
แบบ 56-1 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

 

บริษทั สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

           หนา้ 

ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ                    

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ               1 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                5 

3. ปัจจยัความเส่ียง                                         25 

4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ             29 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย                   39 

6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน                     40 

 

ส่วนที ่2  การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ               

7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้              43 

8. โครงสร้างการจดัการ               44 

9. การกาํกบัดูแลกิจการ               55 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม               73 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง            76 

12. รายการระหวา่งกนั               79 

 

ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน               

13.  ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั               85 

14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ             95 

 

การรับรองส่วนถูกต้องของข้อมูล              100 
 

เอกสารแนบ   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั      101 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย          126

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน          127 

                    และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 

 



ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของแมค็โคร ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” ซ่ึงมีสาขาอยู่

ทั ว่ป ร ะ เท ศ ไท ย บริษัทฯ ดําเนินงานโดยทีมผู ้บริหารมืออาชีพซ่ึงประจําอยู่ ท่ีสํานักงานใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร และทีมบริหารประจาํแต่ละสาขาเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  ในปี 2532 บริษทัฯ ไดเ้ปิดห้างแมค็โคร สาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว ณ ส้ินปี 2556 

บริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 64 สาขา ซ่ึงแต่ละสาขามีขนาดพ้ืนท่ีขายและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามทาํเล

ท่ีตั้ง ประกอบดว้ย สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 11 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัรวม 53 

สาขา และร้านจาํหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” อีก 5 แห่ง  มีพื้นที่ขายรวมประมาณ 

481,000 ตารางเมตร ทั้งน้ี ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของแมค็โครมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ียตั้งแต่ 1,000 - 12,000 ตารางเมตร

ต่อสาขา ทุกสาขาไดรั้บการพฒันาข้ึนโดยคาํนึงถึงความตอ้งการ และลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

ลูกคา้หลกัในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นสาํคญั นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการขยายการประกอบธุรกิจ โดยถือหุ้นทั้งหมด

ในบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ดงัน้ี 

 

บริษทั ประเภทกิจการ 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั ประกอบธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารทั้ งนําเข้าจาก

ต่างประเทศ และในประเทศ และจาํหน่ายไปยงัลูกคา้

ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้าํท่ีมีความเช่ียวชาญในการคดัสรร

ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมทั้ง แช่แข็ง แช่เยน็ และ

อ าห ารแ ห้ ง  ได้แ ก่  เน้ื อ สั ต ว์ อ าห ารท ะ เล  ม นั ฝ รั ่ง 

ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร นอกจากน้ี 

บริษทัฯ มีมาตรการเขม้งวดในการบริหารจดัการควบคุม

วงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินค้า จดัเก็บ และการ

ขนส่งภายใตก้ระบวนการท่ีไดม้าตรฐานดว้ย 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั ประกอบธุรกิจทางการคา้และจดัจาํหน่ายอาหาร รวมทั้ง

ธุรกิจนําเข้าและส่งออกอาห ารท่ี มี คุณ ภาพสู ง ด้าน

ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง ผลิตภณัฑน์มและ

ผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร เป็นตน้ 
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1.1   นโยบายในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ  

ปรัชญาองคก์ร วสิยัทศัน์ และภารกิจหลกั ของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 

ปรัชญาองค์กร (Philosophy) 

เติบโตดว้ยผลงาน 

มุ่งไปท่ีธุรกิจเฉพาะดา้นและส่วนแบ่งทางการตลาด 

ลงทุนในบุคลากร 

เสาะแสวงหาส่ิงท่ีแปลกใหม่ 

บริหารความเปล่ียนแปลง 

ฟัง เรียนรู้ และตอบสนอง 

ทาํส่ิงต่างๆ ใหเ้รียบง่าย 

 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

แมค็โคร คู่คิดธุรกิจคุณ... 
 
แมค็โคร คู่คิดธุรกิจคุณ 

มุ่งมัน่สรรหาสินคา้คุณภาพใหค้รบครัน  

ดว้ยราคาและบริการภายใตข้อ้เสนอทางการคา้ท่ีดีท่ีสุด  

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นอาหาร 

 

ภารกจิหลกั (Mission) 

เราจะดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของลูกคา้สมาชิกผูป้ระกอบธุรกิจดา้นอาหาร  

(To be the 1st Choice Supplier to our Registered Food Professionals)  

 

บริษัทฯ ยงัคงดําเนินธุรกิจโดยเน้นกลยุทธ์การยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

(Customer Centric) ภายใตภ้ารกิจหลัก “เราจะดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของลูกคา้สมาชิกผู ้

ประกอบธุรกิจดา้นอาหาร” (To be the 1st Choice Supplier to our Registered Food Professionals) และ

ยงัดาํเนินโครงการพฒันาต่างๆ เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งใหแ้ก่องคก์รอยา่งย ัง่ยืน 

 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึงเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ตั้งแต่ปี 2555 เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ 

โดยสาขาแรกท่ีหัวหิน ได้รับการตอบรับท่ีดี และมีผลประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย 

นอกจากน้ีสาขาดงักล่าวยงัไดส้ร้างความภาคภูมิใจใหก้บับริษทัฯ ดว้ยรางวลัชนะเลิศดา้นการออกแบบ 

ประเภท Warehouse Club จาก Chain Store Age ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความเช่ือมัน่และมุ่งพฒันาแมค็โคร 

ฟูดเซอร์วิส ขนาดเล็ก โดยไดมี้การเปิด แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาป่าตองและราไวยใ์นจงัหวดัภูเก็ต 
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เพ่ือเอ้ือต่อการขยายสาขาไปยงัทาํเลท่ีใกลก้บัลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง 

(“โฮเรกา้”) หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในจงัหวดัท่องเท่ียวมากข้ึน โดยในเบ้ืองตน้สาขาทั้ง 2 แห่ง มีผล

ประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ  

 

ในดา้นการขยายธุรกิจในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ สามารถขยายสาขาแม็คโครไดจ้าํนวน 7 สาขา ในภาค

ตะวนัออกจํานวน 1 สาขา ได้แก่ ตราด ภาคอีสานจํานวน 3 สาขา ได้แก่ มุกดาหาร ชุมแพ และ

นครพนม และภาคใตจ้าํนวน 3 สาขา ไดแ้ก่ สตูล ป่าตอง และราไวย ์ในจงัหวดัภูเกต็  

 

จากความมุ่งมัน่ดาํเนินงานภายใตภ้ารกิจหลัก ส่งผลใหปั้จจุบนั แมค็โครมีฐานลูกคา้มากกว่า 2.5 ลา้น

ราย โดยตลอดปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ดาํเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ภายใตโ้ครงการ 

Lovemark เพ่ือเน้นทาํความเขา้ใจกบัความตอ้งการท่ีแท้จริงของผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อย และ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร ตลอดจนดาํเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการมิตรแทโ้ชห่วยท่ีช่วย

เสริมความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อยมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการจดังาน “วนันดัพบ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก” “ตลาดนดัโชห่วย” และ “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” 

 

ปัจจยัความสาํเร็จของธุรกิจแมค็โคร ส่วนหน่ึงเกิดจากการสร้างและพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ตาม

แผนงานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล (HR Roadmap) โดยแมค็โครจะมุ่งใหก้ารอบรมและพฒันา

บุคลากรใหมี้คุณภาพและเติบโตกา้วหนา้ไปตามสายงาน เพ่ือเติมเต็มความตอ้งการบุคลากรของบริษทัฯ 

และเสริมรากฐานท่ีแขง็แกร่งใหแ้ก่องคก์ร เพ่ือใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญความทา้ทายในอนาคต  

 

เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการเติบโตและขยายธุรกิจ ภายใตค้วามตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายและ

การแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2556 แมค็โครไดซ้ื้อระบบปฏิบติัการท่ีตอบสนองไดดี้กว่าระบบปัจจุบนั 

และในขณะน้ีระบบดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการพฒันา ซ่ึงเม่ือระบบดงักล่าวสามารถทาํงานไดอ้ยา่ง

เตม็รูปแบบ ระบบน้ีจะช่วยทาํการจดัการขอ้มลูในทุกแผนก และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 

  

เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต และเพ่ือการบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใต้

ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management) บริษทัฯ ไดเ้ตรียมขยายศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้ง

และสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานไดใ้นช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 และเมื่อ

รวมกบัศูนยก์ระจายสินคา้ในปัจจุบนั จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีความสามารถในการกระจายสินคา้เพ่ิมข้ึนเป็น

สองเท่าตวั  

 

แมว้่าในปี 2556 จะเป็นปีท่ีทา้ทาย แต่บริษทัฯ ก็ยงัประสบความสาํเร็จ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายทาง

การเงิน ซ่ึงเป็นผลมาจากความสาํเร็จจากการโครงการพฒันาต่างๆ  อีกทั้งพนกังานของบริษทัฯ มีความ

ทุ่มเทและใส่ใจต่องานท่ีรับผิดชอบ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดรายได้รวม จาํนวน 129,781 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9 จากยอดรายไดร้วมในปีท่ีผ่านมา และมีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีจาํนวน 4,299 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.6 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
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ทั้งน้ี เศรษฐกิจของไทยในปี 2557 คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 3-4 จากประมาณการ

อุปสงคใ์นประเทศขยายตวัตํ่า ประกอบกบัสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในช่วงตน้ปี จึงนบัเป็นอีก

ปีท่ีทา้ทายของแมค็โครในการขบัเคล่ือนองคก์รให้เติบโตอย่างกา้วกระโดด อย่างไรก็ตามบริษทัฯ จะ

ยงัคงส่งเสริมกิจกรรมท่ีเนน้ความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั และสานต่อโครงการการพฒันาต่างๆ เพ่ือ

เป็นการสนบัสนุนภารกิจหลัก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัดาํเนินโครงการท่ีสําคญัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการนาํ

ระบบปฏิบัติการใหม่มาใช้ และเตรียมเปิดศูนยก์ระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคแห่งท่ี 2 

นอกจากน้ี การท่ีแม็คโครเป็นบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์จึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะนาํความโดดเด่น

ของการเป็นผูน้าํทางดา้นอาหาร และความชาํนาญในการขยายตลาดต่างประเทศของเครือเจริญโภค

ภณัฑ ์มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถทางการแข่งขนัของแมค็โคร เพ่ือส่งเสริมใหแ้มค็

โครสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในอนาคต 

 

1.2   การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

1) มีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็นบริษทั ซีพี ออลล ์

จาํกดั (มหาชน) โดย บริษทั เอส เอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. (SHV) โอนหุ้นของ SHV และบริษทัใน

เครือของ SHV ท่ีถือหุน้ในบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม จาํนวน 154,429,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

64.35 ของจาํนวนหุ้นท่ีออก และจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ให้แก่ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

(ซีพี ออลล)์ ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 มีผลทาํให ้ซีพี ออลล ์กลายเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ  

2) มีการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ โดย ซีพี ออลล์ ในระหว่างวนัท่ี 28 

มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 โดยผูถื้อหุน้ไดข้ายหุน้ของบริษทัฯ ใหก้บั ซีพี ออลล ์ เป็น

จาํนวน 76,172,375 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 31.74 

3)  มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

จาํนวน 240,000,000 หุน้ เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ ท่ีกระทรวงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 

กนัยายน 2556 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงตามแผนภูมิของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

    บริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จาํกดั 

99.99% 

       บริษทั วนีาสยาม ฟู้ ดจาํกดั  

100% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั (รายได้หลงัปรับปรุงรายการระหว่างกนัของกลุ่มบริษทั) 

 

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ดาํเนินการ %การถือหุ้น 2556 2555 2554 

 โดย  ของบริษทั ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ศูนย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

อุปโภคบริโภค และรายไดอ่ื้น 

 

บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

 

- 

 

128,295 

 

98.9 

 

113,746 

 

98.9 

 

98,592 

 

98.9 

รวม         

นําเข้าและจําหน่ายสินค้า 

แช่แข็งและแช่เยน็ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

และบริการ และรายไดอ่ื้น 

 

 

บริษทั สยามฟดู 

เซอร์วิส จาํกดั 

 

 

99.99 

 

 

1,422  

 

 

1.1  

 

 

1,206  

 

 

1.1  

 

 

1,078  

 

 

1.1  

รวม               

นําเข้า ส่งออก และจําหน่าย 

สินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และ

บริการ และรายไดอ่ื้น 

 

 

บริษทั วีนาสยาม 

ฟู้ ด  จาํกดั 

 

 

100 

 

 

64  

 

 

0.0  

 

 

4  

 

 

0.0  

 

 

-  

 

 

-  

รวม   64  0.0  4  0.0  -  -  

รวมทั้งหมด   129,781  100 114,956  100 99,670  100 

 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  (1) ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแมค็โคร - Makro Cash and Carry 

   โดยบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

ธุรกิจหลกัของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) คือ การดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้ระบบสมาชิกแบบชาํระเงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” ซ่ึงมีสาขากระจายอยูท่ัว่

ประเทศ 
 

สินคา้อุปโภคบริโภคและบริการของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร ประกอบดว้ยสินคา้ประเภทต่าง ๆ 

จาํนวนมาก โดยจาํแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

ก) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบาํรุง (Electrical Appliances and D.I.Y.) 

