมาชิ กซึ่ งประกอบธุ รกิจในภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มร้านค้า
ปลีกรายย่อย กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) กลุ่มสถาบันต่างๆ
และกลุ่มผูป้ ระกอบอาชี พอิสระ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจบริ การ ซึ่ งลักษณะของลูกค้า และ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งตามประเภทธุ รกิจของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย ได้ดงั นี้
(1) ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร - Makro Cash and Carry
ก) ผู้ ค้ าปลีกรายย่ อย: ผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อยที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ซึ่ ง
กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ ประกอบด้วย ร้านขายของชํา ร้านโชห่ วย ร้านมินิมาร์ ท ร้านขาย
เครื่ องเขียน เป็ นต้น
ข) โฮเรก้ า: ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริ มทาง รถเข็นขายอาหาร ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่จาํ หน่ายอาหารหลากหลายประเภท
ค) ธุ รกิจบริ การ: ครอบคลุมถึ งหน่ วยงานภาครั ฐ และธุ ร กิ จในสาขาอาชี พ ต่ างๆ ได้แ ก่
บริ ษทั สํานักงานบริ การต่างๆ ส่ วนราชการต่างๆ โรงเรี ยน ร้านเสริ มสวย โรงพิมพ์ ร้าน
ซักรี ด และผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การทัว่ ไป เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าหลักที่ แม็คโครให้ความสําคัญมาโดยตลอด คือ กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย หรื อร้าน
โชห่ วย ที่มีความต้องการพื้ นฐานในด้า นความครบครั นของสิ นค้า และความเหมาะสม
ของราคาที่ สามารถนําไปทํากําไรต่ อได้ ที่ ผ่านมาแม็ค โครได้มอบความคุม้ ค่าของสิ นค้า
และบริ การให้แก่ลูกค้าเสมอมา เหนื ออื่นใดคือการมีส่วนร่ วมในการเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่ งขัน แก่ ผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อย อาทิ การสร้ างสรรค์กิจกรรมลู กค้าสั มพัน ธ์
กิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย และกิ จกรรมเสริ มสร้างความรู ้ดา้ นธุ รกิ จค้าปลีกผ่านโครงการ
แม็คโครมิตรแท้โชห่วย
ความหลากหลายของสิ นค้าในราคาที่ เหมาะสมเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นที่ช่วยดึงดูดและรักษาฐาน
ลู ก ค้า กลุ่ ม หลัก ของบริ ษัท ฯ โดยกลุ่ ม ลู ก ค้า หลัก มี ค วามต้อ งการสิ น ค้า ที่ มี ล ัก ษณะ
เฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป แต่ดว้ ยความใส่ ใจในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ ละกลุ่มอย่างละเอียด ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อมีแผนขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ
แม็คโครจึงสามารถคัดเลือกสิ นค้าที่จาํ หน่ายในสาขาใหม่ให้สอดรับกับความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อันนํามาซึ่ งความพึงพอใจในการจับจ่ายสิ นค้าที่แม็คโคร
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เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญมาก
ขึ้นกับการพัฒนาความหลากหลายของสิ นค้าสําหรับลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าและผูป้ ระกอบการ
มื ออาชี พทางด้านอาหาร ที่ ให้ความสําคัญ กับคุ ณ ภาพ ความสดสะอาด การมี สินค้าเพื่ อ
รองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ และมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบที่ใช้
ในการประกอบอาหาร แม็ ค โครจึ ง ได้ ค ั ด สรรสิ นค้ า ที่ เป็ นคํ า ตอบสํ า หรั บ ความ
สะดวกสบายในการใช้งานอย่างหลากหลาย ทั้งอาหาร เครื่ องปรุ งสําเร็ จรู ป อาหารสดที่
ผ่านการตัดแต่ งพร้อมปรุ งและพร้ อมขาย รวมทั้งวัตถุดิ บในการประกอบอาหารที่ ตอบ
โจทย์ท้ งั ครัวไทย ครัวจีน ครัวญี่ปุ่น ครัวตะวันตก และครัวอิตาเลียน เป็ นต้น ในขณะเดียวกัน
ที มพัฒนาลูกค้าได้ลงพื้ นที่ ทาํ งานสํารวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้ากลุ่ม
โฮเรก้า เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาสิ นค้าให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
บริ ษทั ฯ ยังร่ วมกับผูผ้ ลิตพัฒนาสิ นค้าคุณ ภาพดี ราคาประหยัด ทั้งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ เช่น ”เอโร่ “ (“aro”) ”เซพแพ็ค“ (“savepak”) เพื่อวาง
จําหน่ายเป็ นทางเลือกใหม่เฉพาะในสาขาของแม็คโคร ด้วยรู ปแบบสิ นค้าที่ถกู ออกแบบให้
มี ค วามหลากหลายและแตกต่ างจากสิ น ค้าภายใต้เครื่ อ งหมายการค้าอื่ น ๆ ที่ ใช้ในการ
บริ โภคทัว่ ไป โดยคํานึ งถึงลักษณะการใช้งาน ขนาดที่ เหมาะสม และราคาที่ สามารถเพิ่ ม
กําไร หรื อช่วยลดต้นทุนของธุ ร กิ จ เช่ น เครื่ องปรุ งสําเร็ จรู ปสู ตรพิเศษที่ ส ามารถนําไป
ประกอบอาหารได้ท นั ที เหมาะสํา หรับ ธุ ร กิ จ ร้า นอาหารยุค ใหม่ ที่ ต ้องการสิ นค้าที่ มี
มาตรฐานด้านรสชาติ สะอาด ถูกสุ ขอนามัย ตลอดจนขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ง่ายต่อการซื้ อใน
เชิ ง ปริ มาณเพื่ อ การประกอบธุ ร กิ จ โดยเฉพาะ ซึ่ งจนถึ ง ปั จ จุ บ ั น กลุ่ ม สิ นค้า ภายใต้
เครื่ อ งหมายการค้าของบริ ษ ทั ฯ ได้รับการตอบรั บจากลูกค้าเป็ นอย่างดี สะท้อนได้จาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุ ท ธ์ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จของแม็ ค โครเน้ น การยึ ด ถื อ เอาความต้อ งการของลู ก ค้า เป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมี ภารกิ จหลัก “เราจะดําเนิ นธุ รกิ จ เพื่อเป็ นคูค้ า้ อันดับ
หนึ่ งของลูกค้าสมาชิ กผูป้ ระกอบการธุ รกิ จด้านอาหาร” แม็ค โครมุ่งเน้นการเข้าใจและ
เข้าถึงลูกค้า ผ่านการดําเนิ นกิจกรรมด้านการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ควบคู่กบั
การพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ผูค้ า้ ปลีกรายย่อย และผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การด้านอาหาร
เพื่อรักษาและเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าสมาชิ กที่ ปัจจุบนั มีมากกว่า 2.5 ล้านคน และ
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น บริ ษทั ฯ ใช้เครื่ องมือ และโปรแกรมต่างๆ อย่างหลากหลาย
ภายใต้โ ครงการ Lovemark ตั้งแต่ ก ารสร้ า งที ม งานฝ่ ายพัฒ นาลู ก ค้า มากกว่ า 600 คน
กระจายในทุกสาขาทัว่ ประเทศ เพื่อสํารวจความต้องการเฉพาะของลูกค้าสมาชิ ก และทํา
ความเข้าใจถึ งปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า การพัฒ นาโปรแกรมสําหรับจัดเก็บ และ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งลึ ก เพื่ อการพัฒ นา และปรับปรุ งคุณ ภาพสิ นค้าและบริ การ ให้ตรงใจ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่มโดยหน่วยงาน
ภายนอกที่น่าเชื่อถือ จํานวน 2 ครั้งต่อปี
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 แม็คโครได้เปิ ดตัวโครงการ Lovemark และประชาสัมพันธ์ให้
ลูกค้าได้รับทราบภายใต้แคมเปญ “คุณคือ… คนสําคัญ” พร้อมสิ ทธิ พิเศษที่ บริ ษทั ฯ ร่ วมกับ
พันธมิตร 6 ราย ได้แก่ ธนาคารออมสิ น ธนาคารกสิ กรไทย เอไอเอส เมืองไทยประกันชี วิต
เมื องไทยประกันภัย และศูนย์บาํ รุ งรั กษารถยนต์แอค มอบให้กบั ลูกค้าสมาชิ กแม็คโคร
โดยเฉพาะ เพื่ อประโยชน์ ใ นการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ งรวมถึ งสิ น เชื่ อโชห่ วย สิ น เชื่ อ SME
โปรโมชัน่ ค่าโทรศัพท์ โปรแกรมประกันชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุ และโปรแกรมส่ วนลด
สําหรับตรวจเช็ครถ
แคมเปญดังกล่ าวได้รับ การตอบรั บเป็ นอย่างดี จากลูกค้า ทําให้ในปี 2557 บริ ษ ทั ฯ จะ
ขับเคลื่อนกิ จกรรมการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ องภายใต้แนวคิ ด “แม็คโคร
คู่ คิ ด ธุ ร กิจคุ ณ ” โดยจะตอกยํ้า ความมุ่ ง มัน่ เพื่ อ เป็ นคู่ ค ้า อัน ดับ หนึ่ งของลูก ค้า สมาชิ ก
ผู ป้ ระกอบธุ รกิ จด้านอาหาร และสนับสนุ นลูกค้าสมาชิ กและผูป้ ระกอบการให้สามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง
นอกจากนี้ การมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าจะช่วย
ให้แม็คโครสามารถพัฒนาลักษณะของสาขาและการจัดวางสิ นค้าในรู ปแบบใหม่ๆ อีกทั้ง
ยังจะช่ วยในการพัฒนาความหลากหลายของสิ นค้าและรู ปแบบการนําเสนอสิ นค้าต่ างๆ
รวมถึ งสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษ ัทฯ ซึ่ งประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี
องค์ประกอบด้านการตลาดเหล่านี้ จะช่วยในการตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
และแตกต่างกันไปของกลุ่มลูกค้าหลักแต่ละกลุ่ม และยังเอื้อให้บริ ษทั ฯ สามารถและพร้อม
ที่จะทํางานร่ วมกับบริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าหลักอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาแหล่งสิ นค้า
ต่างๆ ที่ ตรงกับความต้องการ และมีราคาที่ เหมาะสม เพื่อนําเสนอแก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
หลักที่เป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพทางด้านอาหาร และผูค้ า้ ปลีกทางด้านอาหาร
(2) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร(โฮเรก้า)
ธุรกิจค้าปลีก ซึ่ งรวมถึงภัตตาคารขนาดใหญ่ท้ งั ประเภทผูป้ ระกอบการอิสระและภัตตาคาร
นานาชาติ ธุ รกิ จโรงแรม ธุ รกิ จการให้บ ริ การด้านอาหารแก่ ลูกค้าคู่ สัญ ญา รวมถึ งกลุ่ ม
บริ ก ารอาหารจานด่ วน (Quick Service Restaurant: QSR) สยามฟู ด สามารถรั ก ษาฐาน
ลูกค้าเดิ ม และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความรู ้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในธุ รกิจบริ การด้านอาหาร และธุ รกิจของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า รวมทั้ง
การนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
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นอกจากนี้ สยามฟูด ยังคงมุ่ งพัฒ นาบุ ค ลากรอย่างต่ อเนื่ อง โดยดําเนิ น การฝึ กอบรมแก่
พนักงานให้มีค วามรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร และธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่ ม
โฮเรก้า เพื่อนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยมีการ
จัดการอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าพ่อครัว (Chef) และการพัฒนาทักษะใน
การขาย เป็ นต้น ตลอดจนการให้ความสําคัญกับการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ เพื่ อสร้างการ
รับรู ้และกระชับความสัมพันธ์กบั กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า อาทิ การเป็ นผูส้ นับสนุนงานที่เกี่ยวกับ
ธุ ร กิ จด้า นอาหาร เช่ น งาน Food & Hotel Thailand 2013 งาน Pattaya Food & Hotelier
Expo’13 งาน Culinary Schools’ US Food Products Cooking Competition และ งาน 1st
Food & Beverages Association of Thailand (FBAT) Dinner of 2013 เป็ นต้น ทั้งยังมีส่วน
ร่ วมในงานแสดงสิ นค้าสําคัญ เช่ น งาน THAIFEX-World of Food Asia 2013 และงาน
“มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์” ที่จดั โดย บมจ. สยามแม็คโคร ทั้งนี้ เพื่อให้
สยามฟูดมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
สยามฟูด เป็ นผูน้ าํ ในตลาดกลุ่มลูกค้าหลักของตนเอง เนื่ องจากมีความเข้าใจสภาพตลาด
และมีสินค้าหลากหลายชนิดเสนอแก่ลกู ค้า รวมทั้งความรู ้ในตัวสิ นค้าเป็ นอย่างดี จากการที่
สยามฟูด มีคลังสิ นค้าอยู่ 4 แห่ง จึงสามารถจัดส่ งสิ นค้าคุณภาพดีแก่ลกู ค้าทัว่ ประเทศ
วีนาสยาม ฟู้ ด ให้ความสําคัญกับการขยายตลาด และมุ่งเน้นการนําเสนอความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในเมืองโฮจิ มินห์ ส่ งผลให้ วี
นาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และเพื่อปรับปรุ งภาพลักษณ์ความเป็ น
มืออาชี พในการประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหาร และรองรับการขยายตัวของธุ รกิจใน
อนาคต
2.2.3 ลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดซื้ อสิ นค้าและบริ การเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม
ที่ผา่ นมาของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- ไม่มี –
2.2.4 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
(1) ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร - Makro Cash and Carry
การจัด จํา หน่ า ยสิ น ค้า ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นแบบชําระด้วยเงิ น สดและบริ ก ารตนเอง โดย
จําหน่ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่ เป็ นสมาชิ กบัตรแม็คโครผ่านสาขาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในปี 2556
มีจาํ นวน 64 สาขาทัว่ ประเทศ และร้านจําหน่ ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น”
อีก 5 แห่ ง ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นการจําหน่ ายสิ นค้าในปริ มาณมาก กําไรต่อหน่ วยน้อย และบริ หาร
17

ต้นทุ นการดําเนิ นงานให้ต่ าํ ที่ สุด บริ ษทั ฯ ยังได้อาํ นวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้า เช่ น การ
ให้บ ริ ก ารแนะนําเกี่ ย วกับ สิ น ค้า และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ทั้งนี้ ลูก ค้าสามารถขอคื น หรื อ
แลกเปลี่ยนสิ นค้า หากพบว่าสิ นค้านั้นชํารุ ดหรื อเสี ยหายอันเกิ ดจากความบกพร่ องของ
แม็คโคร หรื อผูผ้ ลิต โดยลูกค้าจะต้องนําใบเสร็ จรับเงินพร้อมทั้งสิ นค้าที่ประสงค์จะขอคืน
หรื อเปลี่ยนมาพบเจ้าหน้าที่แผนกรับคืนหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทาํ
การซื้ อ ยกเว้นสิ นค้าสดและแช่แข็งจะต้องกระทําภายในวันที่ ซ้ื อไปเท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าที่จะ
ขอคืนหรื อเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเรี ยบร้อยทั้งตัวสิ นค้าและหี บห่ อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
ได้มี ก ารประกัน ราคาสิ นค้า (Price Guarantee) ภายใต้เงื่ อนไขของบริ ษั ทฯ เพื่ อเป็ นการ
รับประกันราคาสิ นค้าที่จาํ หน่ายให้แก่ลกู ค้าของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดร้านสยามโฟรเซ่ น ซึ่ งเป็ นร้านจําหน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ ที่ ถูกพัฒนาขึ้ น
เพื่ อจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็งและอาหารแห้งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิ จ
บริ ก ารด้านอาหาร ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า ผูป้ ระกอบการโรงแรม ร้ า นอาหาร และจัด เลี้ ย ง
(โฮเรก้า) เป็ นหลัก สยามโฟรเซ่ นถูกพัฒ นาขึ้ น โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อเพิ่ มช่ องทางการ
จําหน่ายสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ฯ โดยตั้งอยูใ่ นทําเลที่ลกู ค้าเข้าถึงได้ง่าย เพื่อจับจ่ายซื้ อสิ นค้าไป
ใช้ในธุ รกิ จของตน หรื อในทําเลที่ ไม่ไกลจากสถานที่ ประกอบการของลูกค้า ซึ่ งเป็ นการ
อํานวยความสะดวกในการหาซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่ แข็งที่ มีคุณภาพดี และรองรับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการธุ รกิ จด้านอาหาร โดยในปั จจุบนั มีสาขาของสยาม
โฟรเซ่ นทั้งหมด 5 สาขา ดังนี้ คื อ สาขาแรกเปิ ดให้บริ การเมื่อปี 2553 ที่ เชี ยงใหม่ สาขาที่
สองเปิ ดที่อุดรธานี ในปี 2554 ซึ่ งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี และอีก 3 สาขา ที่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชสี มา และ จังหวัดชลบุรี อําเภอศรี ราชา
ในปี 2555
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ซึ่ งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่
แห่ งแรกในประเทศไทย โดยได้เปิ ดให้บริ การสาขาแรกเมื่อเดือนมกราคม 2555 ที่หัวหิ น
ซึ่ งเป็ นทําเลที่ มีศกั ยภาพสู งแวดล้อมไปด้วยลูกค้าในกลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารหลากหลาย
ประเภทนับตั้งแต่ ร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึ งโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่น้ ี มีพ้ืนที่ ขายประมาณ 5,900 ตารางเมตร และ
ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้ นเพื่ อกลุ่มลูกค้าผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารโดยเฉพาะ เพื่ อให้เป็ น
แหล่ งจําหน่ ายสิ นค้าสําหรั บ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จให้บริ การอาหารแบบครบวงจร สิ น ค้าที่
จําหน่ ายจึ งมีความหลากหลายและถูกคัดสรรเป็ นพิ เศษเพื่ อให้ตรงกับความต้องการของ
ลู ก ค้า กลุ่ ม โฮเรก้า ประกอบด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารสดและอาหารแช่ แ ข็ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารแห้ง เครื่ องครั ว อุ ปกรณ์ ในการเตรี ย มอาหาร และของใช้ท่ี จาํ เป็ นสําหรั บธุ รกิ จ
ร้านอาหารและโรงแรม ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่น้ ีได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจาก
ลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ และมีผลการดําเนิ นงานที่ ดีตามการคาดการณ์ของบริ ษทั ฯ นอกจาก
18