ข) เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชใ้นสาํนกังาน เคร่ืองใชใ้นสาํนกังานอตัโนมติั 

ค) อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 

ง) เคร่ืองกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชใ้นบา้น 

จ) ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

ฉ) ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 

ช) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 
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ซ) เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 

ฌ) ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง และเคร่ืองสาํอางค ์

ญ) สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

ฎ) ยา และอาหารเสริม 

ฏ) เบเกอร่ี 

ฐ) ภตัตาคาร 
 

นอกจากสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้โดย

การจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซ่ึงเป็น

กลยุทธ์ท่ีธุรกิจจดัจาํหน่ายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry อย่างแมค็โคร หรือ

หา้งสรรพสินคา้ต่างกป็ระสบความสาํเร็จมาแลว้ในหลายประเทศทัว่โลก 

 

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง (D.O.B) คือสินคา้ท่ีบริษทัฯ ท่ีเป็นเจา้ของช่องทาง

จาํหน่ายวา่จา้งผูผ้ลิตใหผ้ลิตสินคา้ใหก้บัตนเองโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ และมีลกัษณะ

บรรจุภณัฑ ์(Packaging Unit) ตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

 

ปัจจุบนับริษทัฯ ดาํเนินการจาํหน่ายสินคา้ D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภท 

และชนิดของสินคา้ตามเคร่ืองหมายการคา้ต่างๆ เช่นตวัอยา่ง ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

เคร่ืองหมายการค้า ประเภทของสินค้า 

aro สินคา้อุปโภค ไดแ้ก่ แกว้นํ้า ถุงพลาสติก หนงัยาง ภาชนะพลาสติก เคร่ืองครัวสเตนเลส 

ชุดสงัฆทาน ถุงมือเอนกประสงค ์ไมแ้ขวนเส้ือ และเกา้อ้ีพลาสติก เป็นตน้ 
 

สินคา้บริโภค ไดแ้ก่ ขา้วสาร เส้นหม่ีอบแห้ง นํ้ ามนัพืช นํ้ าปลา หมูหยอง ไส้กรอก 

ผลไมก้ระป๋อง นํ้ าผลไมบ้รรจุขวด ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ 

กระดาษชาํระ นํ้ายาลา้งจาน และนํ้ายาทาํความสะอาดสุขภณัฑ ์ เป็นตน้ 

Q-BIZ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็กซ์ กระดาษเคร่ืองคิดเงิน บตัรตอกเวลา สมุด ปากกา 

แฟ้มเอกสาร ซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย กาว โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตูเ้ก็บเอกสาร 

โต๊ะทาํงานเหลก็ และเกา้อ้ีใชใ้นสาํนกังาน เป็นตน้ 

Starline ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส่้วนบุคคล 

Protech เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

savepak กระดาษชาํระ นํ้ายาลา้งจาน วุน้เสน้ และไสก้รอก เป็นตน้ 

M & K ขนมขบเค้ียว คุก้ก้ี และนํ้าผลไม ้เป็นตน้ 

ไทยรวงขวญั ขา้วสาร 

PETZFRIEND อาหารสุนขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็นตน้ 
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เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภค กล่าวคือ  ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในตวั

สินคา้ และตลาดมากข้ึน ทาํใหก้ารยึดติดกบัเคร่ืองหมายการคา้นอ้ยลงและหนัไปสนใจคุณภาพและ

ราคาแทน ลูกคา้ท่ีมีความสนใจในสินคา้ประเภทน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั องค์กร ร้านอาหาร 

เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้เป็นปริมาณมากเพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อหรือใชใ้นธุรกิจ 

และมกัมีเจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือเพ่ือทาํการเลือกซ้ือสินคา้โดยเฉพาะ ดงันั้นลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีความรู้

ความเขา้ใจในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีดี ซ่ึงเดิมมกัจะติดต่อกบัผูค้า้ส่งหรือผูผ้ลิต เพื่อซ้ือสินคา้

ในปริมาณมาก เช่น กระดาษชาํระเพ่ือใช้ในบริษทัทัว่ไป หรือนํ้ามนัพืชสาํหรับการใช้งานใน

ภตัตาคาร ดงันั้นสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของแม็คโครจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ผลิตโดยผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือ

ในราคาท่ีถกูกวา่ 

 

 (2) ธุรกจินําเข้าและจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

  โดยบริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกดั 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั (“สยามฟดู”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.9 สยามฟูด 

เป็นผูน้าํในธุรกิจนาํเขา้มีความเช่ียวชาญในการคดัสรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมทั้ง

แช่แข็ง แช่เยน็ และอาหารแหง้ จากต่างประเทศ และในประเทศ ไดแ้ก่ เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝรั่ง 

นม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร นอกจากน้ี สยามฟูดมีมาตรการเขม้งวดในการบริหารจดัการ

ควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินคา้ จดัเก็บ และการขนส่งภายใตก้ระบวนการท่ีได้

มาตรฐานดว้ย กลุ่มลกูคา้หลกัของสยามฟดู ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

- กลุ่มลกูคา้โรงแรมชั้นนาํ ระดบั 4-5 ดาว (4-5 Stars Hotel)  

- กลุ่มภตัตาคาร (Full Service Restaurant: FSR) 

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน (Quick-Service Restaurant: QSR) 

- กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้าํหน่าย (Manufacturing and Trader) 

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบนัต่าง ๆ  (Catering and 

Institutions) 
 

โดยบริษทั วนีาสยาม ฟู้ด จํากดั 

 บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนปลายปี 2555 ณ 

เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือประกอบธุรกิจการนาํเข้าและส่งออก ตลอดจนจาํหน่าย

สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน 

ร้านอาหารต่างๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไป 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

  (1) ผลติภัณฑ์ 

ก) ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแมค็โคร - Makro Cash and Carry 

บริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญักบัการขายสินคา้ประเภทอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัอย่าง

ต่อเน่ือง และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูน้าํในดา้นการประกอบธุรกิจศูนย์

จาํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเองของประเทศไทย โดยอาศยัความ

แขง็แกร่งทางดา้นอาหารของบริษทัฯ 

 

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมดา้นอาหารมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจ และ

การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 

ไดจ้ดัตั้งทีมงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส เพ่ือมุ่งเนน้ทาํความเขา้ใจในเชิงลึกถึงความตอ้งการ

ของผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร หรือผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร 

และจดัเล้ียง (“โฮเรกา้”) พฒันาสินคา้ บริการและสาขารูปแบบใหม่เพ่ือตอบโจทยท์าง

ธุรกิจ และเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ ซ่ึงจะเป็นรากฐานสนบัสนุนการเจริญเติบโต

ของธุรกิจฟูดเซอร์วิสอย่างย ัง่ยืน ดงัจะเห็นไดจ้ากการพฒันารูปแบบสาขาท่ีมีพ้ืนท่ี

ขายเล็กลง และการนาํเสนอสินคา้และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

โฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง คือ แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส และร้านสยามโฟรเซ่น 

และการเพิ ่มความหลากหลายของสินคา้และบริการ เพื่อให้แม็คโครเป็นคู่ค้าท่ี

นาํเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้สมาชิก  

 

ความหลากหลายของสินคา้เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีช่วยดึงดูดลูกคา้ และรักษาฐานลูกคา้กลุ่ม

หลกัของบริษทัฯ ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจจากการจบัจ่ายสินคา้ท่ีแม็คโคร และได้

สินคา้ท่ีตอ้งการในราคาท่ีเหมาะสม กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ มีความตอ้งการสินคา้

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนัออกไป ดว้ยการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด ช่วยทาํให้บริษทัฯ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเม่ือบริษทัฯ ขยายธุรกิจออกไปยงั

พ้ืนท่ีใหม่ๆ บริษทัฯ สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจาํหน่ายในแต่ละสาขาเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ข) ธุรกจินําเข้าและจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจดัเก็บและจัดส่ง 

เพ่ือตอบสนองกบัธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหารท่ีมีมูลค่าตลาดในระดบัสูงมากและมีการ

แข่งขันอย่างต่อเน่ืองในช่วงปี 2556 สยามฟูด ได้วางแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสําหรับลูกคา้กลุ่มเป้าหมายดว้ยการสร้างความแตกต่างให้มี

ความเหนือคู่แข่งในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

- ความหลากหลาย และคุณภาพของสินคา้ 

  สยามฟูด ศึกษาขอ้มูลทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเนน้การตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า สยามฟูดจึงมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าท่ีมีคุณภาพผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มอาหาร

นานาชาติ อาทิ ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงกว่าอตัราการเติบโตเฉล่ียของอาหาร

ประเภทอื่น ควบคู่กบัการขยายตราสินคา้โดยการคดัสรรและนาํเสนอสินคา้ ท่ี

ไดรั้บการยอมรับ เพ่ือเจาะจงกลุ่มลกูคา้อยา่งชดัเจนมากข้ึน  

- ความเป็นเลิศในดา้นการบริการ 

  จากความตั้งใจของสยามฟูด ท่ีตอ้งการสร้างความเป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการ จึง

ไดด้าํเนินการศึกษาระบบเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การ

ทาํงานของฝ่ายบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือขององคก์รและของพนกังานในองคก์รในการพฒันาระบบการจดัการ

ลูกค้าสัมพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการจัดการจากระบบฐานขอ้มูลลูกค้า 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้มูลในการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งองคก์ร

ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

  สยามฟูด มีความพร้อมท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือยกระดบัพฒันาศกัยภาพ

การให้บริการท่ีเหนือชั้นอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานการบริการระดบัสากล เพ่ือ

สร้างความประทบัใจในการใหบ้ริการ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และสามารถแข่งขนั

ในตลาดไดใ้นระยะยาว  

- การใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน  

  การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานในองค์กรเป็นหัวใจสําคัญในการท่ีสยามฟูดจะประสบ

ความสําเร็จตามเป้าหมาย  ดังนั้ นจึงให้ความสําคัญในกระบวนการเลือกสรร

พนักงาน รวมทั้ งจัดให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรม พร้อมการประเมินผลงานของ

พนกังานอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ และการใหบ้ริการท่ีดี เพ่ือ

สร้างความซ่ือสตัยข์องลกูคา้ต่อสยามฟดูในระยะยาว 
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  (2) ทําเลที่ตั้ง 

ก) ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแมค็โคร - Makro Cash and Carry 

บริษทัฯ เปิดดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายในลกัษณะ Cash & Carry เป็นรายแรกใน

ประเทศไทย ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทัว่ประเทศรวมทั้งส้ิน 64 สาขา   แต่

ละสาขาจะมีพ้ืนท่ีและรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตามทําเลท่ีตั้ ง แบ่งเป็นสาขาใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาํนวน 11 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจาํนวน 53 

สาขา นอกจากน้ียงัมีร้านจาํหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเลก็ “สยามโฟรเซ่น” รวม 5 แห่ง 

ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ อุดรธานี นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และชลบุรี สาขาแต่

ละแห่งตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของลูกค้า

สมาชิกทุกกลุ่ม โดยนําเสนอสินค้าท่ีหลากหลายและมีการจัดเรียงสินค้าท่ี มี

ลกัษณะเฉพาะเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้สมาชิกในแต่ละทาํเลท่ีตั้ง  
 

ข) ธุรกจินําเข้าและจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจดัเก็บและจัดส่ง 

นอกจากสาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแลว้ สยามฟูดมีสาขาในประเทศ รวม 3 แห่ง 

ไดแ้ก่ เกาะสมุย พทัยา และภูเก็ต ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการขยายตวัของโรงแรม ร้านอาหาร

ภตัตาคาร ในแหล่งท่องเท่ียว และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ไดม้ากข้ึน 
 

    (3)  นโยบายด้านราคา 

ก) ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแมค็โคร - Makro Cash and Carry 

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของ

บริษัทฯ และเป็นส่ิงดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจบัจ่ายซ้ือสินค้าท่ีแม็คโคร 

บริษทัฯ สามารถแข่งขนัดา้นราคาโดยอาศยัปัจจยัหลายดา้น เช่น การสํารวจราคา การ

บริหารตน้ทุนการดาํเนินงานให้ดีข้ึน และความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูผ้ลิต

สินคา้ เป็นตน้ 
 

บริษัทฯ ยงัคงดํารงไวซ่ึ้งโครงสร้างการบริหารงานด้วยต้นทุนท่ีตํ่ า โดยหาวิธีการ

บริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง และการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดาํเนินงาน ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีการดาํเนินโครงการต่างๆ ท่ีไดริ้เร่ิมในช่วงปีท่ีผ่านมา 

เช่น การบริหารและควบคุมอตัราผลกาํไรอยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารสินคา้คงคลงั

และสินค้าท่ีมีการหมุนเวียนช้า การบริหารต้นทุนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสินค้า การ

อนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการ

ใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประหยดัพลังงานและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ข) ธุรกจินําเข้าและจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจดัเก็บและจดัส่ง 

สยามฟูด กาํหนดราคาสินคา้ท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด และเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสู่ความสาํเร็จของสยามฟูด และทาํใหส้ามารถดึงดูด

ใหล้กูคา้หลกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสยามฟดูจาํหน่าย 

 

  (4) การส่งเสริมการขาย 

ก) ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแมค็โคร – Makro Cash and Carry 

บริษทัฯ มีการจดัทาํวารสาร Makro Mail เพ่ือเป็นส่ือในการติดต่อกบัสมาชิกโดยตรง 

โดย Makro Mail จะมีลกัษณะเป็นแผ่นโฆษณาล่วงหนา้ว่าในแต่ละปักษ์ (2 สัปดาห์)  

บริษทัฯ จะทาํการลดราคาสินคา้ชนิดใดบา้ง ซ่ึงสินคา้ท่ีนาํมาส่งเสริมการจาํหน่ายจะ

เป็นสินคา้ท่ีมีราคาถูกกว่าปกติมาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงานล่วงหนา้ตลอดปีท่ีจะ

จดัใหมี้การเสนอขายสินคา้ราคาพิเศษแก่ลูกคา้ ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีการวางแผนล่วงหนา้

ร่วมกับผูจ้ ัดจําหน่าย (Suppliers) ต่างๆ เพ่ือให้การส่งเสริมการจาํหน่ายของแต่ละ 

Suppliers เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการจาํหน่ายของบริษทัฯ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัไดร่้วมมือกบัธนาคารในการเสนอบริการทางธุรกิจให้กบัลูกคา้ในรูปแบบ

การเปิดสาขายอ่ย ณ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร การบริการบตัรเครดิตซิต้ีแบงกก์าร์ด 

สาํหรับซ้ือสินคา้ทุกประเภท และบตัรเครดิตท่ีมีตราสัญลกัษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ สาํหรับ

การซ้ือสินค้าอุปโภคประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ เคร่ืองใช้สํานักงาน และ

เฟอร์นิเจอร์ 

 

งาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” เป็นกิจกรรมสําคญัประจาํปีท่ี

แม็คโคร จดัข้ึนเพ่ือตอกย ํ้าถึงภารกิจหลกัท่ีว่า “เราจะดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบั

หน่ึงของลูกค้าสมาชิกผูป้ระกอบธุรกิจด้านอาหาร” และส่งเสริมให้สมาชิก และ

ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และบริการจดัเล้ียง นาํความรู้

และแรงบนัดาลใจจากกิจกรรมไปเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั และดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

จากความสาํเร็จตลอดหลายปีท่ีผา่นมา แมค็โครจึงไดจ้ดังาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ือง

อาหารและอุปกรณ์” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้อิมแพค็ อารีน่า เมืองทองธานี 

ระหว่างวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 ภายใตแ้นวคิด “ต่อยอด

ธุรกิจรับพนัธมิตรอาเซียน”  เพ่ือเตรียมความพร้อมใหผู้ป้ระกอบการสามารถรับมือกบั

การแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึน และโอกาสทางธุรกิจท่ีกาํลงัจะตามมาในโอกาสท่ีประเทศไทย

กาํลงัจะกา้วเขา้สู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจดังานในคร้ังน้ี ไดรั้บการ

ตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและประชาชนทัว่ไป กิจกรรม

หลกัภายในงานคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การสาธิตทาํอาหารโดยเชฟมืออาชีพและศิลปิน

นกัแสดงช่ือดงัท่ีประสบความสาํเร็จในธุรกิจร้านอาหาร มาแบ่งปันประสบการณ์และ

แนวคิดการต่อยอดธุรกิจ กิจกรรมสมัมนาและเวิร์คช็อป นอกจากน้ี จุดเด่นของงาน คือ 
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การแข่งขันทาํอาหาร ”แม็คโคร โฮเรกา้ ชาเลนจ์ 2013”โดยผูช้นะเลิศจะได้รับถว้ย

ประทาน พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ และไดเ้ป็น

ตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมแข่งขนัทาํอาหารเวทีระดบัเอเชียในงาน “Food & Hotel 

Asia 2014 (FHA)” ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 

แม็คโครไดด้าํเนินโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” (“Makro Retailer Alliance : 

MRA”) อย่างต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 6 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพร้านคา้ปลีก และร้านโชห่วยไทย 

โดยการใหค้าํแนะนาํ ความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก สนบัสนุนเคร่ืองมือใน

การสร้างยอดขายและผลกาํไร ให้ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย นําไปพฒันา

ปรับปรุงธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว สมาชิกจาํนวนมากสามารถพฒันาจนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และสามารถยืนหยดั

อยูไ่ดอ้ยา่งอิสระและยัง่ยืนแมใ้นภาวะการแข่งขนัท่ีสูง 

 

แนวทางการเพ่ิมศกัยภาพร้านโชห่วยไทยในปี 2556 มีการดาํเนินงานท่ีชดัเจนตั้งแต่

ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ า โดยตลอดทั้งปี ศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วยทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วน

ภูมิภาค ไดจ้ดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารร้านคา้ปลีกอย่างมืออาชีพแก่

สมาชิกผูป้ระกอบการ โดยมีทีมงานแมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย และสมาชิกผูป้ระกอบการ

ท่ีประสบความสาํเร็จมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การทาํธุรกิจ 

 

โครงการ “แม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย” เป็นโครงการหน่ึงท่ีประสบความสาํเร็จเป็นอย่างมาก 

ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

นอกจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ แมค็โคร ยงัไดร่้วมกบัมหาวิทยาลยั 57 แห่งทัว่ประเทศ 

เพ่ือจดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกแก่นกัศึกษากว่า 3,000 คน 

พร้อมดึงศกัยภาพของคนรุ่นใหม่ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการให้คาํปรึกษา และพฒันา

ร้านโชห่วยในทอ้งถ่ินของตนไดเ้กือบ 600 ร้าน  

 

เพื่อขยายฐานลูกคา้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่สมาชิกแม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย ในปีน้ี 

โครงการฯ ไดริ้เร่ิมจดัทาํ “คู่มือการเปิดร้านใหม่” สาํหรับสมาชิกใหม่ท่ีตอ้งการเปิด

ร้านมินิมาร์ท หรือร้านโชห่วย ซ่ึงนาํเสนอความรู้การจดัการร้านคา้อย่างครบวงจร 

ซ่ึงครอบคลุมหัวขอ้ การเตรียมตวัก่อนเปิดร้าน ความรู้กฎหมายเบ้ืองตน้ รูปแบบการ

วางผงัร้าน ตวัอย่างการจดัเรียงสินคา้ในหมวดหลกัๆ รายการสินคา้ขายดีทัว่ประเทศ 

เพ่ือช่วยในการเลือกซ้ือสินคา้เขา้ร้านไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้ง รายการอุปกรณ์ต่างๆ 

เช่น ตูแ้ช่ ชั้นวางสินคา้ อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมประมาณการเงินลงทุน และระยะเวลาคืน

ทุน เป็นตน้ ทั้งยงัร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้ มอบสิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ เพ่ือ

ลดตน้ทุนในการจดัตั้งธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการใหม่อีกดว้ย  
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งาน “ตลาดนดัโชห่วย” เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีสาํคญัในโครงการ ”แมค็โคร มิตรแท้

โชห่วย” ซ่ึงจดัข้ึนเพ่ือผูป้ระกอบการร้านโชห่วย โดยภายในงานประกอบดว้ยกิจกรรม

ท่ีเป็นประโยชน ์การใหค้วามรู้ และความบนัเทิง สาํหรับงาน “ตลาดนดัโชห่วย คร้ังท่ี 5” น้ี 

จดัข้ึนระหว่าง วนัท่ี 21-24 มีนาคม 2556 ภายใต้แนวคิด “2556 โชห่วยครองเมือง” โดย

ไดรั้บความร่วมมือจากพนัธมิตรธุรกิจคา้ปลีกกว่า 200 ราย สานต่อกิจกรรมสนบัสนุน

ใหโ้ชห่วยไทยลุกข้ึนมาพฒันาตนเอง เพ่ือความอยูร่อดในภาวะการแข่งขนัท่ีสูง 

  

งาน “ตลาดนดัโชห่วย” คร้ังท่ี 5 มีการนาํเสนอเมืองจาํลองท่ีมีร้านโชห่วยตั้งอยู่พร้อม

สอดแทรกความรู้การบริหารจดัการร้านคา้ปลีกท่ีเหมาะสมกบัทาํเลในย่านต่างๆ อาทิ 

ย่านท่าพระจนัทร์ สีลม และเยาวราช ฯลฯ การให้คาํแนะนําการจดัการร้านค้าปลีก 

แนวคิดรูปแบบการจดัร้านใหม่ๆ การจดัแสดงโมเดลผลงานในโครงการประกวด "โชห่วย 

โชวเ์สน่ห์" ท่ีตกแต่งปรับปรุงร้านโชห่วยเก่าให้แตกต่างอย่างน่าสนใจ การเสวนาให้

ความรู้ดา้นธุรกิจคา้ปลีกจากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ การจดัเวิร์คช็อปไอเดียเสริมเพ่ิมรายได ้ 

และคร้ังแรกกบัการเรียนรู้การพฒันาบริหารร้านคา้ปลีกผ่านเกมมิตรแทโ้ชห่วยออนไลน ์

ทั้งหมดน้ีเนน้สร้างไอเดียใหม่ๆ ให้แก่ผูที้่สนใจเขา้เยี่ยมชมงานกว่า 50,000 ราย 

สามารถนาํไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริงกบัร้านโชห่วยของตนเอง เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอยู่คู่

สงัคมไทยสมดัง่แนวคิดโชห่วยครองเมือง  

 

จากความสําเร็จของการจดังาน “ตลาดนัดโชห่วย” อย่างเต็มรูปแบบที่อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี สมาชิกผูป้ระกอบการในส่วนภูมิภาคจาํนวนมาก แสดงความสนใจ และ

ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ บริษทัฯ จึงเดินสายจดังาน  

“วนันดัพบผูป้ระกอบการร้านโชห่วย” โดยคดัเลือกกิจกรรมท่ีสาํคญัภายในงาน “ตลาด

นดัโชห่วย” หมุนเวียนไปจดัแสดงท่ีแมค็โครทุกสาขาทัว่ประเทศ 

 

สําหรับปี 2557 ทีมแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ยงัมุ่งมั่นให้ความสําคัญกับการพัฒนา

สมาชิกผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกท่ีมีศกัยภาพ ให้เติบโตข้ึนอีกระดบัอย่างมีคุณภาพ 