สาขาหัวหิ นแล้ว บริ ษทั ฯ ได้ยงั ได้พฒ
ั นาแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รู ปแบบใหม่ที่มีพ้ืนที่ ขาย
เล็กลง เพื่ อให้เกิ ดความคล่องตัวในการขยายสาขา และยังทําให้บ ริ ษ ทั ฯ สามารถเข้าถึ ง
พื้นที่ ที่ใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากขึ้ น หรื อในพื้นที่ ที่เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวและมีพ้ืนที่
ว่างสําหรับการสร้างสาขาไม่มากนัก เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและสนับสนุนลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า
ในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถดําเนิ นธุ รกิจได้อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ด
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส สาขาป่ าตองและราไวย์ จังหวัดภูเก็ต บนพื้ นที่ ขายประมาณ 1,000
และ 2,000 ตารางเมตร ตามลําดับ ถึงแม้ว่าพื้นที่ขายจะลดลง แต่เมื่อประกอบกับวิธีการจัด
วางสิ นค้าแนวใหม่ที่อาํ นวยความสะดวกในการใช้บริ การของลูกค้า และการคัดสรรผลิตภัณฑ์
ที่ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารจําเป็ นต้องใช้ประจําวัน ทําให้รูปแบบของสาขาประเภทนี้ ยงั คง
ตอบโจทย์ธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย อีกทั้งผลประกอบการเบื้ องต้นของทั้งสองสาขา
เป็ นไปตามที่ บ ริ ษ ทั ฯ คาดการณ์ ไ ว้ ทํา ให้บ ริ ษ ทั ฯ เห็ น โอกาสในการขยายแม็ค โคร
ฟูดเซอร์ วิส ขนาดเล็กต่อไป โดยในเดื อนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาใหม่ที่
เกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี บนพื้นที่ขายประมาณ 2,000 ตารางเมตร
(2) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
สยามฟูด มี พ นัก งานขายดูแ ลลูก ค้า แต่ ล ะราย แต่ ล ะกลุ่ม โดยเฉพาะ รวมทั้ง มี แ ผนก
บริ การลูกค้าส่ วนกลางที่ สามารถให้บริ การกับลูกค้าได้โดยตรง ซึ่ งทําให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ รวมทั้งเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี นอกจากนี้ สยามฟูด ได้
สร้างความโดดเด่นให้กบั ธุรกิจด้วยการเพิ่มช่องทางจําหน่ายสิ นค้าอาหารแห้งโดยอาศัยความ
ร่ วมมือจากแม็คโคร ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯ มีสถานภาพที่จะชิ งส่ วนแบ่งการเติบโตในตลาด
ได้เป็ นอย่างดี บริ ษ ทั ฯ ยังคงดําเนิ นโครงการพัฒ นากิ จการอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันและรักษาตําแหน่ งทางการตลาดเอาไว้ และประสบความสําเร็ จใน
การพัฒนาธุ รกิจใหม่ ได้แก่ ธุ รกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่มแบบสาขาและอาหารจานด่วน
(Quick Service Restaurant: QSR) ซึ่ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจ
สยามฟูด มี ค ลัง สิ น ค้า ห้อ งเย็น และรถจัด ส่ ง สิ น ค้า ที ่ ติ ด เครื่ อ งควบคุ ม อุณ หภูมิ ท ํา
ความเย็น ทํา ให้มี ค วามพร้ อ มในการให้บ ริ ก ารและเป็ นผู น้ าํ ตลาดในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารที ่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ ่ม ลูก ค้า
ผูป้ ระกอบการมื อ อาชี พ ด้า นอาหาร ที่ อ ยู่ใ น 4 ทํา เลหลัก ๆ ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
สําคัญ ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีการส่ งสิ นค้าออกไปจําหน่ ายต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิ น
92 ล้านบาท
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2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันของธุรกิจค้ าปลีกและส่ ง
ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมค้าปลีกของไทยทวีความรุ นแรงมากขึ้ นอย่าง ต่อเนื่ อง
เพื่ อ ช่ วงชิ งกําลังซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี การเติ บ โตในปี 2556 อยู่ค่ อนข้างจํากัด หลังจาก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ นโยบายรถคันแรก การปรับขึ้ นค่าแรง
ขั้นตํ่าทัว่ ประเทศ 300 บาท การปรับฐานเงินเดื อนสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มาอยูท่ ี่ 15,000 บาท เป็ นต้น ไม่สามารถเพิ่มกําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ เนื่องจากรายจ่ายที่
เพิ่มขึ้ นจากการผ่อนชําระ และค่าครองชี พที่ สูงขึ้ นจากต้นทุนสิ นค้าที่ ปรับราคามารองรับ
ก่ อนหน้านี้ รวมถึ งปั จจัยด้านการเมื องที่ เกิ ด การชุ ม นุ มในไตรมาสสุ ด ท้ายของปี 2556
ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2557
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกส่ วนใหญ่จึงมุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เพื่อหวังกระตุน้
กําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค ควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการต้นทุนการดําเนิ นธุ รกิจให้ต่าํ ลงอย่าง
มีประสิ ท ธิ ภ าพ หลังได้รับผลกระทบจากการปรับ ขึ้ น ค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ ประเทศเช่ นกัน
อย่างไรก็ดี ด้วยศักยภาพของตลาดค้าปลี กค้าส่ งของไทยยังคงมี แนวโน้มการเติ บโตที่ ดี
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกทั้งในกลุ่มร้านสะดวกซื้ อ และผูป้ ระกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ จึงมี
ความตื่ นตัวที่จะพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จ และขยายสาขาอย่างต่อเนื่ องในทําเลที่ต้ งั ใหม่ๆ เพื่อ
แย่งชิ งสั ด ส่ วนทางการตลาด และแข่ งขัน กับ ผูป้ ระกอบการค้า ปลี กรายใหม่ ที่ เล็งเห็ น
โอกาสและก้าวเข้ามาเป็ นทางเลือกในตลาด อาทิ ร้านสะดวกซื้ อ “ลอว์สัน 108” ที่เกิดจาก
การร่ วมทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์กบั กลุ่มลอว์สัน อิงค์ ร้าน “ซูเปอร์ คุม้ ” และ “ซู เปอร์ คุม้
ขายส่ ง” ของกลุ่มเซ็นทรัลรี เทล เป็ นต้น
(2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันของธุ รกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น
พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
ในปี 2556 มีนกั ท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 26.7 ล้านคน
เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนร้อยละ 19.6 โดยในช่ วงสามไตรมาสแรก มีอตั ราการเติ บโตที่ ดีร้อยละ 22.0
และถึ งแม้ว่าจะมี สถานการณ์ การชุ มนุ มทางการเมื องที่ เกิ ดขึ้ นในไตรมาสสุ ดท้ายของปี
สยามฟูด ยังคงดําเนิ นงานตามกลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุ งผลการดําเนินงาน โดยในปี 2556 สยามฟูด มุ่งเน้นการพัฒนาประเภทสิ นค้าใหม่ๆ
ให้มีความหลากหลาย การปรับปรุ งการให้บริ การลูกค้าในภาพรวม การเพิ่ มยอดขายใน
กลุ่มสิ นค้าที่ มีอตั รากําไรต่อหน่ วยสู ง การปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการภายในให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเมื่อประกอบกับความสําเร็ จในการขยายฐานลูกค้า ส่ งผลให้ สยามฟูด มี
ยอดขายและกํา ไรสุ ท ธิ ใ นปี 2556 สู งขึ้ น จากปี 2555 ในอัต ราร้ อ ยละ 17.5 และ 69.8
ตามลําดับ
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2.2.6 แนวโน้ มการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ปี 2557 คาดว่าการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในภาคธุ รกิ จค้าปลีกค้าส่ งยังคงรุ นแรงและต่อเนื่ อง
ตลอดทั้งปี ทั้งในด้านการตลาดและการส่ งเสริ มการขาย อี กทั้งการแข่ งขัน ไม่เพี ยงแต่ ทวีความ
รุ นแรงในระดับสาขาและร้านค้าเท่านั้น ผูป้ ระกอบการต่างๆ ยังแข่งขันในด้านการจ้างบุคลากรที่ มี
ประสบการณ์และได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี ซึ่ งเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จที่สาํ คัญสําหรับงาน
บริ การลูกค้าและกิจกรรมการขาย ดังนั้นผูป้ ระกอบการดังกล่าวจําเป็ นต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่ง
ในการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีศกั ยภาพที่ดีของตนเอาไว้
สุ ดท้ายนี้ การแข่ งขันโดยรวมในภาคธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ งจะยังมี ความรุ นแรงเพิ่ มขึ้ น หากมี การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ การประกอบธุ รกิ จค้าปลี กหรื อค้าส่ งในอนาคตอันใกล้น้ ี ซึ่ งจะเป็ น
ข้อจํากัดในการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการในอนาคต
2.2.7 จํานวนและขนาดของคู่แข่ งขันรวมทั้งสถานภาพในการแข่ งขัน
สภาพการแข่งขันของธุ รกิ จค้าในอุตสาหกรรมนี้ ปั จจุบนั อยู่ในสภาวะที่ รุนแรงโดยพิ จารณาตาม
ช่องทางการจัดจําหน่ายอื่นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ได้แก่ ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไฮเปอร์
มาร์ เก็ตซึ่ งเป็ นธุ รกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และมีการแข่งขันอย่างรุ นแรง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ถึ งช่ องทางการจัดจําหน่ ายแบบ Cash & Carry ซึ่ งเป็ นช่ องทางการจัดจําหน่ ายของบริ ษ ทั ฯ นั้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสู งสุ ด เนื่ องจากในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงราย
เดี ยวเท่านั้นในธุ รกิ จ Cash & Carry อย่างไรก็ตาม สําหรับสิ นค้าบางประเภทที่ บริ ษทั ฯ จําหน่ายอยู่
อาจมีการแข่งขันโดยทางอ้อมกับผูป้ ระกอบการในช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไฮเปอร์ มาร์เก็ต
ซึ่ งขณะนี้มีผปู ้ ระกอบการอยู่หลายราย เช่น บิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
ณ สิ้ นปี 2556 จํานวนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีดงั นี้
• ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ประกอบด้วย แม็คโคร 64 สาขา (ไม่รวมสยามโฟรเซ่นอีก 5 สาขา)
เทสโก้ โลตัส 157 สาขา และบิ๊กซี 119 สาขา
• ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ประกอบด้วย ท็อปส์ ซูเปอร์ 106 สาขา บิ๊กซี มาร์เก็ต 30 สาขา และ
ตลาดโลตัส 185 สาขา
• ร้านสะดวกซื้ อ ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น 7,429 สาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 1,304
สาขา แฟมิลี่มาร์ท 1,051 สาขา มินิบิ๊กซี 278 สาขา และท็อปส์ เดลี่ 12 สาขา
2.2.8 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ ายจัดซื้ อของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จะแบ่ งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของ
สิ นค้าโดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีผรู ้ ับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละประเภท
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าที่ ผลิ ตในประเทศ โดยจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าํ หน่ าย
โดยตรง ทั้งนี้ จะมีการทําสัญญาการค้ากับผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าํ หน่ ายเป็ นรายๆ ไป ซึ่ งจะมีลกั ษณะ
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เป็ นสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน โดยส่ วนใหญ่หรื อเกือบทั้งหมดของสัญญาการค้าจะ
มีอายุกาํ หนด 1 ปี และเมื่อครบกําหนดแล้วสัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมี
การบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ความใส่ ใจในความปลอดภัยด้านอาหารยังคงเป็ นนโยบายสําคัญของบริ ษทั ฯ ที่ยึดถือลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการธุ รกิจด้านอาหารที่เข้มงวดเรื่ อง
คุ ณ ภาพ และความปลอดภัย ของอาหาร โดยยกระดับ ระบบการรั บ ประกัน คุ ณ ภาพและ
กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงจุดจําหน่ายให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรับรองต่างๆ จากองค์กรภายในประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ในปี 2556 แม็คโครยัง
เป็ นรายแรกและรายเดียวที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ในฐานะที่ดาํ เนิ นธุ รกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
โครงการ Quality Pro ของแม็คโคร ได้มีส่วนสนับสนุนให้เครื อข่ายเกษตรกรไทยพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ดี มี ความปลอดภัยสู ง ที่ สําคัญ สามารถใช้เทคโนโลยี
ตรวจสอบย้อ นหลังได้ โดยในปี 2556 ได้เพิ่ มสิ นค้าทางการเกษตรภายใต้โ ครงการนี้ หลาย
รายการ ได้แก่ แตงโมกินรี เมล่อนญี่ปุ่น กล้วยหอม มะพร้าวนํ้าหอม เป็ นต้น อีกหนึ่ งโครงการ
สําคัญในปี นี้ คือ การริ เริ่ มแนวคิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคู่คา้ ในส่ วนภูมิภาค โดย
สนับสนุนการจัดตั้ง ”ศูนย์รวบรวมสิ นค้าประจําภูมิภาค” (“Regional Hub”) เพื่อรับรองคุณภาพ
สิ นค้าเบื้ องต้นตั้งแต่ตน้ ทาง ทําให้ได้สินค้าท้องถิ่นที่ สด สะอาด ปลอดภัย ซึ่ งในแต่ละศูนย์มี
ห้องปฏิบตั ิการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพสิ นค้า ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิ ต (GMP) และหลักปฏิ บัติ ที่ ดี ในห้อ งปฏิ บ ัติ การ (GLP) โดยสิ น ค้า ที่ อ อกจากศู น ย์
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาํ หนดโดยภาครั ฐ เช่ น มาตรฐานคุ ณ ภาพ (Q Mark) และ
ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยในปัจจุบนั มีสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และเนื้ อสัตว์
ที่ ผ่านศูนย์รวบรวมสิ นค้าซึ่ งพัฒ นาขึ้ นตามหัวเมื องใหญ่ ในเกื อบทุ กภูมิภาคของประเทศ เช่ น
เชี ยงใหม่ อุบลราชธานี ชลบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ เป็ นต้น อีกทั้งมี
แผนที่จะขยายเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
แม็คโครให้ความสําคัญกับการจัดการสภาพแวดล้อมภายในศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าทุกสาขา โดยมุ่ง
สร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การจับจ่ายสิ นค้า รวมทั้งเพิ่มมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยสําหรับลูกค้า และพนักงานด้วยการดําเนิ นโครงการส่ งเสริ มความปลอดภัยต่างๆ
เช่ น ”Store Safety Scorecard” การเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ ภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ กระบวนการ
บริ หารจั ด การการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ องภายใต้ ภ าวะวิ ก ฤติ (Business Continuity
Management: BCM) เป็ นต้น เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก แก่ พ นั ก งานและให้ ร ะลึ ก ถึ ง ความ
ปลอดภัย อยู่เสมอ (Top of mind) นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ฯ ยัง มีก ารจัด ฝึ กอบรมและสัม มนาเชิ ง
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ปฏิ บ ตั ิ ก ารแก่พ นัก งานอย่า งสมํ่า เสมอ เพื ่อ เสริ ม สร้า งความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ วิธีการ
ปฏิ บัติ งานที่ ถูกต้อ ง เช่ น การฝึ กใช้ร ถฟอร์ ค ลิ ฟ ท์ (Forklift) การดับ เพลิ ง การปฐมพยาบาล
ตลอดจนการอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆในสาขา โดยมีเป้ าหมายลดจํานวนอุบตั ิเหตุที่
อาจเกิ ด ขึ้ นในระหว่ า งปฏิ บัติ งาน ทั้งยังมี ก ารกํา หนดตัว ชี้ วัด (KPIs) เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ
ส่ วน บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสิ นค้าโดยแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีผูร้ ับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละประเภทซึ่ งส่ วนใหญ่จะ
เป็ นสิ นค้าที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ โดยจะสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าํ หน่ายโดยตรง ซึ่ งมี
ข้อตกลงทางการค้าที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุ รกิจปกติ
ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสัดส่ วนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าต่างประเทศรวมกัน คิดเป็ นร้อยละ
3.6 ของยอดสัง่ ซื้ อสิ นค้าทั้งหมด
การพึ่งพิงการซื้ อผลิตภัณฑ์จากผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้าเกิ นกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้ อผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา หรื อผูกพันว่าจะซื้ อเกิ นกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่ าการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- ไม่มี 2.2.9 การผลิต
ภายใต้นโยบายการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ปั จจุบนั ยังไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะทําการผลิ ต
สิ นค้าเพื่อจําหน่ายแต่อย่างใดแม้จะมีเครื่ องหมายการค้าของตัวเอง บริ ษทั ฯ ก็จะว่าจ้างผูผ้ ลิตที่มี
คุณภาพเป็ นผูผ้ ลิตให้
2.2.10 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
2.3 แผนงานในอนาคต
จากภาวะเศรษฐกิ จในช่ วงต้น ปี 2557 ที่ ย งั ไม่ มีสัญ ญาณเชิ งบวกที่ ชัดเจนที่ จะผลักดันให้เศรษฐกิ จ
เติ บ โต ส่ งผลให้ ก ารขยายตัว ของเศรษฐกิ จ ในปี 2557 คาดการณ์ ว่า จะอยู่ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 3-4
ประกอบกับผูบ้ ริ โภคขาดความเชื่ อมัน่ และอาจจะมีการจับจ่ายในการซื้ อสิ นค้าลดลง ดังนั้นปี 2557 จึง
นับเป็ นอีกปี ที่ทา้ ทายสําหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจค้าปลีก ซึ่ งคาดว่าการแข่งขันจะยังคงทวีความรุ นแรง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ความท้าทายที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 คือการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถูกคาดการณ์ไว้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจโดยเน้นกลยุทธ์
ที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในหลายปี ที่ ผ่านมา คื อ การยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็ น
ศูน ย์กลาง (Customer Centric) โดยการพัฒ นาลูกค้า และความหลากหลายของสิ น ค้าอย่างต่ อ เนื่ อ ง
ควบคู่ไปกับการวางรากฐานทางธุ รกิ จให้บริ ษทั ฯ สามารถเติ บโตได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ปี 2557
ยังเป็ นปี ที่ บริ ษทั ฯ จะฉลองการดําเนิ นงานครบ 25 ปี โดยบริ ษทั ฯ วางแผนการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
เพื่อเป็ นการตอบแทนต่อลูกค้า คู่คา้ สังคม และพนักงานของบริ ษทั ฯ เช่ น กิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ และการร่ วมกับพนักงานในการทํากิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์
เป็ นต้น
หนึ่ งในแผนงานสําคัญในการวางรากฐานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ คือ การนําระบบปฏิบตั ิการใหม่มาใช้
เพื่ อรองรับการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานทั้งที่ สํานักงานใหญ่และ
สาขา โดยระบบดังกล่าวจะก่อให้เกิดการทํางานแบบรวมศูนย์ และสามารถนําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์
ในเชิ งลึกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาลูกค้า การออกแบบกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขาย ทั้งการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ เพื่อตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้า
อีกหนึ่ งในแผนงานที่ สําคัญ คือการเปิ ดใช้ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2 ที่
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสิ นค้าเป็ น 2 เท่า
จากปั จจุบนั เพื่อรองรับปริ มาณสิ นค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังวางแผนที่จะสร้าง
ศูนย์กระจายสิ นค้าและคลังสิ นค้าอาหารสดแห่ งใหม่ข้ ึน เพื่อสนับสนุนและเสริ มสร้างความแข็งแกร่ ง
ในการดําเนิ นธุรกิจบริ การด้านอาหารให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน และการสร้างศูนย์กระจายสิ นค้าใหม่ท้ งั สอง
แห่งนี้ ยังเป็ นการกระจายความเสี่ ยงที่มีต่อการมีศูนย์กระจายสิ นค้าเพียงแห่งเดียวในปัจจุบนั
ด้วยความที่ ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว การเตรี ยมความพร้อมด้านบุ คลากรจึ งเป็ น
เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญมาโดยตลอด พร้อมการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการ
เติบโตของธุ รกิจในอนาคต โดยมุ่งรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กบั องค์กร เน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากรเพื่ อรองรั บ ตําแหน่ งงานต่ างๆ การให้โอกาสบุ คลากรเติ บ โตในสายงานอาชี พ การพัฒ นา
บุคลากรเพื่อสื บทอดตําแหน่งบริ หาร รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ มาเติมเต็มใน
ตําแหน่งงานที่บริ ษทั ฯ ต้องการเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ ง
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการสนับสนุนเป้ าหมายในการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับ
การขยายสาขา ประกอบกับการพัฒนารู ปแบบศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
ขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึ้น โดยปั จจุบนั เน้นการพัฒนารู ปแบบของแม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส ในขนาดต่างๆกัน ซึ่ งสามารถเพิ่มช่องทางในการขยายสาขาเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริ ษทั ฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสาขาบริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ นค้าทั้งความ
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หลากหลายและความปลอดภัย ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ยังวางแผนการศึกษาถึงโอกาสการทําธุ รกิจใน
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการลงทุนขยายธุ รกิ จไปยังประเทศที่ มีศกั ยภาพ สําหรับ
โครงการด้านการอนุ รักษ์พ ลังงานและสิ่ งแวดล้อม บริ ษ ัท ฯ ยังคงให้ค วามสําคัญ อย่างต่ อเนื่ อ งใน
โครงการต่ า งๆ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้ริ เริ่ ม เช่ น โครงการ “3-R” (Reduce, Reuse, Recycle) และการปลู ก
จิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
นอกจากนี้ การที่บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เป็ นโอกาสดีที่จะนําความรู ้ ความชํานาญ
ในธุรกิจด้านอาหารอย่างครบวงจรและความเชี่ ยวชาญในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั
ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์มาช่ วยเสริ มความแข็งแกร่ งให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อให้สามารถเติ บโตได้อย่างยัง่ ยืน
ในอนาคต
3.

ปัจจัยความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุ รกิจอาจเกิดจากกลยุทธ์การดําเนินงาน สถานะการเงิน การปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบข้อบังคับและกฎหมาย ภาวะเศรษฐกิ จและ
สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติ แม็คโครตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว และได้นาํ มาพิจารณา
อย่างรอบคอบในการดําเนิ นทุกกิ จกรรมทางธุ รกิจ รวมถึงได้กาํ หนดมาตรการเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ดังกล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อขจัดหรื อลดความเสี่ ยงเหล่านี้ ให้อยูใ่ นระดับที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ น้อยที่สุด
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
การดําเนินธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง รวมถึงธุรกิจบริ การด้านอาหาร ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในระดับที่ แตกต่างกันไป ในหลายปี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ฯ เผชิ ญปั จจัยลบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ซึ่ งรวมถึงความผันผวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภัยแล้ง
และอุทกภัย ความไม่สงบทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว อย่างไรก็ดี เนื่ องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่
ที่บริ ษทั ฯ จําหน่ายเป็ นสิ นค้าประเภทสิ่ งของจําเป็ นในการดํารงชี พ รวมถึงสิ นค้าจําพวกอาหารสด ประกอบ
กับแม็คโครมีสาขากระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ทําให้ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวมีไม่มาก
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนงานการบริ หารจัดการการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Management framework) เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิบตั ิงานที่ สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
จะสามารถดําเนิ นงานต่ อไปได้ภายใต้สถานการณ์ วิกฤติ ต่างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ซึ่ งภายหลังเหตุการณ์ น้ าํ ท่วม
ใหญ่เมื่อปลายปี 2554 หลายมาตรการของโครงการนี้ ได้ถูกนํามาใช้และได้ถูกปรับปรุ งและพัฒนาเพิ่มขึ้ น
เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ มากขึ้ น โดยแผนงานปั จจุ บนั อยู่ระหว่างการเตรี ยมการขยายศูนย์กระจาย
สิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2 ที่อาํ เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งมีส่วนช่วยลดความ
เสี่ ยงในกรณี ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใดแห่ งหนึ่ งจําเป็ นต้องปิ ดการดําเนิ นงานชัว่ คราวด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้า ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของแม็คโครในอนาคต
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กฎระเบียบข้ อบังคับ และกฎหมาย
การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในภาคธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ ง ซึ่ งอยู่ภายใต้กฎระเบี ยบข้อบังคับของภาครัฐ
และกฎหมายธุ ร กิ จ เฉพาะกว่า 30 ฉบับ และมี แ นวโน้ม ที่ จะถูก ควบคุ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากอาจมี ร ะเบี ย บ
ข้อบังคับ และกฎหมายใหม่ๆ ออกบังคับใช้ในอนาคต โดยกฎหมายและข้อบังคับที่ สําคัญ ประกอบด้วย
กฎหมายผังเมื อง พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร และใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ
แผนการขยายธุ รกิจ นอกจากนี้ กฎหมายและข้อบังคับที่ ประกาศใช้ในระยะหลังได้ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น รวมไปถึงสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในด้านอาหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งบังคับใช้กบั สิ นค้าหลายชนิ ดและส่ งผลกระทบต่ออัตรากําไรของกิ จการ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้า
ที่ไม่ปลอดภัย และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึ ก
รายละเอียด และรายงานสรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสี ย พ.ศ. 2555
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นตามกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐข้างต้น อีกทั้งการที่บริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั มหาชน ที่ จะต้องคํานึ งถึ งกฎระเบี ยบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความ
รอบคอบปฏิ บัติตามกฏหมายอย่างเคร่ งครั ดในการดําเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งส่ งผลให้กระบวนการทํางานมี ความ
ซับซ้อนและมีตน้ ทุนในการดําเนินงานที่สูงขึ้น
สั ดส่ วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คื อ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องถือหุ น้ รวมกันเป็ นจํานวนร้อยละ 97.88 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่มากกว่าร้อยละ 75 ดังกล่าว นักลงทุนอาจมีความเสี่ ยงจากการที่กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ดังกล่าวสามารถควบคุมมติ ท้ งั หลาย รวมทั้งมติ พิเศษของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี อีกทั้งบริ ษทั ฯ
ได้แ ต่ งตั้งกรรมการอิ ส ระ 6 ท่ าน โดย 5 ท่ าน เป็ นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
กรรมการตรวจสอบทุ กท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถเป็ นที่ รู้จกั และยอมรับในสังคม โดย
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งถือเป็ นการ
ช่ วยเสริ มประสิ ทธิ ภ าพและสร้ างการตรวจสอบและถ่วงดุ ลอํานาจที่ ดี รวมถึ งสร้ างความโปร่ งใสในการ
บริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และเป็ นรายการที่ อาจมี
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษ ทั ฯ จะต้องดําเนิ นการตามมาตรการหรื อขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทํา
รายการระหว่างกัน ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
สิ นค้ าและสุ ขอนามัยของผลิตภัณฑ์ อาหาร
สุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food safety) ได้รับความสนใจมากขึ้นจากผูบ้ ริ โภค และ
อยู่ภายใต้การควบคุ มอย่างเข้มงวดมากขึ้ นจากกฎหมายและข้อบังคับต่ างๆ เนื่ องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่ของ
บริ ษ ัท ฯ เป็ นสิ น ค้า ประเภทอาหาร ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งต่ อ ผลกระทบที่ เกิ ด จากความกลัว ของผูบ้ ริ โ ภคใน
สถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้ อโรคต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบกับอาหาร หรื อข่าวสารการปนเปื้ อนสารเคมี
ในอาหาร อาทิ เชื้อไข้หวัดนก หรื อสารปนเปื้ อนในอาหาร เป็ นต้น
เพื่อลดทอนความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าอาหาร ทั้งที่
ศูนย์กระจายสิ นค้า และสาขาของแม็คโคร ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดหาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตที่ มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่ อถือได้ รวมทั้งร่ วมพัฒนา
สิ นค้าคุณภาพภายใต้เครื่ องหมายการค้า “Quality Pro”
ภาวะการแข่ งขันและบุคลากร
ในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกมีอตั ราการเติบโตที่สูง การแข่งขันทวีความรุ นแรงมากขึ้ น
รวมถึงระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ท่ี มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ วในประเทศที่ เจริ ญแล้ว การเติบโตอย่าง
รวดเร็ วสําหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทยอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นการของธุ รกิจค้าปลีก
แบบเดิ ม และธุ ร กิ จ ของแม็ ค โคร อย่า งไรก็ ดี การพัฒ นาระบบพาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายใต้ช่ อ งทาง
www.makroclick.com และกลยุทธ์ การกระจายสาขาให้ค รอบคลุ มทั่วประเทศ ได้ช่ ว ยลดความเสี่ ยงจาก
ผลกระทบดังกล่าว แม็คโครจะยังคงเสาะแสวงหากลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยัง่ ยืน และดํารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นผูน้ าํ ในทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยภาวะการขาดแคลน
แรงงานที่ มี ฝี มื อ และบุ ค ลากรคุ ณ ภาพจึ ง เป็ นปั จ จัย เสี่ ยงที่ ทุ ก องค์ ก รเผชิ ญ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น จากการที่
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิงบุคลากรคุณภาพระหว่าง
องค์กร ซึ่ งบุคลากรที่ ได้รับการฝึ กจากแม็คโครมีแนวโน้มที่ จะได้รับการจูงใจในเรื่ องผลตอบแทนที่ สูงขึ้ น
จากผูป้ ระกอบการธุ รกิจอื่น เพื่อลดความเสี่ ยงด้านบุคลากรและรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยูก่ บั องค์กร บริ ษทั ฯ
จึงให้ความสําคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน
ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิ ดสร้างสรรค์และริ เริ่ มทําสิ่ ง
ใหม่ๆ ในงานที่รับผิดชอบ และมีการจัดให้มีการฝึ กอบรมที่เหมาะสม และสร้างบรรยากาศการทํางานเป็ นทีม
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานที่ดีจะ
ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรที่มีศกั ยภาพในการ
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เติ บโตกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนงานสร้างบุคลากรเพื่อสื บทอดตําแหน่ ง ปั จจัยเหล่านี้ จะเอื้อต่อ
การลดความเสี่ ยงด้านบุคลากรได้ และทําให้บริ ษทั ฯ มีบุคลากรคุณภาพที่เพียงพออยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการ
ขยายธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้
ระบบปฏิบัตกิ ารทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ ทั้งองค์กร ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นและเป็ นพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยที่ระบบปฏิบตั ิงานหลักและการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยในการปฏิบตั ิงานทั้งหมด ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่อาจได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง หากระบบ
สารสนเทศได้รับความเสี ยหายจากไวรัสคอมพิ วเตอร์ หรื อจากระบบไฟฟ้ าขัดข้อง หรื อจากภัยพิ บตั ิ ทาง
ธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดหาและติ ดตั้งระบบ retail merchandising system สําหรับใช้
แทนระบบเดิ ม เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการภายในองค์กร การให้บริ การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการขยายธุ รกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจ
เกิ ดขึ้ นในระหว่างการดําเนิ นการปรับเปลี่ ยนจากระบบเก่าสู่ ระบบใหม่ จึ งได้กาํ หนดมาตรการต่างๆ เพื่ อ
ป้ องกันและลดผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นอย่างเป็ นระบบและมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการแต่ งตั้งผูบ้ ริ หารที่ มี
ประสบการณ์มาดูแลการดําเนินงานโดยภาพรวม การควบคุมและสนับสนุนการทํางานให้ตรงตามแผนงานที่
กําหนด การว่าจ้างหน่ วยงานที่ น่าเชื่ อถื อมาตรวจสอบและวัดผลการปฏิ บตั ิ งานในทุ กขั้นตอน การพัฒนา
บุคลากรในแผนกสารสนเทศให้พร้อมรองรับความเสี่ ยงต่างๆ อันเกิ ดจากระบบใหม่ และที่ สําคัญคื อ การ
บริ หารจัดการความเปลี่ยนแปลงขององค์กร ให้บุคลากรทั้งที่ประจําอยู่สํานักงานใหญ่และปฏิบตั ิงานอยู่ใน
แต่ละสาขา พร้อมที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการทํางานภายใต้ระบบสารสนเทศใหม่ที่จะขับเคลื่อนธุ รกิจ
แม็คโครต่อไปในอนาคต
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4.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สิ นทรัพย์ ถาวรของบริษทั และบริษทั ย่ อย

บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สินทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ งสัญญาเช่า
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2556
(ล้ านบาท)

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2555
(ล้ านบาท)

8,633
5,616
1,803
1,569
301
23
821
525

8,099
5,045
1,669
1,282
218
12
603
290

19,290

17,219

ทั้งนีใ้ นจํานวนดังกล่ าวมีสินทรัพย์ ทถี่ ูกรับรู้ ทางบัญชีเป็ นสัญญาเช่ าการเงินโดย ณ 31 ธ.ค. 2556 มีราคาตามบัญชี-สุ ทธิ
จํานวน 179.1 ล้ านบาท
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รายละเอียดของที่ดนิ ที่สําคัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์

ที่ดิน

ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี

มูลค่ าทางบัญชี

ประเภทของ

ณ 31 ธ.ค. 2556

ณ 31 ธ.ค. 2555

การถือสิ ทธิ์

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

วัตถุประสงค์ ของการถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลาดพร้าว

32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา

155.7

155.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแจ้งวัฒนะ

37 ไร่ 69.4 ตารางวา

82.5

82.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์

27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา

231.6

231.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบอน

43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา

213.8

213.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชลบุรี

22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

124.7

124.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

29 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา

236.2

236.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาโคราช

24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา

137.5

137.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

14 ไร่ 28 ตารางวา

412.8

412.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา

158.5

158.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา

185.9

185.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา

148.5

148.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา

207.0

207.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

185.5

185.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

24 ไร่

293.5

293.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา

211.3

211.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

180.3

180.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจรัญสนิทวงศ์

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

90.4

99.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

124.2

133.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครปฐม

35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

126.5

126.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ รินทร์

20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

51.5

51.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

22 ไร่ 27 ตารางวา

133.6

141.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา

75.0

75.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา

55.3

55.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา

43.0

43.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ พรรณบุรี

13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

61.6

61.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจันทบุรี

10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา

43.9

43.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

75.7

72.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา

39.2

39.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา

35.9

35.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี
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รายละเอียดของที่ดนิ ที่สําคัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (ต่ อ)
สิ นทรัพย์

ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี

มูลค่ าทางบัญชี

ประเภทของ

ณ 31 ธ.ค. 2556

ณ 31 ธ.ค. 2555

การถือสิ ทธิ์

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

วัตถุประสงค์ ของการถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาสระแก้ว

17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

45.0

45.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

44.7

46.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

16 ไร่ 56 ตารางวา

71.7

71.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

16 ไร่

69.5

69.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําพูน

21 ไร่ 7 ตารางวา

47.4

49.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขากระบี่

15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา

86.9

86.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา

106.3

106.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

15 ไร่

59.9

59.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

93.2

93.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา

60.9

60.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

116.2

116.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่ 2

20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา

241.2

241.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

21 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา

338.6

338.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

21 ไร่ 1 ตารางวา

66.2

66.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

339.0

339.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขากําแพงเพชร

22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

55.9

55.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาญจนบุรี

21 ไร่ 15.6 ตารางวา

85.4

85.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลพบุรี

19 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา

80.2

80.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

72.7

72.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

45.2

46.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

19 ไร่ 45.6 ตารางวา

94.3

94.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

37 ไร่ 73 ตารางวา

345.7

345.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําปาง

20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา

197.4

197.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหัวหิ น

20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา

286.4

286.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

25 ไร่

338.2

338.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา

169.3

169.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา

57.7

57.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา

383.6

383.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

190.8

189.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี
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รายละเอียดของที่ดนิ ที่สําคัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (ต่ อ)
สิ นทรัพย์

ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี

มูลค่ าทางบัญชี

ประเภทของ

ณ 31 ธ.ค. 2556

ณ 31 ธ.ค. 2555

การถือสิ ทธิ์

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

วัตถุประสงค์ ของการถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาสตูล

25 ไร่ 2 งาน 75.1 ตารางวา

106.9

96.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตราด

21 ไร่ 4.8 ตารางวา

146.4

144.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาป่ าตอง

1 ไร่ (1,600 ตรม.)

9

11

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

21 ไร่ 1 งาน

111.1

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา

31.1

-

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา

206.2

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะพะงัน

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

19.9

-

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบีงกาฬ

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

66.8

-

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยาเหนือ

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

27.1

-

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สาย

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

103.1

-

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปากช่อง

28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา

202.3

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

บางกอกน้อย

13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา

112.9

112.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

ไม่มี

9,453.4

8,702.8

รวม
หมายเหตุ ทีด่ นิ สาขาบางบอนได้ หักทีบ่ ริจาคเป็ นทางเท้ าแล้ ว 31.7 ตารางวา
ทีด่ นิ สาขาสระบุรีได้หักทีบ่ ริจาคเป็ นทางเท้ าแล้ ว 5 ตารางวา
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รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคารที่สําคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์

ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี

มูลค่ าทางบัญชี

ประเภทของ

ณ 31 ธ.ค. 2556

ณ 31 ธ.ค. 2555

การถือสิ ทธิ์

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

วัตถุประสงค์ ของการถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

อาคาร

สํานักงานใหญ่ และสาขาลาดพร้าว

21,058.6 ตารางเมตร

94.9

98.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

และส่วน

สาขาแจ้งวัฒนะ

15,873 ตารางเมตร

60.2

69.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

ปรับปรุ ง

สาขาศรี นคริ นทร์

16,020 ตารางเมตร

58.9

67.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

อาคาร

สาขาบางบอน

15,732 ตารางเมตร

65.0

73.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชลบุรี

16,329 ตารางเมตร

58.8

64.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

16,171.5 ตารางเมตร

52.9

58.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา

16,551 ตารางเมตร

62.2

67.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

16,592 ตารางเมตร

59.8

60.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

14,830 ตารางเมตร

52.9

54.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

14,846 ตารางเมตร

60.1

56.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

13,703 ตารางเมตร

58.0

50.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

13,703 ตารางเมตร

70.8

63.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

13,703 ตารางเมตร

73.0

67.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

15,014 ตารางเมตร

83.5

80.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

14,935 ตารางเมตร

80.8

85.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

13,673 ตารางเมตร

85.4

81.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจรัลสนิทวงศ์

15,072 ตารางเมตร

172.2

183.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18,453 ตารางเมตร

153.8

162.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครปฐม

12,322 ตารางเมตร

86.8

91.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ รินทร์

8,972 ตารางเมตร

55.0

58.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

8,635 ตารางเมตร

89.1

87.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

6,580 ตารางเมตร

42.0

43.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

6,580 ตารางเมตร

51.0

53.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

6,673 ตารางเมตร

39.9

40.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ พรรณบุรี

6,673 ตารางเมตร

45.5

46.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจันทบุรี

6,673 ตารางเมตร

41.0

42.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

9,980 ตารางเมตร

166.0

162.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

6,673 ตารางเมตร

43.2

43.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

6,673 ตารางเมตร

44.0

44.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี
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รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคารที่สําคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (ต่ อ)
สิ นทรัพย์

ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี

มูลค่ าทางบัญชี

ประเภทของ

ณ 31 ธ.ค. 2556

ณ 31 ธ.ค. 2555

การถือสิ ทธิ์

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

วัตถุประสงค์ ของการถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาสระแก้ว

9,636 ตารางเมตร

68.8

70.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

7,954 ตารางเมตร

97.7

101.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

8,609 ตารางเมตร

76.0

78.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

8,609 ตารางเมตร

80.9

83.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําพูน

8,609 ตารางเมตร

84.9

88.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขากระบี่

7,954 ตารางเมตร

71.2

74.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

9,761 ตารางเมตร

93.6

96.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

8,609 ตารางเมตร

76.9

79.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

8,609 ตารางเมตร

80.2

83.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

8,609 ตารางเมตร

84.6

88.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

8,609 ตารางเมตร

88.7

92.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่ 2

11,460 ตารางเมตร

111.8

115.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

9,598 ตารางเมตร

114.7

118.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

8,898 ตารางเมตร

102.5

106.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

9,872 ตารางเมตร

116.7

121.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขากําแพงเพชร

9,038 ตารางเมตร

103.5

107.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาญจนบุรี

9,754 ตารางเมตร

100.6

104.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลพบุรี

9,754 ตารางเมตร

104.8

108.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

9,754 ตารางเมตร

105.0

108.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

9,754 ตารางเมตร

105.5

109.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

9,524 ตารางเมตร

104.0

107.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

10,466 ตารางเมตร

111.9

115.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําปาง

9,848 ตารางเมตร

106.4

110.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหัวหิ น

9,317 ตารางเมตร

119.2

124.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

10,466 ตารางเมตร

113.9

119.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

9,868 ตารางเมตร

109.8

114.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

9,719 ตารางเมตร

117.0

121.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

9,985 ตารางเมตร

126.3

130.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

1.0

1.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี
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รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคารที่สําคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (ต่ อ)
สิ นทรัพย์

ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี

มูลค่ าทางบัญชี

ประเภทของ

ณ 31 ธ.ค. 2556

ณ 31 ธ.ค. 2555

การถือสิ ทธิ์

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

วัตถุประสงค์ ของการถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

1.0

1.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

0.9

1.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

0.9

1.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

1.6

1.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

9,868 ตารางเมตร

125.1

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาป่ าตอง

1,600 ตารางเมตร

13.6

-

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสตูล

9,868 ตารางเมตร

127.6

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตราด

9,889 ตารางเมตร

128.2

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

9,857 ตารางเมตร

129.9

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

3,120 ตารางเมตร

56.9

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

9,857 ตารางเมตร

145.1

-

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ

ไม่มี

5,615.6

5,044.8

รวม
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บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์

อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิ การเช่าและส่ วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี

มูลค่ าทางบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2556

ณ 31 ธ.ค. 2555

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

0.6
5.3
9.4
3.2
1.9

1.1
5.1
13.9
4.9
-

20.4

25.0

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2556
(ล้ านบาท)
0.1
5.5
5.6

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2555
(ล้ านบาท)
0.3
0.3

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด (บริษทั ย่ อย)
สิ นทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิ การเช่าและส่ วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
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ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีดงั นี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
(บาท)
247,199,767
992,323,643
1,621,052,602
2,860,576,012

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
(บาท)
235,893,373
976,824,615
1,621,052,602
2,833,770,590

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการ
ลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
รวม
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
(พันบาท)
269,765
45,638
315,403

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนและดําเนินกิจการในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
บริษัทย่ อย
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด

บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด

ประเภทกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
- ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการนําเข้าและจัดจําหน่ายอาหารจาก
99.99
ต่างประเทศ และในประเทศ ด้วยอาหารที่มีคุณภาพดีเยีย่ ม
ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม
และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหารโดยที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีการ
จัดเก็บและจัดส่งไปยังทุกจังหวัดในประเทศไทยอย่างมี
ประสิ ทธิภาพภายใต้การควบคุมอุณภูมิให้ได้มาตรฐานตามที่
กําหนด
- ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจําหน่ายอาหาร รวมทั้ง
100.00
ธุรกิจนําเข้าและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์
ปรุ งแต่งอาหาร เป็ นต้น

หุน้ ที่ออกและเรี ยกชําระแล้วและเงินปั นผลสําหรับปี ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
ทุนชําระแล้ ว
(บาท)

เงินปันผล
(บาท)

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด

45,000
45,638

-

รวม

90,638

-
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิ พาททางกฎหมายใดๆ ที่ อาจส่ งผลกระทบด้านลบต่ อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสูงเกินกว่าร้อยละ5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งไม่มีคดี
ที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีคดีความในธุ รกิจอื่นที่
ไม่ได้เป็ นธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
วันที่จดทะเบียน
: 10 พฤษภาคม 2531
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927
เว็บไซต์ www.siammakro.co.th
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนิ นธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสด และบริ การตนเอง
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าที่เป็ นสมาชิกบัตรของแม็คโคร
จํานวนและชนิดของหุ น้
: 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 มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
บริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
บริษทั ย่ อย
(1) บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส 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
ประเภทธุรกิจ
: ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการนําเข้าและจัดจําหน่ายอาหารจากต่างประเทศและ
ในประเทศ ด้วยอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร โดยที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
จะมีการจัดเก็บและจัดส่ งไปยังทุกจังหวัดของประเทศไทยอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพภายใต้การควบคุมอุณหภูมิให้ได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด
จํานวนและชนิดของหุ น้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 450,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 45,000,000 บาท จํานวน 450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 45,000,000 บาท จํานวน 450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
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(2) บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 411043002045
วันที่จดทะเบียน
: 15 ตุลาคม 2555
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 56 ถนนฟัมหง็อกแถ็ก วาร์ด 6 ดิสทริ ก 3 โฮจิมินห์ซิต้ ี
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ (848) 7309-1188 โทรสาร (848) 3820-1886
เว็บไซต์ www.vinasiamfood.com.vn
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจําหน่ายอาหาร รวมทั้งธุรกิจนําเข้าและ
ส่ งออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง
ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 1,500,000 เหรี ยญสหรัฐ
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
: 1,500,000 เหรี ยญสหรัฐ
บริษทั ร่ วม
- ไม่มี 6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่ ที่มผี ลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
- ไม่มี -
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6.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ น้

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259

ผูส้ อบบัญชี

:

นายประสิ ทธิ์ เยื่องศรี กลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4174
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3977
นายสมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3271
บริ ษทั ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 บางกอกซิ ต้ ีทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000
โทรสาร 0-2286-5050

ที่ปรึ กษากฎหมาย :

บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
183 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
183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2676-6667-8
โทรสาร 0-2676-6188-9
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษทั ฯ มี ทุนจดทะเบี ยน 2,400 ล้านบาท ทุ นที่ ออกและเรี ยกชําระแล้ว 2,400 ล้านบาท แบ่ งเป็ น
หุ ้นสามัญ 4,800 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ครั้งสุ ดท้าย (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
ชื่อ
จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
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
รวม
4,698,149,500
97.88
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ชื่อ
กลุ่มบริษทั ในเครือซีพี ออลล์
- บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้น

% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด

2,640,302,800
2,057,846,700

55.01
42.87

หมายเหตุ :
1. บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ รวมกันร้อยละ 97.88 ของหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
2. ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นปั จจุบนั ได้จากเว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริ ษทั ฯ ก่อน
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
-ไม่มี7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
หากไม่มีความจําเป็ นอื่นใด คณะกรรมการบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอ
ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุ ทธิ ที่หกั ภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่ มจากผลการดําเนิ นงานตั้งแต่ปี 2537 เป็ นต้นไป
ในส่ วนนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะพิจารณา
เป็ นครั้งคราวไป
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8.