รวมทั้งมีแผนเปิดตวั ”คู่มือการปรับปรุงร้าน” สาํหรับสมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีร้านคา้

อยูเ่ดิม และมีความตั้งใจท่ีจะพฒันาร้านคา้ปลีกใหป้ระสบความสาํเร็จต่อไป  

 

ข) ธุรกจินําเข้าและจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจดัเก็บและจัดส่ง 

สยามฟูด ไดป้รับปรุงภาพลกัษณ์ทางการตลาด โดยทาํการปรับปรุงเวบ็ไซต ์จดัทาํแผ่น

พบัโฆษณาแบบใหม่ และจดักิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือการสาธิตผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง

ยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ในกลุ่มภตัตาคารอาหารเอเชียทั้งท่ีเป็นรายย่อยและท่ีเป็นภตัตาคาร

ในเครือต่างๆ ซ่ึงทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของสยามฟดูมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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 2.2.2 ลกัษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ดว้ยฐานลูกคา้สมาชิกซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากทัว่ประเทศ บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ือง

ในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้สมาชิกซ่ึงประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

ต่างๆ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเลก็ ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้

ปลีกรายยอ่ย กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (โฮเรกา้) กลุ่มสถาบนัต่างๆ 

และกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจบริการ ซ่ึงลกัษณะของลูกคา้ และ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย ไดด้งัน้ี 

 

   (1) ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแมค็โคร - Makro Cash and Carry  

ก) ผู้ ค้าปลีกรายย่อย: ผูป้ระกอบการค้าปลีกรายย่อยท่ีจาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซ่ึง

กระจายอยู่ทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย ร้านขายของชาํ ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขาย

เคร่ืองเขียน เป็นตน้ 

ข) โฮเรก้า: ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาด

เล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดเลก็ท่ีจาํหน่ายอาหารหลากหลายประเภท  

ค) ธุรกิจบริการ: ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ 

บริษทั สาํนกังานบริการต่างๆ ส่วนราชการต่างๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงพิมพ ์ร้าน

ซกัรีด และผูป้ระกอบธุรกิจบริการทัว่ไป เป็นตน้ 

 

กลุ่มลูกคา้หลกัท่ีแมค็โครใหค้วามสําคญัมาโดยตลอด คือ กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย หรือร้าน

โชห่วย ท่ีมีความตอ้งการพ้ืนฐานในดา้นความครบครันของสินคา้ และความเหมาะสม

ของราคาท่ีสามารถนาํไปทาํกาํไรต่อได ้ท่ีผ่านมาแม็คโครไดม้อบความคุม้ค่าของสินคา้

และบริการใหแ้ก่ลูกคา้เสมอมา เหนืออ่ืนใดคือการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมศกัยภาพทางการ

แข่งขันแก่ผูป้ระกอบการค้าปลีกรายย่อย อาทิ การสร้างสรรค์กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นธุรกิจคา้ปลีกผ่านโครงการ

แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย 

 

ความหลากหลายของสินคา้ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีช่วยดึงดูดและรักษาฐาน

ลูกค้ากลุ่มหลักของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าหลักมีความต้องการสินค้าท่ีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนัออกไป แต่ดว้ยความใส่ใจในการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างละเอียด ทาํให้บริษทัฯ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง  และเม่ือมีแผนขยายสาขาไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ 

แมค็โครจึงสามารถคดัเลือกสินคา้ท่ีจาํหน่ายในสาขาใหม่ใหส้อดรับกบัความตอ้งการของ

ลกูคา้ในแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม อนันาํมาซ่ึงความพึงพอใจในการจบัจ่ายสินคา้ท่ีแมค็โคร  
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เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางในการพฒันาธุรกิจฟูดเซอร์วิส บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัมาก

ข้ึนกบัการพฒันาความหลากหลายของสินคา้สาํหรับลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้และผูป้ระกอบการ

มืออาชีพทางดา้นอาหาร ท่ีให้ความสําคญักบัคุณภาพ ความสดสะอาด การมีสินคา้เพ่ือ

รองรับความตอ้งการของลูกคา้อย่างเพียงพอ และมาตรฐานความปลอดภยัของวตัถุดิบท่ีใช้

ในการประกอบอาหาร แม็คโครจึงได้คัดสรรสินค้าท่ี เป็นคําตอบสําหรับความ

สะดวกสบายในการใชง้านอย่างหลากหลาย ทั้งอาหาร เคร่ืองปรุงสําเร็จรูป อาหารสดท่ี

ผ่านการตัดแต่งพร้อมปรุงและพร้อมขาย รวมทั้งวตัถุดิบในการประกอบอาหารท่ีตอบ

โจทยท์ั้งครัวไทย ครัวจีน ครัวญ่ีปุ่น ครัวตะวนัตก และครัวอิตาเลียน เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั 

ทีมพฒันาลูกคา้ไดล้งพ้ืนท่ีทาํงานสํารวจความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้กลุ่ม

โฮเรกา้ เพ่ือนาํขอ้มลูมาพฒันาสินคา้ใหดี้ยิ่งข้ึนในอนาคต 

 

บริษทัฯ ยงัร่วมกบัผูผ้ลิตพฒันาสินคา้คุณภาพดี ราคาประหยดั ทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค 

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ เช่น ”เอโร่“ (“aro”) ”เซพแพค็“ (“savepak”) เพ่ือวาง

จาํหน่ายเป็นทางเลือกใหม่เฉพาะในสาขาของแมค็โคร ดว้ยรูปแบบสินคา้ท่ีถกูออกแบบให้

มีความหลากหลายและแตกต่างจากสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการ

บริโภคทัว่ไป โดยคาํนึงถึงลกัษณะการใชง้าน ขนาดท่ีเหมาะสม และราคาท่ีสามารถเพ่ิม

กาํไร หรือช่วยลดตน้ทุนของธุรกิจ เช่น เคร่ืองปรุงสําเร็จรูปสูตรพิเศษท่ีสามารถนาํไป

ประกอบอาหารไดท้นัที เหมาะสําหรับธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ท่ีต้องการสินค้าท่ีมี

มาตรฐานดา้นรสชาติ สะอาด ถูกสุขอนามยั ตลอดจนขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ง่ายต่อการซ้ือใน

เชิงปริมาณเพ่ือการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ซ่ึงจนถึงปัจจุบันกลุ่มสินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯ ได้รับการตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี สะท้อนไดจ้าก

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของแม็คโครเน้นการยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็น

ศูนยก์ลาง (Customer Centric) โดยมีภารกิจหลกั “เราจะดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นคูค้า้อนัดบั

หน่ึงของลูกค้าสมาชิกผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นอาหาร” แม็คโครมุ่งเน้นการเข้าใจและ

เขา้ถึงลูกคา้ ผ่านการดาํเนินกิจกรรมดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ควบคู่กบั

การพฒันาสินคา้และบริการให้มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกรายยอ่ย และผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร  

 

เพ่ือรักษาและเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัลูกคา้สมาชิกท่ีปัจจุบนัมีมากกว่า 2.5 ลา้นคน และ

เพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ให้มากข้ึน บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือ และโปรแกรมต่างๆ อย่างหลากหลาย

ภายใต้โครงการ Lovemark ตั้ งแต่การสร้างทีมงานฝ่ายพัฒนาลูกค้ามากกว่า 600 คน 

กระจายในทุกสาขาทัว่ประเทศ เพ่ือสํารวจความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้สมาชิก และทาํ

ความเขา้ใจถึงปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ การพฒันาโปรแกรมสําหรับจดัเก็บ และ
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วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก เพ่ือการพฒันา และปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการ ให้ตรงใจ

ลูกคา้มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ทุกกลุ่มโดยหน่วยงาน

ภายนอกท่ีน่าเช่ือถือ จาํนวน 2 คร้ังต่อปี 

 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2556 แมค็โครไดเ้ปิดตวัโครงการ Lovemark และประชาสัมพนัธ์ให้

ลูกคา้ไดรั้บทราบภายใตแ้คมเปญ “คุณคือ… คนสําคญั” พร้อมสิทธิพิเศษท่ีบริษทัฯ ร่วมกบั

พนัธมิตร 6 ราย ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย เอไอเอส เมืองไทยประกนัชีวิต 

เมืองไทยประกนัภยั และศูนยบ์าํรุงรักษารถยนต์แอค มอบให้กบัลูกคา้สมาชิกแม็คโคร

โดยเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงสินเช่ือโชห่วย สินเช่ือ SME

โปรโมชัน่ค่าโทรศพัท ์โปรแกรมประกนัชีวิตและประกนัอุบติัเหตุ และโปรแกรมส่วนลด

สาํหรับตรวจเช็ครถ 

 

แคมเปญดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ทําให้ในปี 2557 บริษทัฯ จะ

ขบัเคล่ือนกิจกรรมการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างต่อเน่ืองภายใตแ้นวคิด “แม็คโคร 

คู่คิดธุรกิจคุณ” โดยจะตอกย ํ้าความมุ่งมัน่เพื่อเป็นคู่ค ้าอนัดับหน่ึงของลูกค้าสมาชิก

ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นอาหาร และสนับสนุนลูกคา้สมาชิกและผูป้ระกอบการให้สามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเขม้แขง็   

 

นอกจากน้ี การมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงความคิดเห็นและความตอ้งการของลูกคา้จะช่วย

ใหแ้มค็โครสามารถพฒันาลกัษณะของสาขาและการจดัวางสินคา้ในรูปแบบใหม่ๆ  อีกทั้ง

ยงัจะช่วยในการพฒันาความหลากหลายของสินคา้และรูปแบบการนาํเสนอสินคา้ต่างๆ 

รวมถึงสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ซ่ึงประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี  

องค์ประกอบดา้นการตลาดเหล่าน้ีจะช่วยในการตอบสนองความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง

และแตกต่างกนัไปของกลุ่มลกูคา้หลกัแต่ละกลุ่ม และยงัเอ้ือใหบ้ริษทัฯ สามารถและพร้อม

ท่ีจะทาํงานร่วมกบับริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้หลกัอย่างใกลชิ้ดในการแสวงหาแหล่งสินคา้

ต่างๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการ และมีราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือนาํเสนอแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

หลกัท่ีเป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร และผูค้า้ปลีกทางดา้นอาหาร 

 

(2) ธุรกจินําเข้าและจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

กลุ่มลูกคา้หลกัของสยามฟูด ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร(โฮเรกา้) 

ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงภตัตาคารขนาดใหญ่ทั้งประเภทผูป้ระกอบการอิสระและภตัตาคาร

นานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการให้บริการด้านอาหารแก่ลูกค้าคู่สัญญา รวมถึงกลุ่ม

บริการอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) สยามฟูด สามารถรักษาฐาน

ลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความรู้

ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลกูคา้กลุ่มโฮเรกา้ รวมทั้ง

การนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
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นอกจากน้ี สยามฟูดยงัคงมุ่งพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยดาํเนินการฝึกอบรมแก่

พนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลูกคา้กลุ่ม

โฮเรกา้ เพ่ือนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยมีการ

จดัการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหวัหนา้พ่อครัว (Chef) และการพฒันาทกัษะใน

การขาย เป็นตน้ ตลอดจนการให้ความสําคญักบัการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างการ

รับรู้และกระชบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ อาทิ การเป็นผูส้นบัสนุนงานท่ีเก่ียวกบั

ธุรกิจด้านอาหาร เช่น 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 เป็นตน้ ทั้งยงัมีส่วน

ร่วมในงานแสดงสินคา้สําคัญ เช่น งาน THAIFEX-World of Food  Asia 2013 และงาน 

“มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” ท่ีจดัโดย บมจ. สยามแมค็โคร ทั้งน้ี เพ่ือให้

สยามฟดูมีผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 

สยามฟูด เป็นผูน้าํในตลาดกลุ่มลูกคา้หลกัของตนเอง เน่ืองจากมีความเขา้ใจสภาพตลาด

และมีสินคา้หลากหลายชนิดเสนอแก่ลกูคา้ รวมทั้งความรู้ในตวัสินคา้เป็นอยา่งดี จากการท่ี