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8.1 คณะกรรมการบริษทั

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน หรื อจํานวนขั้นตํ่าตามที่ กฎหมายและมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กําหนดแต่ไม่เกิน 18 คน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 18 คน ประกอบด้วย
ก) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)
8
ท่าน
ข) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
10
ท่าน
- กรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
4
ท่าน
- กรรมการอิสระซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
1
ท่าน
- กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
5
ท่าน
ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หารและไม่เป็ นบุคคล
เดี ยวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ ในการกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแ ลกิ จการที่ ดี และการบริ หารงานประจํา ดังนั้น จึ งก่ อให้เกิ ด การถ่ วงดุ ลของกรรมการที่ ไม่ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร ดังนี้
- มีคณะกรรมการอิ สระ 6 ท่าน (รวมประธานกรรมการ) คิ ดเป็ นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้ง
คณะมี คุณสมบัติตามคํานิ ยามดังรายละเอียดหน้า 58 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็น ว่า นายอรรถพร
ข่า ยม่ าน เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มี ค วามรู ้ ด ้า นบัญ ชี แ ละการเงิ น จึ งได้แ ต่ งตั้งให้เป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน
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รายชื่อคณะกรรมการบริษทั และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการในปี 2556 (จํานวนครั้ง)

รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์
4. นายธี ระ วิภชู นิน

5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
6. นายโชติ โภควนิช
7. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า
(ลาออกในระหว่างปี )
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์*
(แต่งตั้งแทน)
8. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

10. นายวิลเล็ม เฮ็นดริ คสั แวน ลิวเว็น
(ลาออกในระหว่างปี )
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล*
(แต่งตั้งแทน)

ประชุม
กรรมการ
(6 ครั้ง)
5/6

สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี
(1 ครั้ง)
1/1

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น
(2 ครั้ง)
2/2

6/6

1/1

2/2

6/6

1/1

2/2

6/6

1/1

2/2

3/6

0/1

1/2

3/6

0/1

0/2

2/6

1/1

0/2

รองประธานกรรมการที่ 1 และ
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม1)
รองประธานกรรมการที่ 2 และ
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม2)
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม1) และ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร

3/6

0/1

1/2

6/6

1/1

2/2

4/6

0/1

0/2

3/6

1/1

0/2

กรรมการบริ หาร (กลุ่ม2) และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

3/6

0/1

0/2

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
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ประชุม
กรรมการ
(6 ครั้ง)
3/6

สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี
(1 ครั้ง)
1/1

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น
(2 ครั้ง)
0/2

กรรมการบริ หาร (กลุ่ม2)

3/6

0/1

1/2

กรรมการ
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม1)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม1)
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม2)
กรรมการ

1/6
3/6
2/6
3/6
3/6
6/6
5/6

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1

0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2/2
2/2

รายชื่อ
11. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด
(ลาออกในระหว่างปี )
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล*
(แต่งตั้งแทน)
12. นายสุ ภกิต เจียรวนนท์**
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์**
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์**
15. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์**
16. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์**
17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
18. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์***

ตําแหน่ ง
กรรมการ

หมายเหตุ :
1. * แต่ ง ตั้ ง แทนกรรมการที่ ล าออกระหว่ า งปี ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2556
เมื่ อ วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2556
2. ** แต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการใหม่ เ พิ่ ม เติ ม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2556 เมื่ อ
วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2556
3. *** แต่งตั้งแทนนายธนิ นท์ เจียรวนนท์ กรรมการซึ่ งลาออกจากตําแหน่ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2553
4. กรรมการอิ ส ระ หมายถึ ง กรรมการที่ มิ ไ ด้เป็ นกรรมการบริ ห าร และไม่ ไ ด้มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ การ
บริ หารงานประจําและไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด
5. สําหรับนายชวลิ ต อัตถศาสตร์ กรรมการอิ สระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายแก่บริ ษทั ฯ โดยได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี ซึ่ งลักษณะการให้บริ การ
เป็ น ที ่ป รึ ก ษากฎหมายดัง กล่า ว มีผ ลทํา ให้น ายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ มี ค ุ ณ สมบัต ิ ไ ม่เ ป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น กํา หนด ซึ่ ง ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2553
เมื่ อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ ผ่อนผันเรื่ องคุ ณ สมบัติ ดงั กล่าวด้วยเหตุ ผ ล
ดังต่อไปนี้
(ก) นายชวลิ ต อัตถศาสตร์ เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้เป็ นอย่างดี เกี่ ยวกับกิ จการของบริ ษทั ฯ และกฎระเบี ยบของ
หน่ วยราชการต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ หรื อที่ อาจมี ผลกระทบต่ อบริ ษ ทั ฯ และ/หรื อ
กิ จการของบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเตรี ยมการและปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบต่ างๆ ได้อย่า ง
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ถูกต้องและทันท่วงที และเพื่อดําเนินการป้ องกันมิให้ได้รับผลกระทบใดๆ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้อง
ยังคงให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็ นกรรมการอิสระ
(ข) คณะกรรมการเห็นว่าการแต่งตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และการ
ให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในหนังสื อนัดประชุ มสามัญ ประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 17
(ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระให้
กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งดังกล่าวแล้ว
6. กรรมการบริ หาร หมายถึง กรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ได้แก่
กรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่ ง จาก (กลุ่ม1) ลงนามร่ วมกับ กรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่ง จาก(กลุ่ม 2) รวม
เป็ นสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3
โดยให้กรรมการคนที่ อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตาม
วาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ กาํ หนดทิ ศทางและนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งกํากับดูแล
ฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนิ นการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และ
ผูถ้ ือหุ ้นด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ ในการกําหนดวิสัยทัศน์ แผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนกํากับดู แลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการ
3. คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องเป็ นผูก้ าํ หนดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึ งลูกจ้างทุ กคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติ ควบคู่ ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ
ของตนเอง โดยใช้ดุลยพิ นิจอย่างอิสระบนพื้ นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกฝ่ าย
5. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ ในการอนุ มตั ิ ในส่ วนการดําเนิ นการทางการเงิ นเกี่ ยวกับการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
6. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่ อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในเป็ นประจําเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
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7. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องละเว้นหรื อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่ วมในกิจการใดๆ ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยกับกิจการ
ของบริ ษทั ฯ หรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งสอดส่ องดูแลเรื่ องการ
จัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
8. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีเลขานุ การบริ ษทั เพื่ อให้คาํ แนะนําทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่ างๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่ อช่ วยให้คณะกรรมการและบริ ษทั ฯ ปฏิ บัติให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
9. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเองทั้งคณะเป็ น
ประจําทุ กปี โดยร่ วมกันพิ จารณาผลการดําเนิ นงานและปั ญหาเพื่ อสะท้อนถึ งประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานและหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข
10. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง
หากมีภารกิจสําคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริ ษทั
11. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
กรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์*
กรรมการบริ หาร
3. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
กรรมการบริ หาร
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล*
กรรมการบริ หาร
5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล**
กรรมการบริ หาร
6. นายณรงค์ เจียรวนนท์**
กรรมการบริ หาร
7. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์**
กรรมการบริ หาร
8. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ :
* แต่งตั้งแทนกรรมการบริ หาร ซึ่ งลาออกในระหว่างปี
** กรรมการบริ หารใหม่ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปี
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของแต่ละธุ รกิจ การลงทุน ด้านกําลังคน การประเมินผล
และหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดผลตอบแทน
2. จัดทํางบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุ รกิ จ และนําเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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3. ติ ด ตามผลการดําเนิ นงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุ นของแต่ ละธุ รกิ จ และรายงานผล
รวมทั้งปัญหา หรื อ อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
4. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละธุรกิจ
5. ติ ดตามผลการพัฒ นาบุ คลากร การแต่ งตั้งโยกย้ายผูบ้ ริ หารของแต่ ละธุ รกิ จตามแผนงานการสร้าง
ผูบ้ ริ หารทดแทน
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารจํานวนทั้งสิ้ น 8 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
2. นายชิ หลุง ลิน
3. นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ
4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
5. นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์
6. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
7. นางบุญสิ น ศรี เลิศชัยพานิช
8. นายวัชรชัย หล่อทรัพย์

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุรกิจฟูด เซอร์วิส
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานบริ หารสิ นค้า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานบริ หารการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานด้านปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร-สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ :
ผูบ้ ริ หารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็ นผูบ้ ริ หารตามนิยามที่ประกาศกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดองค์ กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ก) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอคณะกรรมการบริ
าํ นาจลงนามผูษกัทพันบริ ษทั ) จํานวน 8 ท่าน
ข) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จํานวน 10 ท่าน
ประกอบด้วย
- กรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
4 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหา
- กรรมการอิสระซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
1 าหนดค่
ท่านาตอบแทน
และกํ
- กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
5 ท่าน
กรรมการอิสระจํานวน 6 ท่าน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็ นสัดส่ วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริ หาร สายงาน
ธุรกิจฟูด เซอร์ วสิ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อรองประธาน
ยละหนึ่งของจํานวนหุรองประธาน
น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งรองประธาน
หมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
รองประธาน
้ หน้รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอเจ้าํ นาจควบคุ
ั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่
าหน้ าที่ มของบริ ษเจ้ทั าหน้ทั้งาทีนี่ ้ ให้นบ
เจ้ าหน้ าบริ
ที่ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือเจ้หุาน
าที่
บริ หาร บริ หารเกี- ่ยวข้องของกรรมการอิ
บริ หาร - สระรายนั้นๆ ด้บริวหยาร สายงาน
ฒนา
สายงาน
สายงาน
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็
นกรรมการที่ มีส่วนร่
วมบริ หารงาน ลูสายงานพั
กจ้าง พนั
กงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อน
ด้ านปฏิบตั ิการ
ระบบข้ อมูล
บริ หารการเงิน
บริ หารสินค้ า
ประจํา หรื อผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดี ย วกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ของผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท เว้นแต่ จะได้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นฝ่รายใหญ่
หรื
อ
ผู
ม
้
ี
อ
า
ํ
นาจ
ายบริ หาร
ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุมของบริ ษทั
ทรัพยากรบุคคล
งานกลาง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่ส มรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทั้ง ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย หรื อ ผู ้มี อ ํา นาจควบคุ ม ของผู ้ที่ มี
ความสัมพันธ์ ท างธุ ร กิ จ กับบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ ว ม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ แต่งตั้งให้นางสาวนิ โลบล ตั้งประสิ ทธิ์ ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การ
บริ ษ ทั ตั้งแต่วนั ที่ 18 มี นาคม 2551 เพื่ อรับผิดชอบดําเนิ นการดังต่อไปนี้ ในนามของบริ ษทั ฯ หรื อ
คณะกรรมการ
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงานประจําปี
ของบริ ษทั ฯ
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย (กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที่ บ ริ ษทั ฯ ได้รับ รายงานนั้นจาก
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
5. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ขา้ งต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ตามเอกสารแนบ 1
การดํารงตําแหน่ งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษทั ย่ อยและ/หรือบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
ตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
ตามเอกสารแนบ 2
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริ ษทั จํานวน 21 ราย (รวมกรรมการซึ่ งได้ลาออกในระหว่างปี ) ได้รับค่าตอบแทน
บําเหน็ จกรรมการ รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 17.72 ล้านบาท ทั้งนี้ อัต ราค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ในปี 2556 มีดงั นี้
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รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์
4. นายธี ระ วิภูชนิน
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
6. นายโชติ โภควนิช
7. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิ งก้า
(ลาออกในระหว่างปี )
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
(แต่งตั้งแทน)
8. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
10. นายวิลเล็ม เฮ็นดริ คสั แวน ลิวเว็น
(ลาออกในระหว่างปี )
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
(แต่งตั้งแทน)
11. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด
(ลาออกในระหว่างปี )
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
(แต่งตั้งแทน)
12. นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์
15. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
16. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
18. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์

อัตราค่ าตอบแทน
150,000 บาท/ เดือน
135,000 บาท/ เดือน
110,000 บาท/ เดือน
110,000 บาท/ เดือน
110,000 บาท/ เดือน
110,000 บาท/ เดือน
95,000 บาท/ เดือน
95,000 บาท/ เดือน
95,000 บาท/ เดือน
95,000 บาท/ เดือน
95,000 บาท/ เดือน
95,000 บาท/ เดือน
95,000 บาท/ เดือน
95,000 บาท/ เดือน
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000

บาท/ เดือน
บาท/ เดือน
บาท/ เดือน
บาท/ เดือน
บาท/ เดือน
บาท/ เดือน
บาท/ เดือน

(ข) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร จํานวน 10 ราย (รวมกรรมการซึ่ งได้ลาออกในระหว่างปี ) ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อ (ก) แล้ว
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(ค) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารจํานวน 9 ราย (รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกในระหว่างปี ) ได้รับค่ าตอบแทนรวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 134.11 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส
1.2 ค่ าตอบแทนอืน่
ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มีข) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จํานวน 9 ราย รวม
เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 41.60 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย เงิ นกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ เฉพาะส่ วนที่
บริ ษทั ฯ จ่ ายให้ (3% ของเงิ นเดื อน) และค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารชาวต่างประเทศ เช่ น ค่าเช่ า
บ้าน ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็ นต้น
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่าง
ปี โดยจะแตกต่างจากจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ ง
ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
8.5 บุคลากร
1) จํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแต่ ละสายงานหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษทั
ประเภทธุรกิจ
จํานวนพนักงาน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
11,213 คน
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการนําเข้าและจัดจําหน่าย
140 คน
อาหารจากต่างประเทศ และในประเทศ ด้วย
อาหารที่มีคุณภาพดี เยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์
อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์
ปรุ งแต่งอาหาร โดยที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีการ
จัดเก็บและจัดส่ งไปยังทุกจังหวัดของประเทศอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิให้ได้
มาตรฐานตามที่ กาํ หนด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจําหน่ายอาหาร
22 คน
รวมทั้งธุ รกิ จนําเข้าและส่ งออกอาหารที่ มีคุณภาพสู ง
ด้านผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง
ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร เป็ นต้น
รวม
11,375 คน
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ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในปี 2556
บริษทั
ผลตอบแทนรวม (ล้ านบาท)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
3,474.19
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
74.21
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
21.74
รวม
3,570.14
ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
เฉพาะส่ วนที่ บริ ษทั จ่ายให้ (3% ของเงิ นเดื อน) และค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารชาวต่างประเทศ เช่ น
ค่าเช่าบ้าน ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็ นต้น
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารข้างต้นใช้เกณฑ์เงินสดที่บริ ษทั ฯ ได้จ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะ
แตกต่างจากจํานวนเงินที่ แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งได้จดั ทําขึ้ น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่ อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่า พนักงานทุกคนล้วนมีความสําคัญต่อการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ในทุกๆ ด้าน และเชื่ อว่าพนักงานเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็ จขององค์กร
ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ปั จจัยความสําเร็ จของธุ รกิ จบริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่ ผ่านมา ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากการสร้าง
และพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามแผนงานบริ หารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง
ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรและการบริ หารทรัพยากรบุ คคล การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร
และแผนการสื บทอดตําแหน่งงานในระดับผูบ้ ริ หาร เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และความแข็งแกร่ งของ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับกลยุทธ์การเจริ ญเติบโตของธุรกิจในอนาคต
การพัฒนาของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในปี 2556 เน้นการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่แผนก และ
รวมถึงการการกระจายอํานาจจากสํานักงานใหญ่ไปสู่ สาขามากขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมุ่งให้
ความสําคัญกับการอบรมทักษะความสามารถตามสายงาน (Functional Competency) การพัฒนา
ศักยภาพของผูบ้ ริ หาร การพัฒนาพนักงานที่ มีศกั ยภาพที่ จะก้าวขึ้ นเป็ นระดับผูบ้ ริ หาร และการ
อบรมทักษะพิเศษ เพื่อเสริ มสร้างทักษะความรู ้แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่สาขา ควบคู่ไปกับการ
พัฒ นาศักยภาพบุ ค ลากรซึ่ งประจําอยู่ที่ สํานักงานใหญ่ ให้ส ามารถปฏิ บัติ งานร่ วมกัน อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการอบรมและพัฒ นาบุ คลากรอย่างเป็ นระบบในหลากหลายโครงการ
เพื่อให้บุคลากรที่มีศกั ยภาพมีความพร้อมที่ จะเติ บโตไปสู่ ตาํ แหน่ งงานระดับผูบ้ ริ หารต่อไป อาทิ
โครงการพัฒ นาทักษะความเป็ นผูน้ ํา (Leadership Skills Development Program) มุ่ งเน้นพัฒ นา
บุคลากรระดับผูจ้ ดั การสาขา และผูจ้ ดั การอาวุโส ให้มีความพร้อมเพื่อรับผิดชอบในตําแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น โครงการสตาร์ (Star program) พัฒนาบุคลากรในระดับผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การสาขาที่มีศกั ยภาพ
สูง ให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ ระดับผูจ้ ดั การสาขาต่อไป โครงการแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส อคาเดมี
(Food Service Academy) ซึ่ งเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในธุ รกิจการให้บริ การด้านอาหารและเชฟที่มีชื่อเสี ยง
มาเป็ นผูฝ้ ึ กอบรมพนักงานในสายงานฟู ด เซอร์ วิส และบุ ค ลากรระดับบริ ห าร เพื่ อให้ค วามรู ้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านอาหาร และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กร เป็ นต้น
นอกเหนื อจากโครงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร บริ ษทั ฯ ยังมีแผนร่ วมกับบริ ษทั ในเครื อซี พี
ผลิตบุคลากรคนรุ่ นใหม่รองรับการเติบโตของธุ รกิจบริ ษทั ฯ ผ่านสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
(PIM) โดยสนับสนุ นทุนการศึ กษาแก่นกั ศึกษา ให้โอกาสในการฝึ กงานและพร้อมรับเข้าทํางาน
ทัน ที ที่ จบการศึ กษา นอกจากนี้ ยังมี แ ผนสนับ สนุ น การศึ กษาแก่ บุ ค ลากรภายในองค์ก ร เพื่ อ
ยกระดับวุฒิการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถควบคู่ไปกับการเติบโตในสายงานด้วย
ปี 2557 ถื อ เป็ นปี แห่ งการพัฒ นาคุ ณ ภาพบุ คลากรของบริ ษ ทั ฯ ให้มีทักษะในการปฏิ บัติงาน มี
ศักยภาพในการเป็ นผูน้ าํ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ ว เพื่อเติมเต็มความแข็งแกร่ งใน
ตําแหน่งงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และนําพาธุรกิจเติบโตไปในอนาคตอย่างยัง่ ยืน

9.

การกํากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยมีความเชื่ อมัน่ ว่าการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี จะเป็ นการเสริ มสร้ า งให้ ก ระบวนการทํา งานและกระบวนการบริ หารจัด การมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะนําไปสู่ความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษ ัท จึ ง ได้ก ํา หนดนโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance
Policy) โดยยึด ถื อ แนวทางตามหลักการกํากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี ข อง OECD (The Organization for
Economic Co-operation and Development) และได้มีการจัดทํานโยบายการกับดูแลกิจการที่ ดี เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ การปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน การคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธี ระ วิภูชนิน
กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์*
กรรมการตรวจสอบ
5. นายโชติ โภควนิช*
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ทาํ
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถืองบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยมีประสบการณ์ตามประวัติการ
ทํางานซึ่ งได้แสดงไว้ในหน้า 102
2. * ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
5/2556 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2556
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิ จารณา คัดเลื อก เสนอแต่ งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่ อทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษ ัทฯ ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ มอบหมายด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. นายธี ระ วิภูชนิน*
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล**
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ :
* เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
** แต่งตั้งแทนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งลาออกในระหว่างปี
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. คัด เลือ กและสรรหาบุค คลที ่ มีคุณ สมบัติ เ หมาะสมเพื ่อ ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการชุ ด ต่า งๆ
เพื่อ ให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง และนําเสนอความเห็ นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ หรื อนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งจะ
นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี )
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดต่างๆ
ที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
ความรับผิดชอบ โดยเปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษ ทั อื่นๆ ในอุต สาหกรรม
เดียวกัน หากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติ ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม ให้นาํ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั
รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้าง พนัก งาน ที่ ป รึ กษาที่ ไ ด้
เงิ น เดื อ นประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษ ัท บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เ ป็ นบุ ค คลที่ มีค วามสัม พัน ธ์ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย
ในลัก ษณะที ่ เ ป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่ น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่ส มรสของบุ ตร ของ
ผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้รั บ การเสนอให้ เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อ
หุ ้น รายใหญ่ห รื อ ผู ม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั เว้น แต่ จ ะได้พ น้ จากการมี ล กั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่ กระทําเป็ นปกติ
เพื่ อประกอบกิ จการ การเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพ ย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพ ย์หรื อ
บริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม คํ้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติ การณ์อื่นทํานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผล
ให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้
การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยง
กัน โดยอนุ โลม แต่ ในการพิ จารณาภาระหนี้ ด ังกล่ าว ให้นับ รวมภาระหนี้ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ น้ ส่ วนของสํา นัก งานสอบบัญ ชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย
บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ป รึ กษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของ
จํานวนหุ ้นที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษ ทั อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีส ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั
กรรมการอิ ส ระที่ มีคุณ สมบัติต ามข้อ 1 ถึ งข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตัดสิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุค คลที ่บ ริ ษ ทั แต่งตั้งให้ด าํ รงตํา แหน่งกรรมการอิส ระเป็ น บุค คลที ่มีห รื อ เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าที่ กาํ หนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6
คณะกรรมการบริ ษ ทั อาจพิ จารณาผ่อนผันให้ไ ด้ห ากเห็ นว่า การแต่ งตั้งบุ คคลดังกล่ าวไม่ มี
ผลกระทบต่ อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พที่ ท าํ ให้บุ คคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็ นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่ งตั้งบุ คคลดังกล่าวเป็ น
กรรมการอิสระ
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(2) การสรรหากรรมการ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ี คุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ก่อน
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่คดั เลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่ อ ดํา รงตํา แหน่ง กรรมการหรื อ กรรมการอิส ระของบริ ษ ทั ฯ และนํา เสนอ
ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อพิจ ารณา และคณะกรรมการบริ ษ ทั จะเป็ นผูเ้ สนอ
พร้อ มทั้งความเห็นต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้อง
ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ที่ตนถือ
ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่ จะพึ งมี ห รื อ จะพึ งเลื อ กตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได้รั บ การ
เลื อกตั้งในลําดับถัดลงมามี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่ จะพึ งมี หรื อพึ งจะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ในกรณี ที่ ต ํา แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลื อ กบุ ค คล ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า ม ตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535 เข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน โดยมติ ของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั มี กลไกในการกํากับดูแลที่ ทาํ ให้สามารถควบคุ มการดูแล การจัดการและ
รับผิดชอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิ นลงทุน
ของบริ ษทั โดย
1. มีการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมใน
บริ ษทั ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
2. มี การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิ ดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ เป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั ดังกล่าวในการควบคุม หรื อมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายที่
สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
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3. มีกลไกในการกํากับดูแลที่มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
หรื อการทํารายการสําคัญอื่ นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทํานองเดียวกัน
กับหลักเกณฑ์ของบริ ษ ทั ผ่านทางหน่ วยงานส่ วนกลางโดยสายงานบัญ ชี และการเงิ น และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ขอ้ บังคับของบริ ษทั ย่อยยังมีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับการทํา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
กฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. มีการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริ ษทั ย่อยด้วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็ นการป้ องกันการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้สารสนเทศภายใน และเพื่อป้ องกันข้อครหา
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริ ษทั ฯ ควบคุมและจํากัดการ
นําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯ
จะเก็บรักษาสารสนเทศที่สาํ คัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นความลับ และจํากัดให้รับรู ้ได้เฉพาะผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีโอกาสเข้าถึงหรื อได้รับข้อมูลภายในที่สาํ คัญ
ของบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนจะต้องรายงานข้อมูลการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ นอกจากนี้
ในการจัดเตรี ยมและการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่สาํ คัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยนั้น จะ
กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เฉพาะบุคคลที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องเท่านั้น
นอกจากนี้ แล้ว บริ ษทั ฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่
เกี่ ยวข้องทราบอยู่อย่างสมํ่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการดําเนิ นการต่างๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่ วน
ของสารสนเทศที่สาํ คัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นความลับ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรื อ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ และการป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในการซื้ อขายหลักทรัพย์ว่า
การกระทําในลักษณะที่เป็ นการเปิ ดเผยสารสนเทศที่ สาํ คัญและการเปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ
เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ได้หา้ มผูบ้ ริ หารและพนักงานนํา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และในทางธุรกิจ หรื อนําไปใช้ในทางที่
ก่อให้เกิ ดส่ วนได้ส่วนเสี ย นอกจากนี้ ยังต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในดังกล่าวไว้เป็ นความลับอย่าง
เข้มงวด
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9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัดในรอบปี บัญชี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั ผู้จ่าย

สํ านักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสังกัด

ค่ าสอบบัญชี (บาท)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศเวียดนาม) จํากัด

5,489,530*
853,179
311,790

หมายเหตุ :
* ไม่รวมค่าตอบแทนในกรณี ผสู ้ อบบัญชีเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสิ นค้าคงคลัง ระหว่าง
ปี ของแต่ละสาขาของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 684,000 บาท และไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีสาขาที่เปิ ดใหม่
ในปี 2556 จํานวน 7 สาขา เป็ นจํานวนเงิน 280,000 บาท

(2) ค่ าบริการอืน่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ได้แก่ การเป็ นที่ ปรึ กษาธุ รกิ จใน
ด้านต่างๆ ที่ ไม่เกี่ ยวกับงานสอบบัญชี การให้บริ การที่ปรึ กษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ให้ บ ริ การด้า นกฎหมายและภาษี การให้ บ ริ ก ารที่ ป รึ ก ษาด้า นสถิ ติ ป ระกัน ภัย และการ
ตรวจสอบตามวิธีการที่ ตกลงร่ วมกัน ให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดในรอบปี
บัญชี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษทั ผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการอืน่

บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)

การให้บริ การที่ปรึ กษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (1)

บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)

การให้บริ การด้านกฎหมาย
และภาษี (2)

บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้ บริการ

จ่ าย
(บาท)

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด**

บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายและภาษี
อากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
จํากัด**
การให้บริ การที่ปรึ กษาด้านสถิติ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ประกันภัย
แอคชัวเรี ยล เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จํากัด**
การตรวจสอบตามวิธีการ
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
(3)
ที่ตกลงร่ วมกัน
เอบีเอเอส จํากัด
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300,000
-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท)
12,500,000
70,000
329,300
275,500

ชื่อบริษทั ผู้จ่าย
บริ ษทั สยามฟูด
เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั สยามฟูด
เซอร์วิส จํากัด
รวม

ประเภทของงานบริการอืน่

ผู้ให้ บริการ

การให้บริ การที่ปรึ กษาด้านสถิติ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ประกันภัย
แอคชัวเรี ยล เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จํากัด**
การตรวจสอบตามวิธีการ
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
(4)
ที่ตกลงร่ วมกัน
เอบีเอเอส จํากัด

จ่ าย
(บาท)
-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท)
51,500

30,000

7,500

330,000

13,233,800

หมายเหตุ :
(1) การให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบใหม่โดยการสอบทานความพร้อมของระบบค้าปลีกที่
จะนํามาใช้ในอนาคต
(2) การให้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ การที่ต่อเนื่องจากปี 2553
(3) การให้คาํ ปรึ กษาเพื่อสอบทานการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(4) การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ทาํ ลายสิ นค้าของบริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด ในระหว่างปี พ.ศ. 2556
** ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกับสํานักงานบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ ดี โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งดําเนิ นการรักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงได้รับ
และความเท่าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ รวมถึงการจัดการที่ เหมาะสม
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีที่สุดต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(2) บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กําหนด ในปี 2556 บริ ษ ทั ฯ จัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งหมด 3 ครั้ งได้แ ก่ การประชุ ม สามัญ
ประจําปี ผูถ้ ื อ หุ ้น เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2556 การประชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นครั้ งที่ 1/2556
เมื่ อ วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องจตุรทิ ศ
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรี น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร อนึ่ ง ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระ
การประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 และเสนอชื่ อ บุ ค คลผู ม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ
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เป็ นการล่ ว งหน้ า ได้ร ะหว่ า งวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2556 ถึ ง วัน ที่ 15 มกราคม 2557 โดยมี
ราย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ ห ล กั เก ณ ฑ ์ต าม ที ่ ไ ด ้เ ปิ ด เผ ยไ ว บ้ น เว็บ ไ ซ ต์ข อ งบ ริ ษ ทั ฯ ที่
www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษทั ฯ มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ น้
ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มสําหรั บการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อ หุ ้น
ปี 2556 การประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2556 และครั้ งที่ 2/2556 พร้ อ มทั้งข้อ มู ล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน 8 วัน และ
11 วัน ตามลําดับ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างครบถ้วน
(4) บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญ ประชุ มไว้ที่เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริ ษทั ฯ
ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ปี 2556 วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 และ
ครั้งที่ 2/2556 ล่วงหน้า 38 วัน 22 วัน และ 18 วัน ตามลําดับ และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ส่ วน
รายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เผยแพร่ ไว้ที่เว็บไซต์ดงั กล่าวหลังวันประชุ ม 13 วัน 14 วัน
และ 11 วันตามลําดับ
(5) ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ปี 2556 และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556
และครั้ ง ที ่ 2/2556 มี ก รรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง กรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ฯ
จํา นวน 9 ท่ า น 7 ท่ าน และ 10 ท่าน ตามลําดับ รวมทั้งผูส้ อบบัญชี และที่ ปรึ กษากฎหมาย
ของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม โดยประธานในที่ ประชุ มได้ประกาศแจ้งจํานวนและสัดส่ วน
ผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าประชุม ผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน วิธีการที่ใช้ในการ
นับคะแนนเสี ยงตั้งแต่เริ่ มต้นการประชุ ม ดํา เนิ นการประชุ ม และจัด ให้ผูถ้ ือหุ ้น ออกเสี ย ง
ลงคะแนนโดยเรี ย งตามวาระที ่ ร ะบุไ ว้ใ นหนัง สื อ นัด ประชุ ม ไม่ มี ก ารเพิ ่ ม วาระอื ่ น
นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อนัด ประชุม (ไม่มีวาระจร) ดําเนินการประชุมให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และมีการบันทึ กการประชุ มถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันในการสอบถาม แสดง
ความคิ ดเห็ น ตามระเบี ยบวาระการประชุ มและเรื่ องที่ เสนอ รวมทั้งได้ต อบคําถามอย่าง
ครบถ้วนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(6) บริ ษ ทั ฯ ให้สิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ภายหลัง เริ่ ม การประชุ ม แล้ว มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและวาระอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้
ลงมติ

64

(7) บริ ษ ทั ฯ มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้น ัก ลงทุ น สถาบัน ในการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น โดย
บริ ษ ทั ฯ ได้ทาํ การติ ด ต่ อประสานงานกับนักลงทุ นสถาบัน เพื่ ออํานวยความสะดวกใน
การลงทะเบี ยนล่ว งหน้า 1 วัน ก่ อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจริ ง
(8) บริ ษ ทั ฯ ไม่มีก ารสร้ า งอุป สรรคแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในการพบปะระหว่า งกันเพื่ อปรึ ก ษาหารื อ
เกี่ ยวกับสิ ทธิ พ้ื นฐานของบรรดาผูถ้ ื อหุ ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่ อหาผลประโยชน์ให้แ ก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื่ นในทางมิ ชอบ ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ื อหุ ้นรายอื่ น
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรม ดังนี้
(1) ให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามจํานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่โดยหนึ่ งหุ ้นมี
สิ ทธิ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
(2) ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่ มวาระการประชุ มล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เข้ารั บ การพิ จารณาคัดเลื อกให้ด าํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษ ทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์
ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างครบถ้วน
และสนับ สนุ น ให้ผูถ้ ื อหุ ้ น ใช้ห นังสื อ มอบฉัน ทะรู ป แบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้ น สามารถกําหนดทิ ศ
ทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
(4) ผูถ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุมแทน
ได้ โดยบริ ษทั ฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และ
ได้ระบุแจ้งคําอธิ บายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม ทั้งนี้ ใน
การประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นปี 2556 และการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556
และครั้ งที่ 2/2556 มีผถู ้ ือหุ ้นจํานวน 360 ราย 319 ราย และ 70 ราย ตามลําดับ มอบฉันทะ
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ให้ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิ สระที่
บริ ษทั ฯ เสนอเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทน อี กทั้งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการอํานวย
ความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว
(5) บริ ษทั ฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ทราบอยู่อย่างสมํ่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการดําเนิ นการต่างๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ
ในส่ วนของการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ รายละเอียดได้กล่าว
ไว้แล้วในหัวข้อการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน หน้า 61
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
(1) บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย เพื่ อดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม ดังนี้
ผูถ้ ื อหุ ้น :

บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ ในการสร้ างความ
เจริ ญ เติ บ โตอย่า งมัน่ คงในระยะยาว และผลตอบแทนที ่ ดี
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้

ลูกค้า :

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้า
ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับ
ความต้อ งการของลู ก ค้า พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการ
ให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการสร้างสัมพัน ธภาพที่ ดี แ ละ
ยัง่ ยืน กับ ลูก ค้า ในระยะยาวเพื่ อ ให้ลูก ค้า ได้รั บ ความพึ ง พอใจ
อย่างสูงสุ ดในสิ นค้าและบริ การ

พนักงาน :

บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มี
โอกาสเติ บ โตในสายงานอาชี พ โดยการจัด การฝึ กอบรมเพื่ อ
ยกระดับฝี มือของพนักงานในทุกระดับ เพื่ อให้เป็ นพนักงานที่ มี
คุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและมีผลงานที่โดดเด่น
พร้ อมที่ จะได้รับการปรั บเลื่ อนตําแหน่ งงานให้สู งขึ้ น รวมทั้งมี
นโยบายที่ จะจ่ายค่ าตอบแทนตามค่ างาน และผลการปฏิ บตั ิ งาน
รวมทั้งสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยที่ผลตอบแทน
และสวัสดิ การของบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราที่ สามารถแข่งขันได้ใน
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ตลาดแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
มีนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารและจัด การด้า นความปลอดภัย
อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน โดยบริ ษ ทั ฯ
ได้จ ดั ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน (คปอ.) และเจ้า หน้า ที ่ ค วาม
ปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และ
ระดับ บริ ห าร (จป.บ) โดยได้ด ํา เนิ น ตามมาตรการด้า นความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ปลอดจากเหตุอนั จะทําให้เกิ ดการ
สู ญ เสี ยชี วิต บาดเจ็บจากอุบตั ิ เหตุ และการเจ็บป่ วยอันเนื่ องจาก
การทํางาน รวมทั้งได้เข้าร่ วมรณรงค์และส่ งเสริ มกิ จกรรมด้าน
ความปลอดภัยฯ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
คู่คา้ และเจ้าหนี้ :

บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมัน่ ที่ จะปฏิ บัติ ต่ อคู่ ค ้าอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิ บัติ ตามสัญ ญาที่ ต กลงร่ วมกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามสัญ ญาที่ ทาํ ร่ วมกันกับเจ้าหนี้ ทุก
รายอย่างเคร่ งครั ด ตลอดจนชําระหนี้ ตามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว้ใ น
สัญญาที่ทาํ ร่ วมกันดังกล่าว

คู่แข่ง :

บริ ษ ทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จตามกรอบกติ กาการแข่ งขันสากล ภายใต้
กฎหมายเกี่ ยวกับ หลัก ปฏิ บัติ การแข่ งขัน ทางการค้า ไม่ ละเมิ ด
ความลับหรื อล่ วงรู ้ ความลับทางการค้าของคู่ แข่ งด้วยวิธีฉ้อ ฉล
และไม่ทาํ ลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริ ต

สังคมและสิ่ งแวดล้อม : บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ถึ งความสํา คัญ ของสังคมและสิ่ งแวดล้อ มที่
เราอาศัย อยู่ บริ ษ ัทฯ จึ งได้ส่ งเสริ มให้ ทุ กๆ สาขาได้มี ส่ วนร่ วม
รับผิดชอบต่อสังคมที่ต้ งั อยู่เสมอมา โดยการให้ความร่ วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุ มชนและกิ จกรรมสาธารณะต่างๆ รวมทั้งมี
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาด้านการศึ ก ษา สั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความรับผิดชอบต่อ
สัง คม หน้า 73 และการบริ ห ารความยัง่ ยืน ด้า นสิ ่ ง แวดล้อ ม
หน้า 74 นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก ํา ห น ดน โยบ ายอนุ ร ั ก ษ์
พลัง งานเพื ่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางดํา เนิ น การด้า นพลัง งานและ
ส่ ง เสริ ม การใช้พ ลัง งานให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์
สูงสุ ด ซึ่ งเป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
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(2) บริ ษทั ฯ มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ และการแจ้งเบาะแส คือ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุ กคน มี หน้าที่ แ ละความรั บผิดชอบต้องรั บทราบ ทํา ความเข้า ใจนโยบายการ
กํา กับดูแ ลกิ จการที่ ดี และยึด ถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อส่ งเสริ ม ให้บ ริ ษ ทั ฯ
เป็ นบริ ษทั ฯ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน มีการบริ หารงานและกํากับดูแลกิจการที่ดี
ผูบ้ ริ หารทุ กระดับ ในองค์กรต้องดูแ ลรั บผิด ชอบและถื อเป็ นเรื่ องสํา คัญที่ จะดํา เนิ น การ
ให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาทราบ เข้า ใจและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแ ล
กิ จการของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง
บริ ษ ทั ฯ เปิ ดช่ อ งทางให้ก รรมการ ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก คน สามารถซัก ถามข้อ
สงสัย และแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับการไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีข อง
บริ ษทั ฯ โดยสามารถส่ งข้อร้ องเรี ยนหรื อสอบถามแนวปฏิ บตั ิ ได้ที่
ก) ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น
ข) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล - สํานักงานใหญ่
ค) ฝายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการที่ดี
ง) ผูต้ รวจสอบภายใน และ
จ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) บริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ต โดยวางเป็ นแนวทางดังนี้
ก) ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ จะต้องกระทําการภายใต้กรอบจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
และละเว้นการกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริ ตหรื อขัดต่อกฎหมาย
ข) ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ทาํ การให้ หรื อรับเงิน หรื อประโยชน์อื่น
ใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(4) บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกับ การไม่ ล่ ว งละเมิ ด ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญา
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
ก) ไม่ ส นับสนุ น การดําเนิ นการที่ มี ลกั ษณะเป็ นการละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ
ลิขสิ ทธิ์ ตามที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ พบ
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา บริ ษทั ฯ จะดําเนินการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่างๆ
ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรื อหยุดการเข้าถึงสิ่ งที่ถกู กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ
ข) บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วย
การดําเนิ นการทางวินยั พนักงานของบริ ษทั ฯ และแจ้งให้ผทู ้ ี่ ทาํ การละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาดังกล่าวทราบ
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาํ หนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
(2) คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น
โปร่ งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ ไม่ใช่ ทางการเงิ นตามที่ กฎหมาย
กําหนด เพื่ อให้นักลงทุ นและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ มได้มีข ้อมูลที่ เชื่ อถื อได้ และเพี ยงพอ
ประกอบการตัดสิ นใจ โดยกําหนดให้สํานักเลขานุ การบริ ษทั และฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์มี
หน้าที่ รับผิดชอบในการ ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และเผยแพร่ ข อ้ มูล ข่ า วสารของบริ ษ ทั ฯ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แ ก่ น ัก ลงทุ น รายย่อ ย นัก ลงทุ นสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุ คคลทัว่ ไป ทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศอย่างเท่ าเที ยมและเป็ นธรรมตามที่ ก ฎหมายกํา หนด ผ่า นช่ อ ง
ทางการสื่ อ สารหลากหลายช่ องทาง เช่ น การแจ้ง สารสนเทศผ่า นตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
จัดให้มีการประชุ มและพบปะผูล้ งทุ น นักวิเคราะห์ เป็ นประจําทุ กไตรมาส หลังจากได้
เปิ ดเผยผลการดําเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
(3) คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิด ชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน และได้แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้
แล้วในรายงานประจําปี
(4) การเปิ ดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน
วาระการดํา รงตําแหน่ งของกรรมการ การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และนโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวัง และเพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ โดยพิจารณาเอกสารประกอบวาระสําคัญก่อนวันประชุม
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ส่ งให้ประมาณ 7 วันล่วงหน้า
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(2) เพื่ อให้กรรมการบริ ษทั ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ กรรมการบริ ษทั ได้ยึดถื อและ
ปฏิบตั ิในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั
(3) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และข้อกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี ความโปร่ งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าํ เนิ นการผ่าน
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ ยวกับประวัติการศึ กษาและประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชี พของบุ คคลนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการและ/ หรื อผูถ้ ือหุน้
(4) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร
ข่ายม่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นายธี ระ วิภูชนิ น
ดร. ชัยวัฒ น์ วิบูลย์ส วัส ดิ์ และนายโชติ โภควนิ ช เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมี รอง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้
กล่ า วไว้แ ล้ ว ในหั ว ข้ อ รายงานคณ ะกรรมการตรวจสอบ หน้ า 76 และหั ว ข้ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 56
ข) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน หน้า 57
(5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก) คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีดว้ ยความ
มุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยได้กาํ หนดทิศทางและนโยบายหลัก
ของบริ ษ ทั ฯ พร้อ มทั้ ง กํา กับ ดูแ ลฝ่ ายบริ ห ารให้ด ํา เนิ น การตามนโยบายอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความโปร่ งใสและ
เป็ นธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิจ นอกจากนี้
ยังให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
ข) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ แผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่ อเพิ่ มมูลค่ าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่
กิจการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
รายละเอี ยดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้ างการจัดการ หน้า 44 อนึ่ ง ในส่ วนของการ
ดําเนิ นการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
การลงทุ นดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่ ตอ้ งขอความเห็ นจากผูถ้ ือหุ ้นตามข้อกําหนด
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
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(6)

ค) วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจําปี ทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ อยู่ใน
ตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูก
เลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
ง) คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของบริ ษ ัทฯ เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ัท
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิควบคู่ไป
กับข้อบังคับและระเบี ยบของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่ อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุ ก
ฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา รวมถึง
กําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
จ) บริ ษทั ฯ มีรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
หัวข้อรายการระหว่างกัน หน้า 79 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น รายไตรมาสและสิ้ นปี ในหัวข้อรายการกับ บุ ค คลหรื อกิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ฉ) รายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช) คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความน่ าเชื่ อถือ มีการทบทวนระบบการ
ควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในเป็ นประจํา เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั ิ งาน
หลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางที่ กาํ หนด
และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ซ) คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก
โดยบริ ษ ทั ฯ ได้มีการจัด ทํา แบบสอบถามในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการใน
แต่ ละด้าน โดยมี ผบู ้ ริ หารของแต่ ละหน่ วยงานเป็ นผูป้ ระเมิ นความเสี่ ยงและได้จดั ให้
ผูต้ รวจสอบภายนอกทําการสอบทานแบบสอบถามที่ได้ตอบโดยผูบ้ ริ หารว่าเป็ นไปตาม
คําตอบที่ ได้รับหรื อไม่ ตลอดจนมีการกําหนดมาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยง
ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นหลักประกันการดํารง
อยูอ่ ย่างมัน่ คงของบริ ษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีกาํ หนดประชุมโดยปกติเป็ นประจําทุก ๆ 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่ มตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็ นประจํา ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุ มล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้
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มีเวลาศึ กษาข้อมูลอย่างเพี ยงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม โดยในปี 2556 ที่ ผ่านมาคณะกรรมการมี
การประชุ ม ตามวาระปกติ แ ละวาระพิ เ ศษรวมทั้ง สิ้ น 6 ครั้ ง โดยการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่ านสรุ ปได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
หน้า 44
ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึ กการประชุ มเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้

(7)

(8)

(9)

อนึ่ ง ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิ สระทั้งหมด ได้มี
การประชุมระหว่างกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปี ละ
ครั้ ง โดยร่ วมกันพิ จารณาผลการดํา เนิ นงานและปั ญหาเพื่ อสะท้อนถึ งประสิ ทธิ ภ าพในการ
ดําเนินงานและหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่ งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ และความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บได้กับ ระดับ
ค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
แล้ว
ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่ อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
ค) จํานวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในปี 2556
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร หน้า 51
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ กฎระเบี ยบ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการใหม่อย่าง
เพียงพอก่อนปฏิบตั ิหน้าที่
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง เช่น กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั เป็ นต้น เพื่ อให้มีการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิ งาน
อย่างต่อเนื่อง และการทํางานมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
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10.