สยามฟดู มีคลงัสินคา้อยู ่4 แห่ง จึงสามารถจดัส่งสินคา้คุณภาพดีแก่ลกูคา้ทัว่ประเทศ  

   

วีนาสยาม ฟู้ ด ใหค้วามสาํคญักบัการขยายตลาด และมุ่งเนน้การนาํเสนอความหลากหลาย

ของผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในเมืองโฮจิมินห์ ส่งผลให้ วี

นาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย และเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ความเป็น

มืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร และรองรับการขยายตวัของธุรกิจใน

อนาคต 
 

 2.2.3 ลูกค้ารายใหญ่ 

ลกูคา้รายใหญ่ท่ีมียอดซ้ือสินคา้และบริการเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม

ท่ีผา่นมาของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

    - ไม่มี – 

 

  2.2.4 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 (1) ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแมค็โคร - Makro Cash and Carry 

การจัดจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เป็นแบบชําระด้วยเงินสดและบริการตนเอง โดย

จาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกบตัรแมค็โครผ่านสาขาของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2556  

มีจาํนวน 64 สาขาทัว่ประเทศ และร้านจาํหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” 

อีก 5 แห่ง ทั้งน้ีจะมุ่งเนน้การจาํหน่ายสินคา้ในปริมาณมาก กาํไรต่อหน่วยนอ้ย และบริหาร
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ตน้ทุนการดาํเนินงานให้ตํ่าท่ีสุด บริษทัฯ ยงัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ เช่น การ

ให้บริการแนะนําเก่ียวกับสินค้า และรายละเอียดอ่ืนๆ ทั้ งน้ีลูกค้าสามารถขอคืนหรือ

แลกเปล่ียนสินคา้ หากพบว่าสินคา้นั้นชาํรุดหรือเสียหายอนัเกิดจากความบกพร่องของ

แม็คโคร หรือผูผ้ลิต โดยลกูคา้จะตอ้งนาํใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งสินคา้ท่ีประสงคจ์ะขอคืน

หรือเปล่ียนมาพบเจา้หนา้ท่ีแผนกรับคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีทาํ

การซ้ือ ยกเวน้สินคา้สดและแช่แข็งจะตอ้งกระทาํภายในวนัท่ีซ้ือไปเท่านั้น ทั้งน้ีสินคา้ท่ีจะ

ขอคืนหรือเปล่ียนตอ้งอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งตวัสินคา้และหีบห่อ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

ได้มีการประกันราคาสินค้า (Price Guarantee) ภายใต้เง่ือนไขของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการ

รับประกนัราคาสินคา้ท่ีจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดร้านสยามโฟรเซ่น ซ่ึงเป็นร้านจาํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ ท่ีถูกพฒันาข้ึน

เพ่ือจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจ

บริการด้านอาหาร ให้แก่กลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเล้ียง 

(โฮเรกา้) เป็นหลกั สยามโฟรเซ่นถูกพฒันาข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

จาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีลกูคา้เขา้ถึงไดง่้าย เพ่ือจบัจ่ายซ้ือสินคา้ไป

ใชใ้นธุรกิจของตน หรือในทาํเลท่ีไม่ไกลจากสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นการ

อาํนวยความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งท่ีมีคุณภาพดีและรองรับความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นอาหาร โดยในปัจจุบนั มีสาขาของสยาม

โฟรเซ่นทั้งหมด 5 สาขา ดงัน้ี คือ สาขาแรกเปิดให้บริการเม่ือปี 2553 ท่ีเชียงใหม่ สาขาท่ี

สองเปิดท่ีอุดรธานี ในปี 2554 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี และอีก 3 สาขา ท่ี

จงัหวดันครศรีธรรมราช อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครราชสีมา และ จงัหวดัชลบุรี อาํเภอศรีราชา 

ในปี 2555 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึงเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่

แห่งแรกในประเทศไทย โดยไดเ้ปิดให้บริการสาขาแรกเม่ือเดือนมกราคม 2555 ท่ีหัวหิน 

ซ่ึงเป็นทาํเลท่ีมีศกัยภาพสูงแวดลอ้มไปดว้ยลูกคา้ในกลุ่มผูใ้ห้บริการอาหารหลากหลาย

ประเภทนับตั้งแต่ร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึงโรงแรมขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่น้ีมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 5,900 ตารางเมตร และ

ถูกออกแบบและพฒันาข้ึนเพ่ือกลุ่มลูกคา้ผูใ้ห้บริการดา้นอาหารโดยเฉพาะ เพ่ือให้เป็น

แหล่งจาํหน่ายสินค้าสําหรับผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการอาหารแบบครบวงจร สินค้าท่ี

จาํหน่ายจึงมีความหลากหลายและถูกคดัสรรเป็นพิเศษเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์

อาหารแห้ง เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใช้ท่ีจาํเป็นสําหรับธุรกิจ

ร้านอาหารและโรงแรม ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่น้ีไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจาก

ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ และมีผลการดาํเนินงานท่ีดีตามการคาดการณ์ของบริษทัฯ นอกจาก 
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สาขาหัวหินแลว้ บริษทัฯ ไดย้งัไดพ้ฒันาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีขาย

เล็กลง เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการขยายสาขา และยงัทาํให้บริษทัฯ สามารถเขา้ถึง

พ้ืนท่ีท่ีใกลก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากข้ึน หรือในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมีพ้ืนท่ี

วา่งสาํหรับการสร้างสาขาไม่มากนกั เพ่ือตอบโจทยธุ์รกิจและสนบัสนุนลกูคา้กลุ่มโฮเรกา้

ในแต่ละพ้ืนท่ีให้สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ีในปี 2556 บริษทัฯ ไดมี้การเปิด

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาป่าตองและราไวย ์จงัหวดัภูเก็ต บนพ้ืนท่ีขายประมาณ 1,000 

และ 2,000 ตารางเมตร ตามลาํดบั ถึงแมว้่าพ้ืนท่ีขายจะลดลง แต่เม่ือประกอบกบัวิธีการจดั

วางสินคา้แนวใหม่ท่ีอาํนวยความสะดวกในการใชบ้ริการของลูกคา้ และการคดัสรรผลิตภณัฑ์

ท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารจาํเป็นตอ้งใชป้ระจาํวนั ทาํใหรู้ปแบบของสาขาประเภทน้ียงัคง

ตอบโจทยธุ์รกิจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อีกทั้งผลประกอบการเบ้ืองตน้ของทั้งสองสาขา

เป็นไปตามที่บริษทัฯ คาดการณ์ไว ้ทาํให้บริษทัฯ เห็นโอกาสในการขยายแม็คโคร 

ฟูดเซอร์วิส ขนาดเล็กต่อไป โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาใหม่ท่ี

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี บนพ้ืนท่ีขายประมาณ 2,000  ตารางเมตร  

 

 (2) ธุรกจินําเข้าและจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจัดส่ง 

สยามฟูด มีพนักงานขายดูแลลูกคา้แต่ละราย แต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมีแผนก

บริการลูกคา้ส่วนกลางท่ีสามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงทาํให้สามารถเขา้ถึง

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้รวมทั้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ นอกจากน้ี สยามฟดู ได้

สร้างความโดดเด่นใหก้บัธุรกิจดว้ยการเพ่ิมช่องทางจาํหน่ายสินคา้อาหารแหง้โดยอาศยัความ

ร่วมมือจากแมค็โคร ซ่ึงจะทาํให้บริษทัฯ มีสถานภาพท่ีจะชิงส่วนแบ่งการเติบโตในตลาด

ไดเ้ป็นอย่างดี บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินโครงการพฒันากิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับ

ศกัยภาพในการแข่งขนัและรักษาตาํแหน่งทางการตลาดเอาไว ้และประสบความสําเร็จใน

การพฒันาธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสาขาและอาหารจานด่วน 

(Quick Service Restaurant: QSR) ซ่ึงเป็นการขยายฐานลกูคา้และการพฒันาธุรกิจ 
 

สยามฟูด มีคลงัสินคา้ห้องเย ็น และรถจดัส่งสินคา้ที่ติดเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิทํา

ความเย็น ทาํให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นผูน้าํตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์

อาหารที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

ผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหาร ที่อยู่ใน 4 ทาํเลหลกัๆ ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

สาํคญั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย พทัยา และภูเก็ต ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปี 2556 บริษทั และบริษทัย่อย มีการส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 

92 ลา้นบาท 
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 2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

     (1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกจิค้าปลกีและส่ง 

ภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมคา้ปลีกของไทยทวีความรุนแรงมากข้ึนอย่าง ต่อเน่ือง 

เพ่ือช่วงชิงกําลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีการเติบโตในปี 2556 อยู่ค่อนข้างจาํกัด หลงัจาก

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ นโยบายรถคนัแรก การปรับข้ึนค่าแรง

ขั้นตํ่าทัว่ประเทศ 300 บาท การปรับฐานเงินเดือนสําหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีมาอยูท่ี่ 15,000 บาท เป็นตน้ ไม่สามารถเพ่ิมกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคได ้เน่ืองจากรายจ่ายท่ี

เพ่ิมข้ึนจากการผ่อนชาํระ และค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนจากตน้ทุนสินคา้ท่ีปรับราคามารองรับ

ก่อนหน้าน้ี รวมถึงปัจจัยด้านการเมืองท่ีเกิดการชุมนุมในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 

ต่อเน่ืองมาจนถึงตน้ปี 2557   

 

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกส่วนใหญ่จึงมุ่งสร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือหวงักระตุน้

กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการตน้ทุนการดาํเนินธุรกิจใหต้ํ่าลงอย่าง

มีประสิทธิภาพ หลงัไดร้ับผลกระทบจากการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ประเทศเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี ดว้ยศกัยภาพของตลาดคา้ปลีกคา้ส่งของไทยยงัคงมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี 

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกทั้งในกลุ่มร้านสะดวกซ้ือ และผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ่ จึงมี

ความต่ืนตวัท่ีจะพฒันารูปแบบธุรกิจ และขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองในทาํเลท่ีตั้งใหม่ๆ เพ่ือ

แย่งชิงสัดส่วนทางการตลาด และแข่งขันกับผูป้ระกอบการค้าปลีกรายใหม่ท่ีเล็งเห็น

โอกาสและกา้วเขา้มาเป็นทางเลือกในตลาด อาทิ ร้านสะดวกซ้ือ “ลอวส์ัน 108” ท่ีเกิดจาก

การร่วมทุนระหว่างกลุ่มสหพฒัน์กบักลุ่มลอวส์ัน อิงค ์ร้าน “ซูเปอร์คุม้” และ “ซูเปอร์คุม้ 

ขายส่ง” ของกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล เป็นตน้        

 

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น 

พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

ในปี 2556 มีนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเขา้มาในประเทศไทยมากกว่า 26.7 ลา้นคน 

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 19.6 โดยในช่วงสามไตรมาสแรก มีอตัราการเติบโตท่ีดีร้อยละ 22.0 

และถึงแมว้่าจะมีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสสุดท้ายของปี 

สยามฟูด ยงัคงดาํเนินงานตามกลยุทธ์การเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ควบคู่ไปกบัการ

ปรับปรุงผลการดาํเนินงาน โดยในปี 2556 สยามฟดู มุ่งเนน้การพฒันาประเภทสินคา้ใหม่ๆ 

ให้มีความหลากหลาย การปรับปรุงการให้บริการลูกคา้ในภาพรวม การเพ่ิมยอดขายใน

กลุ่มสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรต่อหน่วยสูง การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการภายในให้มี

ประสิทธิภาพ และเม่ือประกอบกบัความสาํเร็จในการขยายฐานลกูคา้ ส่งผลให ้สยามฟดู มี

ยอดขายและกําไรสุทธิในปี 2556 สูงข้ึนจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 17.5 และ 69.8 

ตามลาํดบั 
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 2.2.6 แนวโน้มการขยายตวัของอุตสาหกรรม 

ปี 2557 คาดว่าการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งยงัคงรุนแรงและต่อเน่ือง

ตลอดทั้ งปี ทั้ งในดา้นการตลาดและการส่งเสริมการขาย อีกทั้ งการแข่งขนั ไม่เพียงแต่ทวีความ

รุนแรงในระดบัสาขาและร้านคา้เท่านั้น ผูป้ระกอบการต่างๆ ยงัแข่งขนัในดา้นการจา้งบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์และไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีสาํคญัสาํหรับงาน