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
การตอบแทนกลับคืนสู่ สังคมนับเป็ นอีกภารกิ จหนึ่ งที่ บริ ษทั ฯ ในฐานะสมาชิ กที่ ดีของชุ มชน ให้ความสําคัญ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุ รกิจ โดยตลอดปี 2556 ผูบ้ ริ หารและพนักงานจิตอาสาของแม็คโครได้มีส่วนร่ วม
ในกิ จกรรม หรื อโครงการต่างๆ เพื่ อพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และสานสัมพันธ์อนั ดี กบั ชุ มชนในพื้ นที่ ที่มี
สาขาของแม็คโครตั้งอยู่ ซึ่ งรวมถึงพนักงานในบางสาขาร่ วมบริ จาคโลหิ ตในวันครบรอบวันเปิ ดสาขานั้นๆ
และการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนในชุมชนที่แม็คโครเปิ ดสาขาใหม่ เป็ นต้น
โครงการหนึ่ งที่ดาํ เนิ นการมาอย่างต่อเนื่ อง คือ โครงการ “หม้อไทยไร้สารตะกัว่ คนไทยแข็งแรง ประเทศ
ไทยแข็ง แรง” โดยบริ ษ ทั ฯ ร่ ว มกับ สโมสรโรตารี และพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ จูง ใจให้ผูป้ ระกอบการ
ร้ า นก๋ วยเตี๋ยวทั้งในกรุ งเทพฯ และส่ วนภูมิภาค นําหม้อก๋ วยเตี๋ยวใบเก่ามาแลกหม้อก๋ วยเตี๋ยวสเตนเลสสตี ล
ใบใหม่ที่ปลอดภัยจากสารตะกัว่ เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูบ้ ริ โภค
วิกฤติ ภยั ธรรมชาติยงั คงสร้างความเสี ยหายให้กบั สถานที่ สาํ คัญของชุ มชนในพื้นที่ ต่างๆ แม็คโครนําเงิ น
ที่ได้จากการบริ จาคของลูกค้าสมาชิ ก มาจัดซื้ อเครื่ องช่วยหายใจมอบให้กบั โรงพยาบาลจํานวน 10 แห่ ง
ทัว่ ประเทศภายใต้โ ครงการฟื้ นฟูโรงพยาบาลหลังนํ้า ท่ วม รวมทั้งร่ วมกับมูลนิ ธิราชประชานุ เ คราะห์
ในพระบรมราชู ป ถัมภ์ และสภากาชาดไทย มอบสิ่ งของช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยนํ้าท่ วม ตลอดจนมอบ
สิ่ งของแก่ผขู ้ าดแคลนโอกาสในสังคมไทย อาทิ โรงเรี ยนสอนคนตาบอด จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี เป็ นต้น
ในด้านการพัฒนาเยาวชนและส่ งเสริ มการศึ กษาของไทย นอกจากการบริ จาคทุนการศึ กษาและอุปกรณ์
การเรี ยนแก่โรงเรี ยนที่ ขาดแคลน ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการร่ วมกับมูลนิ ธิเพื่อนศิ ลปิ นและพันธมิตร
ทางธุ รกิจ สร้างและส่ งมอบอาคารเรี ยนหลังใหม่ให้แก่โรงเรี ยนจารุ ศรบํารุ ง จังหวัดปทุมธานี ทั้งยังให้การ
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนประถมศึกษา ภายใต้โครงการ “น้องอิ่มท้อง สมองแจ่มใส”
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ มุ่งเสริ มสร้ างให้เด็กนักเรี ยนไทยทุ กคนได้รับอาหารอย่างเพี ยงพอตามหลัก
โภชนาการที่ดี
บริ ษ ทั ฯ ยังให้ค วามร่ วมมื อกับกระทรวงพาณิ ช ย์ รั บซื้ อและกระจายผลผลิ ต ทางการเกษตรผ่านสาขา
ของแม็คโครทัว่ ประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและสิ นค้าราคาตกตํ่าให้กบั เกษตรกรไทย ซึ่ งที่
ผ่านมาแม็คโครได้มีส่วนส่ งเสริ มความรู ้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ อาทิ การบรรจุหีบห่ อผลิตภัณฑ์ การทํา
การตลาด การจัดจําหน่ าย ฯลฯ โดยพิจารณารับซื้ อผลิตภัณ ฑ์ทางการเกษตรจําพวกผัก ผลไม้ และข้าว
จากโครงการหลวงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิ ธิโครงการหลวง โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เป็ นต้น นอกจากนี้ แม็คโครยังรับซื้ อผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์
วิสาหกิ จชุ มชน และผลิตภัณฑ์ “หนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์” มาวางจําหน่ ายในสาขาตามความเหมาะสม
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อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง สละ จากสหกรณ์ การเกษตรเขาสมิ ง และสหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง เป็ นต้น
นับเป็ นอีกหนึ่งแรงที่สนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีรายได้จากอาชีพเกษตรกรรมอย่างยัง่ ยืน
การบริหารความยัง่ ยืนด้ านสิ่ งแวดล้ อม
แม็คโครตระหนักดี ว่าการดําเนิ นโครงการด้านความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อมมีส่วนช่ วยสนับสนุ นการสร้าง
ความเป็ นเลิ ศในการดําเนิ นธุ รกิ จและความเจริ ญเติ บโตขององค์กรในระยะยาว ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งได้ให้
ความสําคัญกับการให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมและมีความเข้าใจในวิถีการทํางานของแม็คโคร ที่ ยึด
หลักการดําเนิ น ธุ ร กิ จอย่างมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ งสร้ างสรรค์สั งคมที่ ยง่ั ยืน ควบคู่ ไปกับ การดู แ ลรั กษา
สิ่ งแวดล้อมในฐานะที่ธุรกิจแม็คโครเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมไทย
กิจกรรม 3R ใช้ ทรัพยากรอย่ างรู้ คุณค่ า
ปี 2555 แม็คโครได้ริเริ่ มโครงการปลูกฝังแนวคิด 3R อันประกอบไปด้วย reduce การลดการใช้ในสิ่ งที่ไม่
จําเป็ น reuse การใช้ทรั พ ยากรอย่างรู ้ ค่ า และ recycle การนํากลับมาใช้ใหม่ โดยแนวคิ ด ดังกล่ าวได้ถูก
กําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งในขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานประจําวันของพนักงาน ซึ่ งมีการตั้งคณะกรรมการของ
แต่ ล ะหน่ วยงานเพื่ อ ตรวจประเมิ น และมี การกํา หนดตัวชี้ วัด (KPIs) เพื่ อ ประเมิ น ผลการทํางานอย่า ง
สมํ่าเสมอ
ต่อเนื่ องมาถึงปี 2556 จากความสัมฤทธิ์ ผลของโครงการในระยะแรก ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ ดีในการดําเนิ น
กิจกรรมดังกล่าวต่อมา ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สามารถลดปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าได้ถึง 5.5 ล้านกิโลวัตต์ชวั่ โมง
(Kwh) ลดปริ มาณการใช้น้ าํ มันดีเซลได้กว่า 624,000 ลิตร นอกจากนั้น ยังสามารถนําลังกระดาษและกล่อง
โฟมส่ งเข้าสู่ กระบวนการรี ไซเคิ ลได้มากกว่า 16,000 ตัน และ 39 ตัน ตามลําดับ และลดปริ มาณการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกสู่ช้ นั บรรยากาศได้กว่า 20,000 ตันต่อปี
จากความสําเร็ จในก้าวแรก บริ ษ ทั ฯ มุ่งมัน่ ในการก้าวสู่ ศกั ราชใหม่ดว้ ยเป้ าหมายที่ ใหญ่ ข้ ึ น นั่นคื อการ
ดําเนิ นงานเพื่ อสร้ างความยัง่ ยืนอย่างครบวงจร โดยเชื่ อมโยงข้อมูลและทํางานร่ วมกับผูผ้ ลิ ตสิ นค้า เพื่ อ
สร้างมาตรฐานในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและลดการใช้สารพิษที่เป็ นอันตรายตลอดทั้งซัพพลายเชน
เผยแพร่ การผลิต EM สู่ ชุมชน
การผลิตนํ้าหมักชี วภาพ หรื อ EM คื ออีกหนึ่ งกิจกรรมของแม็คโครที่ ประสบความสําเร็ จ และสร้างความ
ยัง่ ยืนให้เห็นเป็ นรู ปธรรม เริ่ มต้นจากการนําผลไม้ที่เหลือจากการจําหน่ายมาเข้าสู่ กระบวนการผลิตนํ้าหมัก
ชี วภาพ ที่ผ่านมาสามารถผลิตนํ้าหมักชี วภาพได้มากกว่า 300,000 ลิตรต่อปี และนํามาใช้ประโยชน์ภายใน
องค์กร อาทิ ใช้ทาํ ความสะอาด รวมทั้งแจกจ่ายให้กบั ลูกค้าสมาชิก ความสําเร็ จของโครงการ ทําให้บริ ษทั ฯ
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มั่น ใจที่ จ ะถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ เหล่ า นี้ สู่ สั ง คม โดยจัด อบรมกระบวนการผลิ ต นํ้ าหมัก ชี ว ภาพแก่
บุคคลภายนอก ทั้งลูกค้าสมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป ปรากฏว่าเป็ นกิ จกรรมที่ ได้รับการตอบรับที่ ดีจาก
ชุมชน
พัฒนาศู นย์ จําหน่ ายสิ นค้ าสี เขียว
ภายใต้แนวทางการดําเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการภายในแม็คโครสาขา
ต่างๆ ตามเป้ าหมาย เพื่อการอนุ รักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด ในปี 2556
บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการลดการใช้พ ลัง งานในแต่ ล ะสาขา และการลงทุ น วางระบบการ
จัด การพลังงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แม็คโคร สาขาตราด ถือเป็ นสาขารุ่ นใหม่ที่ชูจุดเด่นด้านอาคารประหยัดพลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
โดยเป็ นสาขานําร่ องทดลองใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิ การลดการถ่ายเทความร้อนรวมเข้าสู่ อาคาร
โดยการเพิ่มความหนาฉนวนกันความร้อนที่ หลังคา เพื่อลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าจากเครื่ องปรับอากาศ
การใช้น้ าํ จากกระบวนการรี ไซเคิ ลเพื่ อนํามาใช้ในการระบายความร้ อนของระบบทําความเย็น การใช้
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED และการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ แม็ ค โครยังได้รั บ รางวัล VA Award 2556 (Voluntary Agreement Award) ด้า นการอนุ รั ก ษ์
พลังงานในอาคาร จากกระทรวงพลังงาน โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาตลอดห่ วงโซ่ การผลิตจนกระทัง่ ถึง
จุดจําหน่าย โดยกิจกรรมที่ได้รับการรับรองคือ Green Meeting และ Eco Certification ซึ่ งรวมถึงผลิตภัณฑ์
ฉลากเขี ย ว (Green Label) ได้แ ก่ นํ้ายาล้า งจานตราเอโร่ และอาคารลดคาร์ บ อน (Carbon Reduction
Building) ซึ่ งก็คือแม็คโคร สาขาตราด
ในขณะเดี ยวกัน แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ ศรี นคริ นทร์ และสาทร ยังได้รับการคัดเลื อกจากการไฟฟ้ า
นครหลวง ให้เป็ นอาคารที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงาน โดยได้รับมอบตราสัญลักษณ์ “การไฟฟ้ า
นครหลวง อาคารประหยัดพลังงาน” ในโครงการส่ งเสริ มการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานใน
อาคาร เนื่องจากเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าที่ผา่ นเกณฑ์เงื่อนไขด้านการใช้พลังงาน (MEA Index) และเงื่อนไข
ด้านคุณภาพการใช้งาน หลังจากผ่านการประเมินด้านต่างๆ ทําให้ แม็คโคร สาขาสาทร ได้รับคัดเลือกให้
เป็ น อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น ประจําปี 2556 (ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต)
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11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1

ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่ อย
ในการประชุม คณะกรรมการครั้ ง ที ่ 1/2557 เมื ่อ วัน ที ่ 19 กุม ภาพัน ธ์ 2557 โดยมีก รรมการ
ตรวจสอบทั้ง 5 ท่านของบริ ษ ทั เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมิ นระบบการ
ควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ฯ โดยการอนุ ม ัติ แ บบประเมิ น ที่ ฝ่ ายบริ ห ารจัด ทําและ รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุ ปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คื อ การควบคุ มภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุ ม
การปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่ จะดําเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน
ในเรื่ องการติ ดตามควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของ
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยจากการที่ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิ ชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ
รวมถึงการทําธุ รกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งและบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน อย่างเพี ยงพอแล้ว
สํา หรั บ การควบคุ ม ภายในในหั วข้ออื่ น คณะกรรมการเห็ น ว่า บริ ษ ัท ฯ มี ก ารควบคุ มภายในที่
เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํา นวน 3 ท่ า น ซึ่ งเป็ นผูม้ ี ค วามสามารถ มี คุ ณ สมบัติ และความเป็ นอิ ส ระตามข้อ กํา หนดของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยมี นายอรรถพร ข่ า ยม่ า น เป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ และนายธี ระ วิภูชนิน เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 5/2556 ที่ ประชุ มได้พิจารณา เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การ
แต่ งตั้ง ดร.ชัย วัฒ น์ วิ บู ล ย์ส วัส ดิ์ และ คุ ณ โชติ โภควนิ ช เป็ นกรรมการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้นไป
ภายในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุ มทั้งหมด 5 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุ ม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อ

จํานวนครั้งที่เข้ าประชุม

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4. นายโชติ โภควนิช
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

5
5
5
1
1
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ซึ่ งในการประชุมแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชี จากภายนอกเข้าร่ วมประชุม
ด้วย เพื่ อแสดงความเห็ นในหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อง โดยการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ ได้แก่
การจัดทํางบการเงิน
1.

2.

สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ รายไตรมาส และสําหรับปี 2556 โดยได้
สอบทาน และพิจารณาจากรายงานของและจากการประชุมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก รวมทั้ง
คําชี้ แจงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิการในรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ
กับบริ ษทั ย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด

การควบคุมภายใน
3.
4.
5.

สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ของปี 2556 ของ
แผนกตรวจสอบภายใน
พิ จารณาประเด็นสําคัญ เกี่ ยวกับการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ แนะนําในการ
ปรับปรุ งให้แก่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก ผูต้ รวจสอบภายใน และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ

การทํารายการที่เกีย่ วโยงกัน
6.

พิจารณาสอบทานรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ซึ่ งอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษ ทั ฯ เป็ นรายการจริ งทางการค้าอันเป็ นธุ รกิ จปกติ ทว่ั ไป ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้ถือปฏิ บัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
7.

พิ จารณาคัด เลื อ ก เสนอแต่ งตั้ง บุ ค คลซึ่ งมี ค วามอิ ส ระ เพื่ อทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข อง
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เสนอค่ าสอบบัญ ชี ร่วมกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกีย่ วข้ อง
8.

พิจารณาผลการสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับ ธุ ร กิ จของบริ ษ ัทฯ มี การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาแล้วเห็ นว่า บริ ษทั ฯ ถื อนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีเป็ น
สําคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่ เป็ นสาระสําคัญ
สําหรับรายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นรายการจริ งทางการค้า
อันเป็ นธุ รกิ จทัว่ ไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดตามนโยบายบริ ษทั ฯ ไม่พบรายการ
ผิดปกติที่เป็ นสาระสําคัญ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องเป็ นไปโดยถูกต้อง
สําหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ รอบบัญชีสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้จดั ทํา
ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพี ยงพอ โดยไม่มีเหตุ การณ์ แสดงถึ งปั ญ หาหรื อรายการที่ มีผลกระทบต่ องบการเงิ นอย่างมี
สาระสําคัญ
11.3 หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ กําหนดผังสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งมี น างสาวศุ ภ รั ต น์ สํ า เนี ย งหงษ์ รองผู ้อ ํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และทําหน้าที่รับผิดชอบเป็ นหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2539 เนื่ องจาก มีประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ มาเป็ นระยะ 17
ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การบริ หาร
ความเสี่ ยง การวางแผนและประเมินความเพียงพอการควบคุมภายใน ตามหลักการ COSO และมีความเข้าใจ
ในกิ จกรรมและการดําเนิ นงานของบริ ษทั จึ งเห็ นว่า มี ความเหมาะสมที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่าวได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอ
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ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีความเห็นให้
นําเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ในการพิจารณา
รั บ รองให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ งตั้ง นางสาวศุ ภ รั ต น์ สํา เนี ย งหงษ์ ดํารงตําแหน่ งหั วหน้า งานฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ให้ความเห็ นชอบในการพิ จารณาและอนุ มตั ิ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
หัวหน้างานฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั โดยมี รายละเอี ยดประวัติเกี่ ยวกับหัวหน้างานฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
12.

รายการระหว่ างกัน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 “ข้อมูลที่สําคัญ” และข้อ 10 “รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน” เป็ นผลให้รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
มี 2 กลุ่มดังนี้
1. ในช่วงต้นปี จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เอสเอชวี และ
2. ตั้งแต่วนั ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามที่ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เรื่ อง “รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน” โดยสรุ ป มีดงั นี้
ลักษณะของความสั มพันธ์ และรายการระหว่ างกัน (กลุ่มบริษทั เอสเอชวี)
การใช้ บริการ
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีการใช้บริ การจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยได้รับอนุญาตให้
ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ และได้รับบริ การบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์
ระบบบริ หารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในทางธุ รกิจ ระหว่างกลุ่มบริ ษทั ในเครื อเอสเอชวี เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
และมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยราคาการใช้บริ การจากบริ ษทั เหล่านี้ เป็ นไปตาม
ราคาและสัญ ญาที่ต กลงร่ วมกัน มูลค่า ของรายการดังกล่าวสําหรับ ปี สิ ้ น สุ ด วัน ที ่ 31 ธันวาคม 2556 มี
จํานวน 83.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.0 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ออร์คมั เอเชีย เทรดมาร์ค เอจี จํากัด
รวม

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ในเครื อ
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จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
83.1
83.1

ลักษณะของความสั มพันธ์ และรายการระหว่ างกัน (กลุ่มบริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน))
1. ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้ากับกิจการที่ เกี่ยวข้อง
กันจํานวน 2.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.8 ของลูกหนี้การค้ารวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
2. เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้ การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันจํานวน 291.0 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 1.6 ของเจ้าหนี้ การค้ารวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
ลักษณะความสั มพันธ์ จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
บริ ษทั ซี .พี. ฟู้ ดสโตร์ จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
77.6
บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
76.7
บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป
บริ ษทั ในเครื อ
36.7
บริ ษทั ซี .พี. ค้าปลีกและการตลาด จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
35.8
บริ ษทั ซี พี-เมจิ จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
29.7
บริ ษทั ซี .พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
29.4
อื่นๆ
บริ ษทั ในเครื อ
5.1
รวม
291.0
3. เจ้ าหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้ อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จํานวน 139.6 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 12.6 ของเจ้าหนี้ อื่นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
ลักษณะความสั มพันธ์ จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ใหญ่
91.0
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
45.0
อื่นๆ
3.6
รวม
139.6
4. การขายสิ นค้ าและบริการ
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการขายสิ นค้าและบริ การกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย
ราคาขายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั เหล่านี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขธุ รกิจปกติ เช่นเดี ยวกับรายการขาย
สิ นค้าและให้บริ การกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็ นไปตามราคาตลาดหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงร่ วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 33.6 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของยอดรายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี .พี. ฟู้ ดสโตร์ จํากัด
บริ ษทั ซี .พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป
อื่นๆ
รวม

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
10.3
7.5
6.6
3.3
2.1
3.8
33.6

5. การซื้อสิ นค้ า
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการซื้ อสิ นค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้ อจาก
บริ ษทั เหล่านี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขธุ รกิจปกติเช่ นเดียวกับรายการซื้ อกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
เป็ นไปตามราคาตลาดหรื อเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ตกลงร่ วมกัน มูลค่ าของรายการดังกล่าวสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี จาํ นวน 827.5 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 0.7 ของต้นทุนขายรวมของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
ลักษณะความสั มพันธ์ จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
278.8
บริ ษทั ซี .พี. ฟู้ ดสโตร์ จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
187.0
บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป
บริ ษทั ในเครื อ
108.3
บริ ษทั ซี พี-เมจิ จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
89.9
บริ ษทั ซี .พี. ค้าปลีกและการตลาด จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
72.6
บริ ษทั ซี .พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ
64.9
อื่นๆ
บริ ษทั ในเครื อ
26.0
รวม
827.5
6. การซื้อสิ นทรัพย์ ถาวรและสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ในระหว่างปี 2556 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมี รายการซื้ อสิ นทรัพ ย์ถาวรและสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนจาก
กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน โดยราคาซื้ อจากบริ ษัท เหล่ า นี้ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
เช่ นเดี ยวกับรายการซื้ อกับกิ จการอื่ นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด หรื อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ ตกลงร่ วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน
47.3 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.1 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

81

ชื่อบริษทั
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชน่ั ส์ จํากัด
รวม

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
42.1
5.2
47.3

7. การใช้ บริการ
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการใช้บริ การจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยราคาการใช้
บริ การจากบริ ษทั เหล่านี้ เป็ นไปตามราคาและสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 99.6 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 1.1 ของค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ หารรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
รวม

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ในเครื อ

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
91.0
8.6
99.6

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
1. รายการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนกับบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากธุ รกรรมทางการค้า
ตามปกติ โดยราคาซื้ อเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกัน
2. การใช้บริ การสามารถแบ่งได้ดงั นี้
2.1 การใช้บริ การกับบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เอสเอชวี ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และ
สิ ท ธิ ใ นเครื่ อ งหมายการค้า เครื่ อ งหมายบริ ก าร และรายการรั บ บริ ก ารในการสนั บ สนุ น
ซอฟต์แวร์ ระบบการบริ หารจัดการฐานข้อมูลเพื่ อใช้ในการธุ รกิ จ เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อ
ทางด้านเทคนิ คและการจัดการจากบริ ษ ทั ในเครื อในต่ างประเทศเพื่ อดําเนิ นธุ รกิ จหลักของ
บริ ษ ทั ฯ โดยต้นทุ น การใช้ร ะบบและซอฟต์แ วร์ ถูกกว่าการพัฒ นาระบบและซอฟต์แ วร์ ใน
ประเทศเอง
2.2 การใช้บริ การกับบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้แก่ รายการรับอนุ ญาตให้
ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ เพื่ อดําเนิ นธุ รกิ จหลักของ
บริ ษทั ฯ
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
ในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการดําเนิ นธุ รกิจเท่านั้น โดย
ยึ ด ถื อ ประโยชน์ข องบริ ษ ทั ฯ เป็ นสํ า คัญ โดย รายการรับ อนุ ญ าตให้ใ ช้ซ อฟต์แ วร์ และสิ ท ธิ ใ น
เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ รายการรับบริ การในการสนับสนุ นซอฟต์แวร์ ระบบการบริ หาร
จัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในทางธุ รกิ จ เป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการประกอบธุรกิจและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนการดําเนิ นการหรื อการจ่ายชําระ
ค่าบริ การ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ สําหรับนโยบายและแนวโน้มในการทํารายการระหว่างกัน
ในอนาคตนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีนโยบายที่จะทํารายการระหว่างกันเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการ
ดําเนิ นธุ รกิจเท่านั้น ซึ่ งจะเป็ นไปในราคาหรื อเงื่อนไขที่ ไม่แตกต่างจากการปฏิบตั ิ กบั บุคคลภายนอก และ
จะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่ จะเข้าทํารายการระหว่างกัน หรื อได้รับสัตยาบันจาก
คณะกรรมการบริ ษทั สําหรับรายการดังกล่าว
หากเป็ นการทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ มี เงื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ ว ไป
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ ในหลักการให้บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย สามารถทําธุ รกรรมกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องได้ หากธุ รกรรมเหล่านั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกัน
กับ ที่ วิญ �ู ช นจะพึ งกระทํากับ คู่ สั ญ ญาทั่วไปในสถานการณ์ เดี ย วกัน ด้วยอํานาจต่ อรองทางการค้า ที่
ปราศจากอิ 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
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การซื้ อสิ นค้า
กรณี ที่บ ริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี การซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นกิ จการที ่ มีก รรมการ
ร่ วมกัน และ/หรื อ เป็ นกลุ่ม ผูถ้ ื อหุ ้นเดี ยวกัน ทั้งนี้ รายการซื้ อสิ นค้าดังกล่าว เป็ นไปตามเงื่ อนไขทาง
ธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับรายการซื้ อสิ นค้ากับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็ นไปตามราคาตลาด
2. การใช้บริ การ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้รับบริ การด้านการให้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมายจากบริ ษทั สํานักงานกฎหมาย
สยามซิ ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่มีกรรมการร่ วมกัน ทั้งนี้
รายการให้ บ ริ ก ารดังกล่ า ว เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในสั ญ ญาที่ ท ําร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รวมถึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับบริ การจากกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งเป็ นกิ จ การที่ มีกรรมการร่ ว มกัน และ/หรื อเป็ นกลุ่ม ผูถ้ ือหุ ้นเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขทาง
ธุ รกิ จปกติ เช่ นเดี ยวกับการได้รับบริ การจากบุ คคลอื่ นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันในสถานการณ์ เดี ยวกัน และ
เป็ นไปตามราคาที่กาํ หนด
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3. การขายสิ นค้าและให้บริ การ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จาํ หน่ ายสิ นค้าให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร รวมถึงได้จาํ หน่ ายสิ นค้า
และให้บริ การให้แก่กลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือ
หุ น้ เดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุ รกิ จปกติ เช่นเดี ยวกับการจําหน่ายสิ นค้าและให้บริ การให้กบั
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน และเป็ นไปตามราคาที่กาํ หนด
โดยรายการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ และการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ เกิ ดขึ้ นจากธุ รกรรมทางการค้าตามปกติ น้ ัน บริ ษทั มี มาตรการคุ ม้ ครองผูล้ งทุ นเพื่ อป้ องกันการถ่ายเท
ผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบถึงความจําเป็ นของการทํารายการดังกล่าวกับ
หน่ วยงานภายในที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อให้รายการซื้ อขายสิ น ค้าและบริ การ และการซื้ อสิ น ทรั พ ย์ถาวร และ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส
นอกจากนั้น การใช้บ ริ การ ได้แก่ รายการรั บอนุ ญ าตให้ใช้ซ อฟต์แ วร์ และสิ ทธิ ในเครื่ อ งหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ รายการรับบริ การบํารุ งรักษาระบบการบริ หารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการธุรกิจ จาก
บริ ษทั ในเครื อเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว
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ส่วนที� 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริษัท งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญและ
หมายเหตุเรื�องอื�น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ�นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ�งรวมถึงการประเมิน
ความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที�จัดทําขึ�นโดยผู้บริหาร รวมทั�งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
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ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัทของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประสิทธิ� เยื�องศรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4174
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า - สุทธิ
ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกันและ
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ส่วนลดรับค้างรับ
ส่วนของสิทธิการเช่าที�ถึงกําหนดภายในหนึ�งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2556
พันบาท

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2555 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท
(%)*

2554 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท
(%)*

5,010,820
278,303

13.9
0.8

6,055,829
234,940

18.8
0.7

6,288,326
174,917

20.6
0.6

215
9,791,949
835,303
35,418
483,755
16,435,763

27.1
2.3
0.1
1.3
45.5

7,275,508
652,563
32,916
435,787
14,687,543

22.5
2.0
0.1
1.4
45.5

7,212,129
544,550
31,423
334,119
14,585,464

23.6
1.8
0.1
1.1
47.8

18,097,736
112,866
728,788
167,384
341,298
207,146
13,360
19,668,578
36,104,341

50.1
0.3
2.0
0.5
1.0
0.6
54.5
100.0

16,499,150
112,866
529,432
167,384
69,529
206,007
18,658
17,603,026
32,290,569

51.1
0.4
1.6
0.5
0.2
0.6
0.1
54.5
100.0

14,824,004
119,200
555,400
167,384
55,657
228,231
12,337
15,962,213
30,547,677

48.5
0.4
1.8
0.6
0.2
0.7
52.2
100.0

* อัตราส่วนนี�ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื�องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3.17
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้า
กิจการอื�น
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�อื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - สุทธิ
อื�น ๆ
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2555 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท
(%)*

2554 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท
(%)*

3,166,649

8.8

2,099,787

6.5

2,052,044

6.7

17,885,898
291,020
18,176,918
139,562

49.5
0.8
50.3
0.4

15,728,455
15,728,455
88,191

48.7
48.7
0.3

15,595,914
15,595,914
80,861

51.1
51.1
0.3

967,145
484,333
1,326,100
27,870
251,404
24,539,981

2.7
1.3
3.7
0.1
0.7
68.0

907,922
521,676
1,339,631
23,989
291,584
21,001,235

2.8
1.6
4.1
0.1
0.9
65.0

699,329
634,473
993,425
22,522
170,008
20,248,576

2.3
2.1
3.2
0.1
0.5
66.3

165,512
344,306
33,144
542,962
25,082,943

0.4
1.0
0.1
1.5
69.5

103,909
288,613
34,218
426,740
21,427,975

0.4
0.9
0.1
1.4
66.4

127,150
226,993
36,197
390,340
20,638,916

0.5
0.7
0.1
1.3
67.6

6.6
9.1

2,400,000
2,400,000
3,290,152

7.4
10.2

2,400,000
2,400,000
3,290,152

7.8
10.8

2,400,000
2,400,000
3,290,152

240,000
5,090,879
367
11,021,398
36,104,341
-

0.7
14.1
30.5
100.0

240,000
4,932,301
141
10,862,594
32,290,569
-

0.7
15.3
33.6
100.0

240,000
3,978,609
9,908,761
30,547,677
-

0.8
13.0
32.4
100.0

* อัตราส่วนนี�ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื�องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3.17
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสถานการณ์นํ�าท่วม
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรสุทธิสําหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง
รายการปรับปรุง
กําไรสุทธิสําหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง

2556
พันบาท

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2555 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท
(%)*

2554 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท
(%)*

126,637,747
2,448,877
694,094
129,780,718

97.6
1.9
0.5
100.0

112,140,155
2,192,605
623,089
114,955,849

97.6
1.9
0.5
100.0

97,153,849
1,947,707
568,459
99,670,015

97.5
1.9
0.6
100.0

115,673,257
6,713,240
1,678,779
205,784
124,271,060
5,509,658
(83,931)
(1,127,149)
4,298,578

89.1
5.2
1.3
0.2
95.8
4.2
(0.9)
3.3

102,760,453
5,758,064
1,500,099
160,499
110,179,115
4,776,734
(85,215)
(1,157,827)
3,533,692

89.4
5.0
1.3
0.1
95.8
4.2
(0.1)
(1.0)
3.1

89,402,408
4,747,495
1,152,282
176,458
238,070
95,716,713
3,953,302
(63,253)
(1,236,317)
2,653,732

89.7
4.8
1.1
0.2
0.2
96.0
4.0
(0.1)
(1.2)
2.7

0.90
0.90

0.74
0.74

0.54
0.01
0.55

* อัตราส่วนนี�ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื�องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3.17 นอกจากนี�กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานได้มีการปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ต่อหุ้นของหุ้นสามัญเสมือนว่าได้มีการ
เปลี�ยนแปลงแล้วตั�งแต่ปลายปี 2554
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
ตรวจสอบแล้ว
2555 (ปรับปรุงใหม่) 2554 (ปรับปรุงใหม่)
2556
พันบาท
(%)*
พันบาท
(%)*
พันบาท
(%)*
กําไรสุทธิสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลง
ค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

4,298,578 3.3

3,533,692 3.1

2,653,732 2.7

226 4,298,804 3.3

141 3,533,833 3.1

2,653,732 2.7

* อัตราส่วนนี�ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื�องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า
ตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
(กลับรายการ)ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื�อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
(กลับรายการ)ค่าเผื�อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
(กลับรายการ)ค่าเผื�อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
อื�นๆ
การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้า - กิจการอื�น
เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
การรับดอกเบี�ย
การจ่ายดอกเบี�ย
การจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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ตรวจสอบแล้ว
2555 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท

2554 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท

5,425,727

4,691,519

3,890,049

1,259,977
35,912
35,028
1,614
2
(74,142)
69,745
14,186
5,653
2,907
(19,276)
875
58,685

1,133,009
26,252
33,161
24,618
(85,853)
72,634
12,581
20,943
(10,022)
(11,320)
(79,914)
26
69,024

958,292
22,180
31,336
6,436
5,968
(69,067)
49,784
13,470
6,077
21,227
16,300
106,616
(202)
42,248

1,084
(1,212)

141
3,262

(43,652)
(215)
(2,498,039)
(182,740)
(45,016)
5,298
2,157,443
291,020
51,371
(25,520)
(5,699)
(41,623)
(1,075)
(2,993)
6,475,325
74,133
(77,577)
(1,165,629)
5,306,252

(59,907)
16,509
(108,013)
(104,721)
(6,322)
132,541
7,330
165,936
344,100
121,229
(1,979)
(7,405)
6,399,359
85,876
(70,528)
(1,248,400)
5,166,307

78
(29,305)
(1,420,148)
(80,025)
62,397
(4,799)
2,783,840
4,741
5,390
290,633
(49,457)
(680)
(9,699)
6,653,680
69,017
(26,558)
(1,099,584)
5,596,555

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
ซื�อสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ตรวจสอบแล้ว
2555 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท

2554 (ปรับปรุงใหม่)
พันบาท

(2,725,638)
(285,901)
(236,886)
9,246
(3,239,179)

(2,794,230)
(51,319)
(10,000)
7,803
16,356
(2,831,390)

(3,218,021)
(24,763)
(85,345)
8,726
(3,319,403)

1,066,862
(38,944)
(4,140,000)
(3,112,082)

47,742
(35,156)
(2,580,000)
(2,567,414)

852,044
(34,461)
(2,100,000)
(1,282,417)

(1,045,009)
6,055,829
5,010,820
-

(232,497)
6,288,326
6,055,829
-

994,735
5,293,591
6,288,326
-

455,368
28,950
90,242

392,409
7,167
801

338,556
18,363
15,848

กิจกรรมลงทุน
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยที�ยังไม่ได้ชําระเงิน
ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นโดยที�ยังไม่ได้ชําระเงิน
ซื�ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
RATIO ANALYSIS
เกิดขึ�นจริง
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
สภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี�
ระยะเวลาชําระหนี�
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั�นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื�น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)

0.7
0.2
0.2
13.7
26.2
6.8
52.8

0.7
0.3
0.3
14.3
25.2
6.6
54.9

0.7
0.3
0.3
13.7
26.2
6.3
57.2

%
%
%
%
%
%

8.7
4.3
0.1
97.8
3.3
39.3

8.4
4.2
0.1
110.1
3.1
34.0

8.0
4.2
-0.2
135.6
2.7
27.6

%
%
(เท่า)

12.6
32.1
3.8

11.2
29.8
3.7

9.4
26.5
3.5

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
%

2.3
84.4
0.8
89.3

2.0
92.0
1.0
84.9

2.1
253.1
1.2
95.0
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ
ต้นปี 2556 ทุกภาคส่วนต่างคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจในปีนี�น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีสะท้อนการเติบโตดังที�ปรากฏ
ในปี 2555 ที�ร้อยละ 6.5 อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื�อนทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่สามารถช่วยส่งให้เกิดการขยายตัว
อย่างยั�งยืนต่อเนื�องจากปี 2555 ได้ เนื�องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2556 มีการขยายตัวด้วยอัตราเพียง
ร้อยละ 2.9 เนื�องจากมีปัจจัยทั�งภายใน และภายนอกกระทบต่อตัวขับเคลื�อนทางเศรษฐกิจที�สําคัญ ภาคการ
ส่งออกของประเทศมีการเติบโตแบบติดลบจากสภาพเศรษฐกิจโลกที�ยังไม่ฟื�นตัว การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว
เนื�องจากหนี�ภาคครัวเรือนที�เพิ�มขึ�น และค่าครองชีพที�ปรับตัวสูงขึ�นเช่นกัน อีกทั�งเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชน
ลดลง ในขณะที�การลงทุนภาครัฐมีการขยายตัวอย่างจํากัดเนื�องจากรัฐบาลไม่สามารถนําเงินงบประมาณมาใช้
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามแผนที�วางไว้
ความเชื�อมั�นของผู้บริโภคที�ลดลงประกอบกับการใช้จ่ายภาคเอกชนที�ทรงตัว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหลายๆ
อุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสินค้าที�บริษัทฯ จําหน่ายเป็นสินค้าที�จําเป็นต่อการ
ดํารงชีพ ทําให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที�ไม่สดใส
นอกจากนั�น ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที�มีมากกว่า 2.5 ล้านรายทั�วประเทศ ซึ�งครอบคลุมหลายๆ ธุรกิจ
เปรียบเสมือนตัวช่วยในการกระจายความเสี�ยงเมื�อธุรกิจใดธุรกิจหนึ�งได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที�
ถดถอย ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยได้มีการพัฒนาฐาน
ลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื�อง ทําให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษา
ระดับการดําเนินธุรกิจไว้ได้
รายได้
ยอดขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจํานวน 126,638 ล้านบาท เติบโตขึ�นร้อยละ 12.9 เมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมา
ซึ�งเป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของยอดขายของแม็คโครในอัตราร้อยละ 12.9 และยอดขายรวมของบริษัทย่อยได้แก่
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด และ บริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จํากัด ในอัตราร้อยละ 24.6 (ไม่รวมยอดขายที�ขายให้
แม็คโคร) โดยการเติบโตของยอดขายรวมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื�องมาจากความมุ่งมั�นอย่างต่อเนื�องที�จะตอบ
โจทย์ทางธุรกิจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการเน้น การพัฒนาลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี�ยังรวมถึง การเปิดสาขาใหม่
ในระหว่างปีอีก 7 สาขา การพัฒนารูปแบบของสาขาใหม่ๆ ได้เริ�มส่งผลต่อผลประกอบการ ตลอดจนความ
ทุ่มเทของพนักงานแม็คโครที�มุ่งมั�นให้บริการแก่ลูกค้าสมาชิกอย่างเต็มที� ยอดขายของสาขาเดิมที�เปิดเต็มปี
เติบโตร้อยละ 7.8 เป็นผลจากยอดขายกลุ่มอาหารแห้งและอาหารสดซึ�งมีการเติบโตขึ�นอย่างมาก ณ สิ�นปี 2556
บริษัทฯ มีจํานวนสาขาแม็คโครทั�งสิ�น 64 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่นอีก 5 แห่ง
รายได้รวมของบริษัทฯ ในปีที�ผ่านมามีมูลค่ารวม 129,781 ล้านบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 12.9 เมื�อเทียบกับปี 2555
ซึ�งมีจํานวน 114,956 ล้านบาท

กําไรขั�นต้น

95

กําไรขั�นต้นตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2556 ของบริษัทฯ มีจํานวน 10,964 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรขั�นต้น
ถัวเฉลี�ยร้อยละ 8.7 ต่อยอดขายรวม ซึ�งเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 8.4 ของปี 2555 หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นของมูลค่ากําไร
ขั�นต้นโดยรวมร้อยละ 16.9 ทั�งนี�กําไรขั�นต้นที�เพิ�มขึ�นเป็นผลจากการทุ่มเทอย่างต่อเนื�องในการปรับปรุงฐาน
ลูกค้า ซึ�งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านอาหาร และปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ�ง
ส่งผลให้อัตรากําไรขั�นต้นโดยรวมดีขึ�น และการเพิ�มยอดขายสินค้าภายใต้เครื�องหมายการค้าของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั�งสิ�น 8,598 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจํานวน 1,179 ล้านบาท
หรือร้อยละ 15.9 เมื�อเทียบกับปี 2555 ซึ�งมีจํานวน 7,419 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ�นร้อยละ 16.6
เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายของสาขาใหม่ 12 สาขาที�เปิดมาตั�งแต่ปี 2555 (5 สาขาเปิดในปี 2555 และ 7 สาขาใน
ปี 2556) การเพิ�มขึ�นของค่าแรงขั�นตํ�าทั�วประเทศ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเตรียมบุคคลากรสําหรับ
สาขาใหม่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ�นร้อยละ 13.5 เป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของค่าใช้จ่ายในการสร้างบุคลากร
เพื�อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ การสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน
รวมทั�งการเพิ�มขึ�นของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ของบริษัทฯ
กําไรสุทธิ
ในปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีจํานวน 5,510 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 733 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15.3 เมื�อเทียบกับปี 2555 กําไรหลังหักภาษีมีจํานวน 4,299 ล้านบาท (หลังการปรับปรุงย้อนหลังที�
เกี�ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) เพิ�มขึ�นร้อยละ 21.6 จากปีที�ผ่านมา ซึ�งการเพิ�มขึ�นนั�นนอกจากจะเป็นผลจาก
การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังที�ได้กล่าวไปแล้ว การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 23 เป็น 20
ก็เป็นอีกหนึ�งปัจจัยที�ทําให้กําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ�มขึ�น
กําไรต่อหุ้น
ในปี 2556 ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุ้น จํานวน 240,000,000 หุ้น ให้เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น จํานวน
4,800,000,000 หุ้น โดยการแตกหุ้นสามัญจํานวน 1 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นหุ้นสามัญจํานวน 20 หุ้น
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์
เมื�อวันที� 4 ตุลาคม 2556
หากคํานวณหลังการแตกหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มีกําไรสุทธิต่อหุ้นสําหรับปี 2556 จํานวน 0.90 บาท เปรียบเทียบ
กับปี 2555 ซึ�งมีกําไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.74 บาท ทั�งนี�เป็นผลจากยอดขายที�เพิ�มขึ�น อัตรากําไรขั�นต้นที�เพิ�มสูงขึ�น และการ
บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 34.0
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 39.3 ในปี 2556
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สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ�นปี 2556 มีจํานวนทั�งสิ�น 36,104 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 3,813 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 11.8 เมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมา ซึ�งมีจํานวน 32,291 ล้านบาท การเพิ�มขึ�นของสินทรัพย์รวมมีปัจจัยสําคัญ
มาจากการเพิ�มขึ�นของสินค้าคงเหลือจํานวน 2,516 ล้านบาท และการเพิ�มขึ�นของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุทธิจํานวน 1,599 ล้านบาท สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ที�เพิ�มขึ�นนั�นสอดคล้องกับปริมาณสินค้าสําหรับจํานวน
สาขาใหม่ อีกทั�งบริษัทฯ ได้มีการเพิ�มระดับจํานวนสินค้าคงคลังเพื�อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น
จากปัญหาทางการเมืองที�เริ�มมีมาตั�งแต่ปลายปี 2556 ต่อเนื�องถึงต้นปี 2557 (ปฏิบัติการปิดกรุงเทพ) ที�ดิน
อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ�มขึ�นเนื�องจากในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการลงทุนขยายสาขาใหม่จํานวน 7 สาขา
ซื�อที�ดินและเช่าที�ดินระยะยาวเพิ�มรวมทั�งหมด 4 แปลง เพื�อก่อสร้างสาขาใหม่ในปี 2557 และซื�อเครื�องจักร
และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมรวมเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 3,116 ล้านบาท สําหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดที�ลดลงจํานวน 1,045 ล้านบาท เกิดจากการเพิ�มขึ�นของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานโดยเพิ�มขึ�น
5,306 ล้านบาท และลดลงด้วยการลงทุนในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น และการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างปีจํานวน 4,140 ล้านบาท
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ สิ�นปีมีจํานวนทั�งสิ�น 24,540 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 3,539 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 16.9 เมื�อเทียบกับปี 2555 ซึ�งมีจํานวน 21,001 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของเจ้าหนี�การค้า และ
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน โดยเจ้าหนี�การค้าเพิ�มขึ�นเนื�องจากการสั�งซื�อสินค้าคงคลังเพิ�มขึ�นเพื�อ
รองรับสาขาใหม่จํานวน 7 สาขาที�เปิดระหว่างปี 2556 และการเพิ�มระดับสินค้าคงคลังช่วงปลายปีจากปัญหา
ความไม่แน่นอนทางการเมือง และเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินมีจํานวนเพิ�มขึ�นเพื�อเสริมสร้าง
สภาพคล่องของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ทุนจดทะเบียน
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงในปี 2556 โดยมูลค่าของทุนจดทะเบียนทั�งหมดเท่ากับ 2,400 ล้านบาท ซึ�งในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อวันที� 20 กันยายน 2556 ได้มีการอนุมัติเรื�องการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ
จากเดิมมีมูลค่า 10 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ทําให้บริษัทฯ มีจํานวนหุ้นสามัญเพิ�มขึ�นจากเดิม
จํานวน 240 ล้านหุ้น เป็น 4,800 ล้านหุ้น โดยชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ�นปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวน 11,021 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 158 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 1.5
จากปี 2555 ซึ�งมีจํานวน 10,863 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 2.30 บาทต่อหุ้น
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อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ�มขึ�นจาก 2.0 เท่าในปี 2555 เป็น 2.3 เท่าในปี 2556 ซึ�งเป็นผลโดยตรง
จากการเพิ�มขึ�นของเจ้าหนี�การค้าและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน อัตราส่วนหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-bearing debt to equity) มีอัตราเพิ�มขึ�นเป็น 0.30 ในปี 2556 จากอัตรา 0.21
ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม ณ สิ�นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและวงเงินสินเชื�อเพียงพอเพื�อรองรับการลงทุนและ
รายจ่ายเงินสดอื�นๆ สําหรับปี 2557
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
สําหรับปี 2556 กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานมีจํานวน 5,306 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 140 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.7 จากปี 2555 เนื�องจากกําไรก่อนภาษีเงินได้เพิ�มขึ�นเป็นหลัก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 3,239 ล้านบาท ระหว่างปี 2556 เป็นการใช้ไป
สําหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ๆ ในระหว่างปี การซื�อที�ดินรวมทั�งการเช่าที�ดินระยะยาวเพิ�มสําหรับ
แผนการเปิดสาขาในปี 2557 และการลงทุนซื�อโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมการจัดหาเงินระหว่างปี 2556 จํานวน 3,112 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
การจ่ายเงินปันผลจํานวน 4,140 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�นจํานวน 1,067 ล้านบาท
เพื�อเสริมสร้างสภาพคล่องและการขยายธุรกิจ
เงินปันผล
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที�ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื�ออนุมัติให้บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ�น 1,440 ล้านบาท และกําหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที� 23 พฤษภาคม 2557
อนึ�ง จํานวนเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนที�เพิ�มจากเงินปันผลระหว่างกาลจํานวน 0.50 บาทต่อหุ้น
ซึ�งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั�งหมดแล้วในไตรมาสที� 4 ของปี 2556
ราคาหุ้น
หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 มีราคาปิดเท่ากับ 29.00 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าบริษัทรวมตามราคาตลาดเท่ากับ 139,200 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 32,160 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 30.0 จากสิ�นปี 2555 ซึ�งมีมูลค่ารวมตามราคาตลาดเท่ากับ 107,040 ล้านบาท

นโยบายการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการบัญชี
ที�มีการปรับปรุงซึ�งมีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยนโยบายที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบมีดังนี�
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1. ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 ภาษีเงินได้)
2. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 21 ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ)
3. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 8 ส่วนงานดําเนินงาน)
รายละเอียดที�เกี�ยวข้องได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.1 ทั�งนี�มีเพียงนโยบายการบัญชี
เรื�องภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่านั�นที�ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ซึ�งได้
เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษ ทั ได้ส อบทานข้อ มูล ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจํา ปี ฉบับ นี้ แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง บริ ษ ทั
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุ มดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ต ามระบบดัง กล่าว และ
บริ ษ ทั ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที ่ 19 กุม ภาพัน ธ์ 2557 ต่ อผูส้ อบบัญ ชี แ ละ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั …………………………

2. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ………………………….