บริการลูกคา้และกิจกรรมการขาย  ดงันั้นผูป้ระกอบการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัอย่างยิ่ง

ในการรักษาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีศกัยภาพท่ีดีของตนเอาไว ้

 

สุดท้ายน้ี การแข่งขันโดยรวมในภาคธุรกิจคา้ปลีกค้าส่งจะยงัมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน หากมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญติัการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือคา้ส่งในอนาคตอนัใกลน้ี้ ซ่ึงจะเป็น

ขอ้จาํกดัในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการในอนาคต 

 

2.2.7 จาํนวนและขนาดของคู่แข่งขันรวมทั้งสถานภาพในการแข่งขัน 

สภาพการแข่งขนัของธุรกิจคา้ในอุตสาหกรรมน้ี ปัจจุบนัอยู่ในสภาวะท่ีรุนแรงโดยพิจารณาตาม

ช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืนท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบไฮเปอร์

มาร์เก็ตซ่ึงเป็นธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่และมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา

ถึงช่องทางการจัดจาํหน่ายแบบ Cash & Carry ซ่ึงเป็นช่องทางการจัดจาํหน่ายของบริษทัฯ นั้น 

บริษทัฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด เน่ืองจากในปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการเพียงราย

เดียวเท่านั้นในธุรกิจ Cash & Carry อย่างไรก็ตาม สําหรับสินคา้บางประเภทท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายอยู่

อาจมีการแข่งขนัโดยทางออ้มกบัผูป้ระกอบการในช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบไฮเปอร์ มาร์เก็ต 

ซ่ึงขณะน้ีมีผูป้ระกอบการอยู่หลายราย เช่น บ๊ิกซี และเทสโก ้โลตสั เป็นตน้  

 

ณ ส้ินปี 2556 จาํนวนร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่และขนาดเลก็ มีดงัน้ี 

• ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย แมค็โคร 64 สาขา (ไม่รวมสยามโฟรเซ่นอีก 5 สาขา) 

เทสโก ้โลตสั 157 สาขา และบ๊ิกซี 119 สาขา 

• ร้านซูเปอร์มาร์เกต็ ประกอบดว้ย ทอ็ปส์ ซูเปอร์ 106 สาขา บ๊ิกซี มาร์เกต็ 30 สาขา และ

ตลาดโลตสั 185 สาขา 

• ร้านสะดวกซ้ือ ประกอบดว้ย เซเวน่อีเลฟเวน่ 7,429 สาขา เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส 1,304 

สาขา แฟมิล่ีมาร์ท 1,051 สาขา มินิบ๊ิกซี 278 สาขา และทอ็ปส์ เดล่ี 12 สาขา        

 

2.2.8 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ฝ่ายจดัซ้ือของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ตามประเภทของ

สินคา้โดยแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑจ์ะมีผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภท

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและหรือผูจ้าํหน่าย

โดยตรง ทั้งน้ีจะมีการทาํสัญญาการคา้กบัผูผ้ลิตและหรือผูจ้าํหน่ายเป็นรายๆ ไป ซ่ึงจะมีลกัษณะ
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เป็นสญัญาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนั โดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของสญัญาการคา้จะ

มีอายุกาํหนด 1 ปี และเม่ือครบกาํหนดแลว้สัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมี

การบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

ความใส่ใจในความปลอดภยัดา้นอาหารยงัคงเป็นนโยบายสาํคญัของบริษทัฯ ท่ียึดถือลูกคา้เป็น

ศูนยก์ลาง จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นอาหารท่ีเขม้งวดเร่ือง

คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร โดยยกระดับระบบการรับประกันคุณภาพและ

กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงจุดจาํหน่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การรับรองต่างๆ จากองคก์รภายในประเทศและระดบัสากล นอกจากน้ี ในปี 2556 แม็คโครยงั

เป็นรายแรกและรายเดียวท่ีไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณจากกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํ

ความผิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในฐานะท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

 

โครงการ Quality Pro ของแมค็โคร ไดมี้ส่วนสนบัสนุนใหเ้ครือข่ายเกษตรกรไทยพฒันาคุณภาพ 

และมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรท่ีดี มีความปลอดภยัสูง ท่ีสําคญัสามารถใช้เทคโนโลยี

ตรวจสอบยอ้นหลงัได้ โดยในปี 2556 ได้เพ่ิมสินค้าทางการเกษตรภายใต้โครงการน้ีหลาย

รายการ ไดแ้ก่ แตงโมกินรี เมล่อนญ่ีปุ่น กลว้ยหอม มะพร้าวนํ้ าหอม เป็นตน้ อีกหน่ึงโครงการ

สําคญัในปีน้ีคือ การริเร่ิมแนวคิดการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานคู่คา้ในส่วนภูมิภาค โดย

สนบัสนุนการจดัตั้ง ”ศูนยร์วบรวมสินคา้ประจาํภูมิภาค” (“Regional Hub”) เพ่ือรับรองคุณภาพ

สินคา้เบ้ืองตน้ตั้งแต่ตน้ทาง ทาํให้ไดสิ้นคา้ทอ้งถ่ินท่ีสด สะอาด ปลอดภยั ซ่ึงในแต่ละศูนยมี์

หอ้งปฏิบติัการตรวจสอบความปลอดภยัและคุณภาพสินคา้ ตามมาตรฐาน หลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดี

ในการผลิต (GMP) และหลกัปฏิบัติท่ีดีในห้องปฏิบัติการ (GLP) โดยสินค้าท่ีออกจากศูนย์

ดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยภาครัฐ เช่น มาตรฐานคุณภาพ (Q Mark) และ

ความปลอดภยัดา้นอาหาร (Food Safety) โดยในปัจจุบนัมีสินคา้ประเภทผกั ผลไม ้และเน้ือสัตว ์

ท่ีผ่านศูนยร์วบรวมสินคา้ซ่ึงพฒันาข้ึนตามหัวเมืองใหญ่ในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น 

เชียงใหม่ อุบลราชธานี ชลบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ เป็นตน้ อีกทั้งมี

แผนท่ีจะขยายเพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต  

 

แมค็โครใหค้วามสาํคญักบัการจดัการสภาพแวดลอ้มภายในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ทุกสาขา โดยมุ่ง

สร้างความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจบัจ่ายสินคา้ รวมทั้งเพ่ิมมาตรการการรักษา

ความปลอดภยัสาํหรับลกูคา้ และพนกังานดว้ยการดาํเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภยัต่างๆ 

เช่น ”Store Safety Scorecard” การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ กระบวนการ

บริห ารจัดการการดําเนิ น ธุรกิจอย่างต่อ เน่ื องภายใต้ภาวะวิกฤติ  (Business Continuity 

Management: BCM) เป็นต้น เพ่ือสร้างความตระหนักแก่พนักงานและให้ระลึกถึงความ

ปลอดภัยอยู่เสมอ (Top of mind) นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการจดัฝึกอบรมและสัมมนาเชิง

 22 



ปฏิบตัิการแก่พนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เช่น การฝึกใช้รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) การดับเพลิง การปฐมพยาบาล 

ตลอดจนการอบรมท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัต่างๆในสาขา โดยมีเป้าหมายลดจาํนวนอุบติัเหตุท่ี

อาจเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบัติงาน ทั้ งย ังมีการกําหนดตัวช้ีว ัด (KPIs) เพ่ือประเมินผลการ

ดาํเนินงานดา้นน้ีโดยเฉพาะ 

 

ส่วน บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ตามประเภทของสินคา้โดยแต่ละ

กลุ่มผลิตภณัฑ์จะมีผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทซ่ึงส่วนใหญ่จะ

เป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยจะสัง่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและหรือผูจ้าํหน่ายโดยตรง ซ่ึงมี

ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทั และบริษทัย่อย มีสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้ต่างประเทศรวมกนั คิดเป็นร้อยละ 

3.6 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด 

 

การพ่ึงพิงการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผูจ้าํหน่ายสินคา้เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือผลิตภณัฑ์

ทั้งหมดในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา หรือผูกพนัว่าจะซ้ือเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือ

ผลิตภณัฑใ์นอนาคตของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

    - ไม่มี - 

 

2.2.9 การผลติ 

ภายใตน้โยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ปัจจุบนัยงัไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีจะทาํการผลิต

สินคา้เพ่ือจาํหน่ายแต่อย่างใดแมจ้ะมีเคร่ืองหมายการคา้ของตวัเอง บริษทัฯ ก็จะว่าจา้งผูผ้ลิตท่ีมี

คุณภาพเป็นผูผ้ลิตให ้

    

2.2.10 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

   - ไม่มี – 

 

2.3 แผนงานในอนาคต 

จากภาวะเศรษฐกิจในช่วงตน้ปี 2557 ท่ียงัไม่มีสัญญาณเชิงบวกท่ีชัดเจนท่ีจะผลกัดันให้เศรษฐกิจ

เติบโต ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2557 คาดการณ์ว่าจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 3-4 

ประกอบกบัผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ และอาจจะมีการจบัจ่ายในการซ้ือสินคา้ลดลง ดงันั้นปี 2557 จึง

นบัเป็นอีกปีท่ีทา้ทายสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงคาดวา่การแข่งขนัจะยงัคงทวีความรุนแรง

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ความทา้ทายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในปี 2557 คือการขบัเคล่ือนใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งแข็งแกร่งและยัง่ยืน

ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีถูกคาดการณ์ไว ้ดงันั้น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจโดยเนน้กลยุทธ์

ท่ีทาํให้บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในหลายปีท่ีผ่านมา คือ การยึดถือเอาความตอ้งการของลูกคา้เป็น

ศูนยก์ลาง (Customer Centric) โดยการพฒันาลูกค้า และความหลากหลายของสินคา้อย่างต่อเน่ือง 

ควบคู่ไปกบัการวางรากฐานทางธุรกิจให้บริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ี ปี 2557 

ยงัเป็นปีท่ีบริษทัฯ จะฉลองการดาํเนินงานครบ 25 ปี โดยบริษทัฯ วางแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือเป็นการตอบแทนต่อลูกคา้ คู่คา้ สังคม และพนกังานของบริษทัฯ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ และการร่วมกบัพนกังานในการทาํกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์

เป็นตน้ 

 

หน่ึงในแผนงานสาํคญัในการวางรากฐานทางธุรกิจของบริษทัฯ คือ การนาํระบบปฏิบติัการใหม่มาใช ้ 

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานทั้งท่ีสํานกังานใหญ่และ

สาขา โดยระบบดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดการทาํงานแบบรวมศูนย ์และสามารถนาํขอ้มลูต่างๆ มาวิเคราะห์

ในเชิงลึกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันาลูกคา้ การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย  ทั้งการพฒันาสินคา้และบริการ เพ่ือตอบโจทกค์วามตอ้งการของลกูคา้   

 

อีกหน่ึงในแผนงานท่ีสําคญั คือการเปิดใชศู้นยก์ระจายสินคา้อาหารแห้งและสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ท่ี

อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการกระจายสินคา้เป็น 2 เท่า

จากปัจจุบนั เพ่ือรองรับปริมาณสินคา้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัวางแผนท่ีจะสร้าง

ศูนยก์ระจายสินคา้และคลงัสินคา้อาหารสดแห่งใหม่ข้ึน เพ่ือสนบัสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ในการดาํเนินธุรกิจบริการดา้นอาหารใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืน และการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ใหม่ทั้งสอง

แห่งน้ี ยงัเป็นการกระจายความเส่ียงท่ีมีต่อการมีศูนยก์ระจายสินคา้เพียงแห่งเดียวในปัจจุบนั  

 

ดว้ยความท่ีธุรกิจของบริษทัฯ มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรจึงเป็น

เร่ืองท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสําคญัมาโดยตลอด พร้อมการวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการ

เติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหอ้ยู่กบัองคก์ร เนน้การพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรเพ่ือรองรับตาํแหน่งงานต่างๆ การให้โอกาสบุคลากรเติบโตในสายงานอาชีพ การพฒันา

บุคลากรเพ่ือสืบทอดตาํแหน่งบริหาร รวมถึงการจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มาเติมเตม็ใน