ผู้รับมอบอํานาจ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร –สายงาน
บริ หารการเงิน
………………………….
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริ หาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายอาสา สารสิ น
26 มกราคม 2537

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)
77 ปี

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )
ไม่มี

ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา/
กับผูบ้ ริ หาร
ประวัติการอบรม
ไม่มี
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ
Boston University สหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2541-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
2542-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ไทย(IOD)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2546 Director Accreditation Program
2544-ปัจจุบนั
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2550 Audit Committee Program
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2551 Finance for Non-Finance Director
2550-ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการอิ
สระ
2556 Role of Chairman Program
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบนั
รองประธาน และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2536-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่ จํากัด
2538-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั อมตะ ซิต้ ี จํากัด
2543-2555
ราชเลขาธิ การ
สํานักราชเลขาธิ การ
2546-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
2547-ปัจจุบนั
ประธานของที่ปรึ กษา
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
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ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
2548-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั

นายอรรถพร ข่ายม่าน
16 พฤศจิกายน 2542

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

69 ปี

ไม่มี

ไม่มี

Associate member of the Institute
of Chartered Accountants in
Australia
Associateship in Accounting from
Western Australia Institute of
Technology (Now, Curtin
University of Technology)
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริ ษทํ แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535-2539
กรรมการผูจ้ ดั การ
สํานักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุ งเทพฯ

2547 Director Accreditation Program

นายชวลิต อัตถศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2542

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

65 ปี

ไม่มี

ไม่มี

2552 Director Certification Program

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย
เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2552-2556
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมโดยสมาคม
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 2520-2548
กรรมการ
(IOD)
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
2548 Director Accreditation Program 2548-ปัจจุบนั
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จํากัด
2552 Director Certification Program
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ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
2548-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั

นายธี ระ วิภูชนิน
14 พฤษภาคม 2546

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

64 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักงานที่ปรึ กษาภาษีเอสซีแอล จํากัด

ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ และ
เศรษฐศาสตร์
University of Wisconsin-Stevents
Point, U.S.A.

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2551-2552
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
2553-ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
(IOD)
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
2544 Director Certification Program
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)
2548 Audit Committee Program
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2533-2537
ผูแ้ ทนประจําประเทศไทย
บริ ษทั พรู เด็นเชียล แอสเซ็ด แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
2538-2540
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
2541-2547
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

103

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์
5 กรกฎาคม 2556

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)
67 ปี

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )
ไม่มี

ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา/
กับผูบ้ ริ หาร
ประวัติการอบรม
ไม่มี
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาเอก สถาบันเทคโนโลยี
แมสสาชูเสตต์ (เอ็มไอที)

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547-2553
ประธานกรรมการบริ หาร
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
(IOD)
7 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2549 Director Certification Program
2550 Certificate of Leadership Program
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

นายโชติ โภควนิช
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

71 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติ
ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรพัฒนาการจัดการ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ประเทศ สหรัฐอเมริ กา

104

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2538-2539
ที่ปรึ กษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
2539
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาราชการแทนรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง
2540-2541
ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544-2547
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
2551-2552
รองประธานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2543-2544
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน))
2555-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
7 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
ปัจจุบนั
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2543 Chairman 2000

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535-2537
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกงสุ ลใหญ่แห่งเดนมาร์กประจําประเทศไทย
2552 Director Certification Program
บริ ษทั อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2555 - IOD National Director
2537-2540
ประธานกรรมการบริ หาร
Conference 2012 –Moving
กลุ่มบริ ษทั ไทยวา จํากัด (มหาชน)
Corporate Governance Forward: 2542-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด
Challenge for Thai Directors
บริ
ษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากัด
- Monitoring the Quality of
2545-ปัจจุบนั
กรรมการ
Financial Reporting
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
- Successful Formulation &
บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
Execution of Strategy
2547-2549
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- How to Measure the Success of
ธนาคารสิ นเอเชีย จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั ชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน))
Corporate Strategy
2556-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
- Monitoring Fraud Risk
2546 Director Accreditation Program

Management
- Monitoring the Internal Audit
Function
- Monitoring the System of
Internal Control and Risk
Management

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ รองประธานกรรมการที่ 1
5 กรกฎาคม 2556
และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

61 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ประกาศนียบัตรพาณิ ชยศาสตร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการที่ 1
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธ เชียงใหม่
ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ปัจจุบนั

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2516-2521
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
2522-2526
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วส์ จํากัด
บริ ษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จํากัด
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
บริ ษทั กรุ งเทพการประมง จํากัด
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 2526-2530
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หาร (การค้าระหว่างประเทศ)
(IOD)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด (ประจําฮ่องกง)
ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
2543 Director Certification Program
บริ
ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
2549 The Role of Chairman
นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
กรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
นายกสมาคมปัญญาภิวฒั น์

นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2
29 สิ งหาคม 2539
กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

61 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2538-2544
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544-2553
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
รองประธานกรรมการ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มส 2544-2556
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั ไทย(IOD)
2553-ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2546 Director Certification Program
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการที่ 2
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิช กรรมการบริ หาร
7 พฤษภาคม 2531
และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

65 ปี

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
5 กรกฎาคม 2556

58 ปี

กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

200

ไม่มี

Ph. D. in Industrial Engineering and บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Management, Oklahoma State
2531-2550
กรรมการ
University
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบนั
กรรมการ
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 2550-2553
กรรมการอิสระ
(IOD)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2551-2552
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2547 Director Certification Program
บริ
ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
Finance for non-finance Director
2553-ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2551 Role of the Compensation
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
Committee
2553-11 ก.ค. 2556 กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ไม่มี
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
8 ส.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543 Director Certification Program 2527
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วซ์ จํากัด
2528
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
C.P. STANDARD RESOURCES CO., LTD. ฮ่องกง
2530
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
2536
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและการจัดจําหน่ายเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จํากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส 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
กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
นายปิ ยะวัฒน์
ฐิตะสัทธาวรกุล
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

60 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ
(การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2533
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)

จํานวนหุ น้ ที่
ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ปริ ญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2536
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2539-2541
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 2542-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
(IOD)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
2544 Director Certification Program
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2521
โครงการสุ กรชําแหละ
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
2526
ผูจ้ ดั การกิจการไก่ยา่ ง
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
2529
ผูจ้ ดั การกิจการเป็ ดเชอรี่
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
2531
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ซี.พี. เคเอฟซี จํากัด
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั รี เทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จํากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนปัญญาภิวฒั น์เทคโนธุ รกิจ
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
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ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

ตําแหน่ง
กรรมการ

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่ ความสัมพันธ์
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )
กับผูบ้ ริ หาร
50 ปี
ไม่มี
เป็ นพี่ชายของ
นายณรงค์
เจียรวนนท์
และ
นายศุภชัย
เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ
New York University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
(IOD)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2554 Director Accreditation Program
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บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
ประธานบริ หาร
บริ ษทั ยูทีวี เคเบิ้ลเน็ตเวอร์ค จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เทเลคอมโฮลดิ้ง จํากัด
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เจียไต๋ พร็ อพเพอร์ต้ ี เมเนสเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เจียไต๋ เรี ยล เอสเตรส กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั เจียไต๋ โลตัส (เซี่ยงไฮ้) จํากัด
บริ ษทั ฟอร์จูน ลิสซิ่ง จํากัด
บริ ษทั แมส เจียน อินเวสเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ปักกิ่ง โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์ จํากัด
บริ ษทั เอสเอ็ม ทรู จํากัด
ประธานกรรมการร่ วม
บริ ษทั เซี่ยงไฮ้ คิงฮิวล์ - ซุปเปอร์แบรนด์มอล์ จํากัด

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (จีน) บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์ เก็ต เชนส์ สโตร์ จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
รองประธานกรรมการ
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (ไทย) บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กลุ่มธุ รกิจโทรคมนาคม บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กลุ่มธุ รกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองประธาน
บริ ษทั เจียไต๋ เทรดดิ้ง (ปักกิ่ง) จํากัด
บริ ษทั เจียไต๋ วิชน่ั จํากัด
บริ ษทั เจียไต๋ อินเตอร์เนชัน่ แนลไฟแนนซ์ จํากัด
บริ ษทั เซี่ยงไฮ้ ฟอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เจียไต๋ กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั ซีพี โภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
บริ ษทั ฟอร์จูน เซี่ยงไฮ้ จํากัด
บริ ษทั โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ผิง อัน อินชัวรันช์ (กรุ๊ ป) ออฟ ไชน่า จํากัด
ตําแหน่งทางสังคม
2536
คณะกรรมาธิ การเด็กเยาวชนและผูส้ ูงอายุ
กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
2538
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิ การกีฬา สภาผูแ้ ทนราษฎร
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ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
2545
2547

2548
2549

2551

2552

2553
2554
2555
2556

นายณรงค์ เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

48 ปี

ไม่มี

เป็ นน้องชาย
ของนายสุ ภกิต
เจียรวนนท์
และพี่ชายของ
นายศุภชัย
เจียรวนนท์

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชา Business Administration,
New York University,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
รองประธานสภาธุ รกิจไทย-จีน
สมาชิกชมรมธุ รกิจไทยรุ่ นใหม่
อุปนายกสมาคมขี่มา้ แห่งประเทศไทย
กรรมการกองทุนส่งเสริ มงานวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
อุปนายกสมาคมส่งเสริ มการลงทุนและการค้าไทย-จีน
สมาชิกสมาคมธุ รกิจไทยรุ่ นใหม่
ที่ปรึ กษาประจําคณะกรรมาธิ การการสาธารณสุ ข สภาผูแ้ ทนราษฎร
Management Committee of Chia Tai International Center of Peking University
Member of Fudan Incentive Management Fund Committee of Fudan University
Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government
Committeeman of Chinese People’s Government Consultant Committee
Wuhan Province No. 10th
กงสุ ลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซียประจําจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ปรึ กษาประจําคณะกรรมาธิ การการศึกษา สภาผูแ้ ทนราษฎร
กรรมการมูลนิธิเดอะบิ้ลด์
ประธานหอการค้าไทยในจีน
Vice Chairman of Youth Committee of China Overseas Chinese
Investment Enterprises Association
ผูช้ าํ นาญการประจําคณะกรรมาธิ การการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542- ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Advance Management
Program : Transforming Proven
Leaders into Global
Executives, Harvard Business
School, Harvard University
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา บริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
5-11 ก.ค. 2556
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2538-2540
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) จํากัด
2540
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
บริ ษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จํากัด
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 2543-ปัจจุบนั
กรรมการ
(IOD)
บริ ษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
กรรมการ
2550 Director Accreditation Program 2544-ปัจจุบนั
บริ ษทั Yangtze Supermarket Investment จํากัด
บริ ษทั Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
2545-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
ธนาคาร Business Development
2546-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั Tai’an Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
บริ ษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
2547-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั Xi’an Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
บริ ษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
2548-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั Qingdao Lotus Supermarket จํากัด
2550-2553
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซี.พี. โภคภัณฑ์ จํากัด
2550-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการอาวุโส
บริ ษทั CP Lotus Corporation จํากัด
บริ ษทั Chia Tai (China) Investment จํากัด
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ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
2551-2553
2551-ปัจจุบนั

2552-ปัจจุบนั

2553-ปัจจุบนั
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด
บริ ษทั Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จํากัด
บริ ษทั Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
บริ ษทั Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
บริ ษทั Zhejiang CP Trading จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั Foshan C.P. Management Consulting จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซีนิเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จํากัด
บริ ษทั Wuxi Yilian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Taizhou Yilian Supermarket Chain Store จํากัด
บริ ษทั Hefei Ailian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Changsha Chulian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Wuchan Yichu Ailian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Changsha Ailian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจ ซีพี
รองประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จํากัด
รองประธานกรรมการ
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (ไทย)
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (จีน)
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
บริ ษทั Shanghai Kinghill จํากัด
บริ ษทั CP Lotus Corporate Management จํากัด

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

2554-ปัจจุบนั

2555-ปัจจุบนั

2556- ปัจจุบนั
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
กรรมการ
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จํากัด
บริ ษทั Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จํากัด
บริ ษทั Chia Tai Qingdao Holdings จํากัด
บริ ษทั Chia Tai Xiangyang Holdings จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ ริ เวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ ริ เวอร์ เพลส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ ริ เวอร์ ฟรอนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เอส เอ็ม ทรู จํากัด
ผูช้ ่วยอาวุโสประธานกรรมการ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครื อ”
กรรมการ
บริ ษทั Shanghai Cailian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Nantung Tonglian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Kunshan Tailian Supermarket จํากัด
บริ ษทั C.P. Zonglian (Shanghai) Management จํากัด
บริ ษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
บริ ษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
บริ ษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Shanghai Litai Logistics จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั CP Food Product (Shanghai) จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั Shanghai Yilian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Shanghai Ailian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Shanghai Songlian Supermarket จํากัด
บริ ษทั Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จํากัด

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายศุภชัย เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

ตําแหน่ง
กรรมการ

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่ ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา/
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )
กับผูบ้ ริ หาร
ประวัติการอบรม
46 ปี
ไม่มี
เป็ นน้องชาย
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ
ของนายสุ ภกิต (การเงิน)
เจียรวนนท์
Boston University
และนายณรงค์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เจียรวนนท์
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
2554 Director Accreditation Program

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535
เจ้าหน้าที่อาวุโสประจําสํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2536
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายห้องปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2537
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายสนับสนุนและประสานงานวางแผน และปฏิบตั ิงานโครงการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2538
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปโทรศัพท์นครหลวงตะวันออก
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2539
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นปฏิบตั ิการ และพัฒนาธุ รกิจ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2540
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2532
Management Trainee (1 ปี )
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
2533
Management Trainee (1 ปี )
Soltex Federal Credit Union, USA
2534
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (2 ปี )
บริ ษทั วีนิไทย จํากัด
2542-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จํากัด
2543-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชน่ั ส์ จํากัด
2544-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พันธวณิ ช จํากัด
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ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
2545-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั

นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

67 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ปริ ญญาวิทยาศาสตร์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งทางสังคม
2542-ปัจจุบนั
กรรมการที่ปรึ กษา
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
2548-2550
กรรมการสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน (LCA)
2549-ปัจจุบนั
ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
กรรมการจัดหาและบริ การดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
2551-2552
กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้าง
อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2551-ปัจจุบนั
กรรมการคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดหาและบริ การดวงตาเชิงรุ กทัว่ ประเทศ
2552-ปัจจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
2553-2554
กรรมการบริ หารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2553-ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาประธานกรรมการบริ หาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการกลางมูลนิ ธิรามาธิ บดีฯ
กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่ปรึ กษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาธุ รกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546-2547
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ปริ ญญาวิทยาศาสตร์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ปริ ญญาปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริ ญญาปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริ ญญาปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

ประวัติการอบรมโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
2544 Director Certification Program
2548 Director Accreditation Program

นายอํารุ ง
สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

60 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทสาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประสบการณ์การทํางาน
ประวัติการอบรม
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
5-11 ก.ค. 2556
กรรมการ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
(IOD)
12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
2544 Director Certification Program
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2546 Company Secretary
2549 Board Performance Evaluation
DCP Refresher
2550 Role of the Compensation
Committee

นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์
15 ธันวาคม 2547

กรรมการบริ หาร
และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารการเงิน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

58 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2519-2523
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2523
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
2542-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด
2546-ปัจจุบนั
กรรมการ
ธนาคารวีนาสยาม
2547-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ปัจจุบนั
รองประธานสํานักการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2540-2542
รองกรรมการผูจ้ ดั การ-บัญชีและการเงิน
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพร์ซ จํากัด (มหาชน)
2545-2553
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายฟิ ลลิป
วิลเลียม ค๊อกซ์
25 เมษายน 2556

ตําแหน่ง

กรรมการ

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

68 ปี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประสบการณ์การทํางาน
ประวัติการอบรม
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 2542-2545
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส-บัญชีและการเงิน
(IOD)
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
กรรมการ
2548 Director Accreditation Program 2548-ปัจจุบนั
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
Attended the Sydney University
to study Business Administration

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2540-2550
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารแห้ง)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
2550-2553
ผูอ้ าํ นวยการบริ หารฝ่ ายสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารแห้ง)และซัพพลายเชนแมเนจเม้นท์
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
(IOD)
25 เม.ย. 2556-ปัจจุบนั กรรมการ
-ไม่มีบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2532-2540
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั มาบุญครอง ศิริชยั ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
2548-2553
กรรมการ บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
2554-มี.ค. 2556
Chief Commercial Officer and Member of the Executive Board of
Directors แม็คโคร อเมริ กาใต้
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ผู้บริหาร และ เลขานุการบริ ษัท
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายชิ หลุง ลิน
15 พฤษภาคม 2546

นายณอง มิเชล
เดอ ไกเยอ
1 กันยายน 2553

ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงานธุ รกิจ
ฟูด เซอร์วิส

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร -สายงาน
บริ หารสิ นค้า

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )
50 ปี
ไม่มี

ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา/
กับผูบ้ ริ หาร
ประวัติการอบรม
ไม่มี
Business Manager Courses,
Chung-Shin University
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย(IOD)

55 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546-2553
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารสด)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจฟูด เซอร์วิส
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

2553 Director Certification Program

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2533-2544
ผูจ้ ดั การกลุ่มอาหารสด
บริ ษทั เว็ลคัม ไต้หวัน แดรี่ ฟาร์ม
2544-2546
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค
บริ ษทั แม็คโคร ไต้หวัน
2550-ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
2555 - 2556
ประธานกรรมการ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด

Master Degree
in Business Administration,
Insittut Superieur de Gestion
(ISG, Paris)

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553-ปัจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร-สายงานบริ หารสิ นค้า
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
2539-2548
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและบริ หารสิ นค้า
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Carrefour
(IOD)
2548-2550
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
-ไม่มีGiant Hypermarket, Dairy Farm
2552-2553
Offer Director
Kingfisher Group
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ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายโทมัส เลสลี่
แฮมเมอร์
1 มกราคม 2554

ตําแหน่ง
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงานด้าน
ปฏิบตั ิการ

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )
59 ปี
ไม่มี

ความสัมพันธ์
คุณวุฒิทางการศึกษา/
กับผูบ้ ริ หาร
ประวัติการอบรม
ไม่มี
Business Administration,
San Diego College

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552-2553
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
2554-ปัจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานด้านปฏิบตั ิการ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
(IOD)
-ไม่มีบริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543-2546
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Price Smart China Enterprises, China
2546-2548
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ Business Unit General Manager
China Resource Vanguard Co., Ltd., China
2549-2551
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร/ Retail Business Unit General Manager
Great Dreams Cartoon Group Ltd., China

นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
2 กันยายน 2556

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร-สายงานพัฒนา
ระบบข้อมูล

48 ปี

ไม่มี

ไม่มี

The Diploma of Information
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Technology (DIT),
2 ก.ย. 2556-ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
Melbourne Institute of Technology,
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
Australia
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
2542-2556
Oracle Enterprise Architect
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
-ไม่มี-

นางบุญสิ น
ศรี เลิศชัยพานิช
9 ธันวาคม 2553

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บริ หารงานกลาง

60 ปี

ไม่มี

ไม่มี

อ.บ. คณะอักษรศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535-2540
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานบริ หารและพัฒนาบุคคล
บริ ษทั คริ สเตียนี และ นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2541-2553
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย(IOD)
2547 Director Certification Program
Finance for Non Finance Director
2549 Role of the Compensation
Committee

นายวัชรชัย หล่อทรัพย์
17 มิถุนายน 2556

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

57 ปี

ไม่มี

ไม่มี

2544-2547
พ.ค.-ธ.ค. 2550
2553-ปัจจุบนั

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาบริ หารงานบุคคล
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) นิดา้

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 มิ.ย. 2556-ปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551-ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2524-2533
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบริ หารค่าจ้างเงินเดือนและฝึ กอมรม
ประวัติการอบรมโดยสมาคม
NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd.
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 2534-2538
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิต
(IOD)
NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd.
-ไม่มี2539-2552
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิต
NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd.
2553-2556
กรรมการผูจ้ ดั การ
NXP Semiconductors (Philippines) Co., Ltd.
นางสาวนิโลบล
ตั้งประสิ ทธิ์
18 มีนาคม 2551

เลขานุการบริ ษทั

54 ปี

ไม่มี

ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
จํานวนหุ น้ ที่
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) ถือ (หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
Certificate in Attorney Assistant
Training Program,
Litigation/Corporation, UCLA
Extension, School of Law, U.S.A.
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LLM”)
โรงเรี ยนกฎหมาย
มหาวิทยาลัยเทมเปิ ล ฟิ ลลาเดเฟี ย
มลรัฐเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2529-2532
ทนายความ (ประจําบริ ษทั )
ห้างหุ น้ ส่วนสามัญจดทะเบียน บีกริ มแอนด์โก
2532-2547
ทนายความหุ น้ ส่วน
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จํากัด
2548-ปัจจุบนั
กรรมการ/ ทนายความหุ น้ ส่วน
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จํากัด

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการ และผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่ อยและ/ หรือบริษัทที่เกีย่ วข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ
นายอาสา สารสิ น
นายอรรถพร ข่ายม่าน
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายธีระ วิภูชนิน
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กุล
ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์
นายชิ หลุง ลิน
นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์
นางบุญสิ น ศรี เลิศชัยพานิช
หมายเหตุ
ตําแหน่ ง

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย
บริษัท สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด

1, 6
6, 7
6, 8
6, 8, 9
6, 8
6, 8
2, 5
2, 3, 5
4, 5, 10
4, 5, 10
4, 5
4
4, 5
4
4
4, 5
5, 11
4
12
13
14

4

4
4
4
4

1 = ประธานกรรมการ
2 = รองประธานกรรมการ
3 = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4 = กรรมการ
5 = กรรมการบริ หาร
6 = กรรมการอิสระ
7 = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8 = กรรมการตรวจสอบ 9 = ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 10 = กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 11 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานบริ หารการเงิน
12 = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจฟูด เซอร์วิส 13 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานด้านปฏิบตั ิการ 14 = ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายชื่อบริษทั ย่ อย
รายชื่อกรรมการ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายชิ หลุง ลิน
นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์
นางบุญสิ น ศรี เลิศชัยพานิช
นางสาวธัญมาส วรชาติ
นายเลิง ชิว ปง

บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
นางสาวศุภรัตน์
สําเนียงหงษ์

ตําแหน่ง
รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556)
45 ปี
ปริ ญญาโท
สาขา MBA
มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประวัติการทํางานที่สาํ คัญ
2532 – 2539
2539 - ปัจจุบนั

ประกาศนียบัตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
วุฒิบตั ร BCM Certificate
การฝึ กอบรมภายนอกองค์ กร
- การบริ หารความเสี่ ยง
- การวางแผนงานตรวจสอบภายใน (COSO)
- การประเมินการควบคุมภายใน (COSO)
- Business Process Improvement
- Business Continuity Management
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ผูจ้ ดั การตรวจสอบ
บริ ษทั Coopers & Lybrand (Thailand)
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5
- ไม่มี -
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