ตาํแหน่งงานท่ีบริษทัฯ ตอ้งการเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง 

 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสนบัสนุนเป้าหมายในการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบั

การขยายสาขา ประกอบกบัการพฒันารูปแบบศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร ใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย

ข้ึน เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากข้ึน โดยปัจจุบนัเนน้การพฒันารูปแบบของแม็คโคร 

ฟูดเซอร์วิส ในขนาดต่างๆกนั ซ่ึงสามารถเพ่ิมช่องทางในการขยายสาขาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์

ของบริษทัฯ  ควบคู่ไปกบัการพฒันาสาขาบริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญักบัการพฒันาสินคา้ทั้งความ
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หลากหลายและความปลอดภยั ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัวางแผนการศึกษาถึงโอกาสการทาํธุรกิจใน

ประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงทุนขยายธุรกิจไปยงัประเทศท่ีมีศกัยภาพ  สําหรับ

โครงการด้านการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ ยงัคงให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ืองใน

โครงการต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ริเร่ิม เช่น โครงการ “3-R” (Reduce, Reuse, Recycle) และการปลูก

จิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหแ้ก่พนกังาน  

 

นอกจากน้ี การท่ีบริษทัฯ เป็นบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์เป็นโอกาสดีท่ีจะนาํความรู้ ความชาํนาญ

ในธุรกิจดา้นอาหารอย่างครบวงจรและความเช่ียวชาญในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั

ในเครือเจริญโภคภณัฑม์าช่วยเสริมความแข็งแกร่งใหแ้ก่บริษทัฯ เพ่ือให้สามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน

ในอนาคต  

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจอาจเกิดจากกลยทุธ์การดาํเนินงาน สถานะการเงิน การปฏิบติัตามขอ้บงัคบั

ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงภยัธรรมชาติ แมค็โครตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และไดน้าํมาพิจารณา

อย่างรอบคอบในการดาํเนินทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงไดก้าํหนดมาตรการเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียง

ดงักล่าวอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือขจดัหรือลดความเส่ียงเหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ นอ้ยท่ีสุด 

 

ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภัยธรรมชาติ 

 

การดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการดา้นอาหาร ไดรั้บ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ในหลายปีท่ีผ่านมา

บริษทัฯ เผชิญปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงความผนัผวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภยัแลง้ 

และอุทกภยั ความไม่สงบทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั อย่างไรก็ดี เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่

ท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายเป็นสินคา้ประเภทส่ิงของจาํเป็นในการดาํรงชีพ รวมถึงสินคา้จาํพวกอาหารสด ประกอบ

กบัแมค็โครมีสาขากระจายอยูท่ัว่ประเทศ ทาํใหผ้ลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวมีไม่มาก 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดแผนงานการบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 

(Business Continuity Management framework) เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการปฏิบติังานท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

จะสามารถดาํเนินงานต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤติต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงภายหลงัเหตุการณ์นํ้ าท่วม

ใหญ่เม่ือปลายปี 2554  หลายมาตรการของโครงการน้ีไดถู้กนาํมาใชแ้ละไดถู้กปรับปรุงและพฒันาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือให้โครงการมีความสมบูรณ์มากข้ึน โดยแผนงานปัจจุบนัอยู่ระหว่างการเตรียมการขยายศูนยก์ระจาย

สินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมีส่วนช่วยลดความ

เส่ียงในกรณีศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใดแห่งหน่ึงจาํเป็นตอ้งปิดการดาํเนินงานชัว่คราวดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทั้งยงัเพ่ิมศกัยภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของแมค็โครในอนาคต  

 

 25 



กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย  

 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จดัอยู่ในภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาครัฐ

และกฎหมายธุรกิจเฉพาะกว่า 30 ฉบับ และมีแนวโน้มท่ีจะถูกควบคุมมากข้ึนเน่ืองจากอาจมีระเบียบ

ขอ้บงัคบัและกฎหมายใหม่ๆ ออกบังคบัใช้ในอนาคต โดยกฎหมายและขอ้บังคับท่ีสําคญั ประกอบด้วย 

กฎหมายผงัเมือง พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร และใบอนุญาตประกอบกิจการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

แผนการขยายธุรกิจ นอกจากน้ี กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีประกาศใชใ้นระยะหลงัไดใ้ห้ความสําคญักบัสิทธิ

ประโยชนข์องผูบ้ริโภคมากข้ึน รวมไปถึงสุขอนามยัและความปลอดภยัในดา้นอาหาร ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั

ว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ ซ่ึงบงัคบัใชก้บัสินคา้หลายชนิดและส่งผลกระทบต่ออตัรากาํไรของกิจการ 

พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้

ท่ีไม่ปลอดภยั และกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มูลการจดัทาํบนัทึก

รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํ้าเสีย พ.ศ. 2555 

 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไปเป็นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของภาครัฐขา้งตน้ อีกทั้งการท่ีบริษทัฯ 

เป็นบริษทัมหาชน ท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและความ

รอบคอบปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงส่งผลให้กระบวนการทาํงานมีความ

ซบัซอ้นและมีตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึน 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งถือหุน้รวมกนัเป็นจาํนวนร้อยละ 97.88 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ซ่ึงสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมากกว่าร้อยละ 75 ดงักล่าว นกัลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่

ดงักล่าวสามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายย่อยอาจไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้ 

 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินการภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดย

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้

รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อีกทั้งบริษทัฯ 

ได้แต่งตั้ งกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดย 5 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคม โดย

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นการ

ช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจท่ีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการ

บริหารจดัการของบริษทัฯ นอกจากน้ี หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และเป็นรายการท่ีอาจมี
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํ

รายการระหวา่งกนั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 

สินค้าและสุขอนามยัของผลติภัณฑ์อาหาร 

 

สุขอนามยัและความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหาร (Food safety) ไดรั้บความสนใจมากข้ึนจากผูบ้ริโภค และ

อยู่ภายใตก้ารควบคุมอย่างเขม้งวดมากข้ึนจากกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ของ

บริษัทฯ เป็นสินค้าประเภทอาหาร ซ่ึงมีความเส่ียงต่อผลกระทบท่ีเกิดจากความกลัวของผูบ้ริโภคใน

สถานการณ์ท่ีมีการระบาดของเช้ือโรคต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกบัอาหาร หรือข่าวสารการปนเป้ือนสารเคมี

ในอาหาร อาทิ เช้ือไขห้วดันก หรือสารปนเป้ือนในอาหาร เป็นตน้ 

 

เพ่ือลดทอนความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้อาหาร ทั้งท่ี

ศูนยก์ระจายสินคา้ และสาขาของแมค็โคร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานอาหารปลอดภยัและเช่ือถือได ้รวมทั้งร่วมพฒันา

สินคา้คุณภาพภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Quality Pro” 

 

ภาวะการแข่งขันและบุคลากร 

 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมคา้ปลีกมีอตัราการเติบโตท่ีสูง การแข่งขนัทวีความรุนแรงมากข้ึน 

รวมถึงระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีการพฒันาการอย่างรวดเร็วในประเทศท่ีเจริญแลว้ การเติบโตอย่าง

รวดเร็วสําหรับพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการของธุรกิจคา้ปลีก

แบบเดิม และธุรกิจของแม็คโคร อย่างไรก็ดี การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ช่องทาง 

www.makroclick.com และกลยุทธ์การกระจายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้ช่วยลดความเส่ียงจาก

ผลกระทบดงักล่าว แมค็โครจะยงัคงเสาะแสวงหากลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยืน และดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นผูน้าํในทางธุรกิจ 

 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาดแคลน

แรงงานท่ีมีฝีมือและบุคลากรคุณภาพจึงเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีทุกองค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จากการท่ี

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกมีการขยายธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัและแยง่ชิงบุคลากรคุณภาพระหวา่ง

องค์กร ซ่ึงบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกจากแม็คโครมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจูงใจในเร่ืองผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน

จากผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืน เพ่ือลดความเส่ียงดา้นบุคลากรและรักษาบุคลากรคุณภาพใหอ้ยูก่บัองคก์ร บริษทัฯ 

จึงให้ความสําคญักบัการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การพฒันาศกัยภาพ และความปลอดภยัในการทาํงาน 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัส่งเสริมและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดสร้างสรรคแ์ละริเร่ิมทาํส่ิง

ใหม่ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบ และมีการจดัใหมี้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม และสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีม

เหมือนคนในครอบครัวเดียวกนั ดงันั้น บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงานท่ีดีจะ

ช่วยสร้างความผกูพนัระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการ
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เติบโตกบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานสร้างบุคลากรเพ่ือสืบทอดตาํแหน่ง ปัจจยัเหล่าน้ีจะเอ้ือต่อ

การลดความเส่ียงดา้นบุคลากรได ้และทาํให้บริษทัฯ มีบุคลากรคุณภาพท่ีเพียงพออยู่เสมอ เพ่ือสนบัสนุนการ

ขยายธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนตามแผนกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

 

ระบบปฏิบัตกิารทางธุรกจิ 

 

บริษทัฯ มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นและเป็นพ้ืนฐานในการดาํเนินธุรกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยท่ีระบบปฏิบติังานหลกัและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการใชค้อมพิวเตอร์เขา้

มาช่วยในการปฏิบติังานทั้งหมด ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง หากระบบ

สารสนเทศไดรั้บความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์  หรือจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง หรือจากภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ 

 

นอกจากน้ีในปี 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัหาและติดตั้งระบบ retail merchandising system สําหรับใช้

แทนระบบเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายในองค์กร การให้บริการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ และสนบัสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนในระหว่างการดาํเนินการปรับเปล่ียนจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ จึงไดก้าํหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือ

ป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งการแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมี

ประสบการณ์มาดูแลการดาํเนินงานโดยภาพรวม การควบคุมและสนบัสนุนการทาํงานใหต้รงตามแผนงานท่ี

กาํหนด การว่าจา้งหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือมาตรวจสอบและวดัผลการปฏิบติังานในทุกขั้นตอน การพฒันา

บุคลากรในแผนกสารสนเทศให้พร้อมรองรับความเส่ียงต่างๆ อนัเกิดจากระบบใหม่ และท่ีสําคญัคือ การ

บริหารจดัการความเปล่ียนแปลงขององค์กร ให้บุคลากรทั้งท่ีประจาํอยู่สํานกังานใหญ่และปฏิบติังานอยู่ใน

แต่ละสาขา พร้อมท่ีจะปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานภายใตร้ะบบสารสนเทศใหม่ท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจ

แมค็โครต่อไปในอนาคต  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษทัและบริษทัย่อย 

 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

มูลค่าทางบัญชี มูลค่าทางบัญชี 

สินทรัพย์ ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ท่ีดิน                                        8,633                                         8,099  

อาคาร                                        5,616                                         5,045  

อุปกรณ์ในร้านคา้                                        1,803                                         1,669  

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง                                        1,569                                         1,282  

อุปกรณ์สาํนกังาน                                           301                                            218  

ยานพาหนะ                                             23                                              12  

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า                                           821                                            603  

งานระหวา่งก่อสร้าง                                           525                                            290  

รวม                                      19,290                                       17,219  

 

ทั้งนีใ้นจาํนวนดงักล่าวมสิีนทรัพย์ทีถู่กรับรู้ทางบัญชีเป็นสัญญาเช่าการเงนิโดย ณ 31 ธ.ค. 2556 มรีาคาตามบัญชี-สุทธิ 

จาํนวน 179.1 ล้านบาท 
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รายละเอยีดของที่ดนิที่สําคญัของบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

สินทรัพย์ ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี มูลค่าทางบัญชี ประเภทของ วตัถุประสงค์ของการถือครอง การใช้เป็น 

      ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 การถือสิทธ์ิ   หลกัประกนั 

      (ล้านบาท) (ล้านบาท)     การกู้ยมืเงนิ 

ท่ีดิน สาขาลาดพร้าว 32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 155.7 155.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาแจง้วฒันะ 37 ไร่ 69.4 ตารางวา 82.5 82.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาศรีนครินทร์ 27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา 231.6 231.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาบางบอน 43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา 213.8 213.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาชลบุรี 22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา 124.7 124.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเชียงใหม ่ 29 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา 236.2 236.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาโคราช 24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา 137.5 137.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขารังสิต 14 ไร่ 28 ตารางวา 412.8 412.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาหาดใหญ่ 40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา 158.5 158.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาอุดรธานี 22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา 185.9 185.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาพิษณุโลก 23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา 148.5 148.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาขอนแก่น 25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา 207.0 207.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสุราษฎร์ธานี 25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา 185.5 185.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาอุบลราชธานี 24 ไร่ 293.5 293.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาระยอง 33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา 211.3 211.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขานครสวรรค ์ 29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา 180.3 180.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 90.4 99.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสาทร 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 124.2 133.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

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

  สาขาสุรินทร์ 20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 51.5 51.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสามเสน 22 ไร่ 27 ตารางวา 133.6 141.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขานครศรีธรรมราช 15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา 75.0 75.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเชียงราย 15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา 55.3 55.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสกลนคร 14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา 43.0 43.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสุพรรณบุรี 13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา 61.6 61.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาจนัทบุรี 10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา 43.9 43.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาภูเกต็ 24 ไร่ 21.75 ตารางวา 75.7 72.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาร้อยเอด็ 12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา 39.2 39.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาตรัง 12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา 35.9 35.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 
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รายละเอยีดของที่ดนิที่สําคญัของบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน)  (ต่อ) 

สินทรัพย์ ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี มูลค่าทางบัญชี ประเภทของ วตัถุประสงค์ของการถือครอง การใช้เป็น 

      ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 การถือสิทธ์ิ   หลกัประกนั 

      (ล้านบาท) (ล้านบาท)     การกู้ยมืเงนิ 

  สาขาสระแกว้ 17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 45.0 45.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสมุย 14 ไร่ 10.7 ตารางวา 44.7 46.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาบุรีรัมย ์ 16 ไร่ 56 ตารางวา 71.7 71.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

 

สาขาศรีสะเกษ 16 ไร่ 69.5 69.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาลาํพนู 21 ไร่ 7 ตารางวา 47.4 49.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขากระบ่ี 15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา 86.9 86.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเพชรบุรี 28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา 106.3 106.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาชยัภูมิ 15 ไร่ 59.9 59.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสระบุรี 18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา 93.2 93.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาปราณบุรี 19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา 60.9 60.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาฉะเชิงเทรา 20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา 116.2 116.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเชียงใหม่ 2 20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา 241.2 241.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขารามอินทรา 21 ไร่ 3 งาน 92  ตารางวา 338.6 338.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาชุมพร 21 ไร่ 1 ตารางวา 66.2 66.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาพทัยา 27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา 339.0 339.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขากาํแพงเพชร 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 55.9 55.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขากาญจนบุรี 21 ไร่ 15.6 ตารางวา 85.4 85.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาลพบุรี 19 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา 80.2 80.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาหนองคาย 26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา 72.7 72.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาราชบุรี 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา 45.2 46.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาแม่ริม 19 ไร่ 45.6 ตารางวา 94.3 94.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาอยุธยา 37 ไร่ 73 ตารางวา 345.7 345.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาลาํปาง 20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา 197.4 197.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาหวัหิน 20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา 286.4 286.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาคลองหลวง 25 ไร่ 338.2 338.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเลย 31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา 169.3 169.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเพชรบูรณ์ 19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา 57.7 57.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาบางพลี 22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา 383.6 383.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขามุกดาหาร 19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา 190.8 189.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 
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รายละเอยีดของที่ดนิที่สําคญัของบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน)  (ต่อ) 

สินทรัพย์ ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี มูลค่าทางบัญชี ประเภทของ วตัถุประสงค์ของการถือครอง การใช้เป็น 

      ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 การถือสิทธ์ิ   หลกัประกนั 

      (ล้านบาท) (ล้านบาท)     การกู้ยมืเงนิ 

  สาขาสตูล 25 ไร่ 2 งาน 75.1 ตารางวา 106.9 96.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาตราด 21 ไร่ 4.8 ตารางวา 146.4 144.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาป่าตอง 1 ไร่ (1,600 ตรม.) 9 11 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาชุมแพ 21 ไร่ 1 งาน 111.1  - เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาราไวย ์ 3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา 31.1  - เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขานครพนม 29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา 206.2  - เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเกาะพะงนั 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา 19.9  - เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาบีงกาฬ 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 66.8  - เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาพทัยาเหนือ 8 ไร่ 48.25 ตารางวา 27.1  - เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาแม่สาย 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 103.1  - เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาปากช่อง 28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา 202.3 -  เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  บางกอกนอ้ย 13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา 112.9 112.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  รวม   9,453.4 8,702.8       

 

หมายเหตุ     ทีด่นิสาขาบางบอนได้หักทีบ่ริจาคเป็นทางเท้าแล้ว 31.7 ตารางวา 

                     ทีด่นิสาขาสระบุรีได้หักทีบ่ริจาคเป็นทางเท้าแล้ว 5 ตารางวา 
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รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่สําคญัของบริษทั สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

   
สินทรัพย์ ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี มูลค่าทางบัญชี ประเภทของ วตัถุประสงค์ของการถือครอง การใช้เป็น 

      ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 การถือสิทธ์ิ   หลกัประกนั 

      (ล้านบาท) (ล้านบาท)     การกู้ยมืเงนิ 

อาคาร สาํนกังานใหญ่ และสาขาลาดพร้าว 21,058.6 ตารางเมตร 94.9 98.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

และส่วน สาขาแจง้วฒันะ 15,873 ตารางเมตร 60.2 69.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

ปรับปรุง สาขาศรีนครินทร์ 16,020 ตารางเมตร 58.9 67.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

อาคาร สาขาบางบอน 15,732 ตารางเมตร 65.0 73.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาชลบุรี 16,329 ตารางเมตร 58.8 64.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเชียงใหม ่ 16,171.5 ตารางเมตร 52.9 58.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขานครราชสีมา 16,551 ตารางเมตร 62.2 67.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขารังสิต 16,592 ตารางเมตร 59.8 60.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาหาดใหญ่ 14,830 ตารางเมตร 52.9 54.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาอุดรธานี 14,846 ตารางเมตร 60.1 56.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาพิษณุโลก 13,703 ตารางเมตร 58.0 50.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาขอนแก่น 13,703 ตารางเมตร 70.8 63.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสุราษฎร์ธานี 13,703 ตารางเมตร 73.0 67.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาอุบลราชธานี 15,014 ตารางเมตร 83.5 80.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาระยอง 14,935 ตารางเมตร 80.8 85.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขานครสวรรค ์ 13,673 ตารางเมตร 85.4 81.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาจรัลสนิทวงศ ์ 15,072 ตารางเมตร 172.2 183.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสาทร 18,453 ตารางเมตร 153.8 162.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขานครปฐม 12,322 ตารางเมตร 86.8 91.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสุรินทร์ 8,972 ตารางเมตร 55.0 58.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสามเสน 8,635 ตารางเมตร 89.1 87.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขานครศรีธรรมราช 6,580 ตารางเมตร 42.0 43.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเชียงราย 6,580 ตารางเมตร 51.0 53.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสกลนคร 6,673 ตารางเมตร 39.9 40.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสุพรรณบุรี 6,673 ตารางเมตร 45.5 46.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาจนัทบุรี 6,673 ตารางเมตร 41.0 42.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาภูเกต็ 9,980 ตารางเมตร 166.0 162.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาร้อยเอด็ 6,673 ตารางเมตร 43.2 43.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาตรัง 6,673 ตารางเมตร 44.0 44.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 
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รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่สําคญัของบริษทั สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (ต่อ) 

   
สินทรัพย์ ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี มูลค่าทางบัญชี ประเภทของ วตัถุประสงค์ของการถือครอง การใช้เป็น 

      ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 การถือสิทธ์ิ   หลกัประกนั 

      (ล้านบาท) (ล้านบาท)     การกู้ยมืเงนิ 

  สาขาสระแกว้ 9,636 ตารางเมตร 68.8 70.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสมุย 7,954 ตารางเมตร 97.7 101.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาบุรีรัมย ์ 8,609 ตารางเมตร 76.0 78.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาศรีสะเกษ 8,609 ตารางเมตร 80.9 83.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาลาํพนู 8,609 ตารางเมตร 84.9 88.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขากระบ่ี 7,954 ตารางเมตร 71.2 74.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเพชรบุรี 9,761 ตารางเมตร 93.6 96.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาชยัภูมิ 8,609 ตารางเมตร 76.9 79.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสระบุรี 8,609 ตารางเมตร 80.2 83.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาปราณบุรี 8,609 ตารางเมตร 84.6 88.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาฉะเชิงเทรา 8,609 ตารางเมตร 88.7 92.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเชียงใหม่ 2 11,460 ตารางเมตร 111.8 115.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขารามอินทรา 9,598 ตารางเมตร 114.7 118.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาชุมพร 8,898 ตารางเมตร 102.5 106.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาพทัยา 9,872 ตารางเมตร 116.7 121.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขากาํแพงเพชร 9,038 ตารางเมตร 103.5 107.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขากาญจนบุรี 9,754 ตารางเมตร 100.6 104.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาลพบุรี 9,754 ตารางเมตร 104.8 108.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาหนองคาย 9,754 ตารางเมตร 105.0 108.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาราชบุรี 9,754 ตารางเมตร 105.5 109.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาแม่ริม 9,524 ตารางเมตร 104.0 107.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาอยุธยา 10,466 ตารางเมตร 111.9 115.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาลาํปาง 9,848 ตารางเมตร 106.4 110.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาหวัหิน 9,317 ตารางเมตร 119.2 124.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาคลองหลวง 10,466 ตารางเมตร 113.9 119.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเลย 9,868 ตารางเมตร 109.8 114.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาเพชรบูรณ์ 9,719 ตารางเมตร 117.0 121.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาบางพลี 9,985 ตารางเมตร 126.3 130.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่ 222 ตารางเมตร 1.0 1.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 
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รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่สําคญัของบริษทั สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (ต่อ) 

   
สินทรัพย์ ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี มูลค่าทางบัญชี ประเภทของ วตัถุประสงค์ของการถือครอง การใช้เป็น 

      ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 การถือสิทธ์ิ   หลกัประกนั 

      (ล้านบาท) (ล้านบาท)     การกู้ยมืเงนิ 

  สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี 128 ตารางเมตร 1.0 1.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง 131 ตารางเมตร 0.9 1.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดยา่โม 145 ตารางเมตร 0.9 1.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สยามโฟรเซ่น สาขาศรีราชา 259 ตารางเมตร 1.6 1.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขามุกดาหาร 9,868 ตารางเมตร 125.1  - เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาป่าตอง 1,600 ตารางเมตร 13.6  - เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาสตูล 9,868 ตารางเมตร 127.6  - เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาตราด 9,889 ตารางเมตร 128.2  - เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาชุมแพ 9,857 ตารางเมตร 129.9  - เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขาราไวย ์ 3,120 ตารางเมตร 56.9  - เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  สาขานครพนม 9,857 ตารางเมตร 145.1  - เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ไม่มี 

  รวม   5,615.6 5,044.8       
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บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกัด (บริษทัย่อย)   

สินทรัพย์ 

 มูลค่าทางบัญชี   มูลค่าทางบัญชี  

 ณ 31 ธ.ค. 2556   ณ 31 ธ.ค. 2555  

 (ล้านบาท)   (ล้านบาท)  

อาคาร 0.6                                                             1.1  

อุปกรณ์ในร้านคา้                                                         -                                                                       -    

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5.3                                                             5.1  

อุปกรณ์สาํนกังาน 9.4                                                           13.9  

ยานพาหนะ 3.2                                                             4.9  

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง                                                         -                                                                       -    

งานระหวา่งก่อสร้าง 1.9                                                                    -    

รวม                                                  20.4                                                            25.0  

   บริษทั วนีาสยาม ฟู้ด จํากดั (บริษทัย่อย)   

สินทรัพย์ 

 มูลค่าทางบัญชี   มูลค่าทางบัญชี  

 ณ 31 ธ.ค. 2556   ณ 31 ธ.ค. 2555  

 (ล้านบาท)   (ล้านบาท)  

อาคาร                                                         -                                                                       -    

อุปกรณ์ในร้านคา้                                                         -                                                                       -    

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.1                                                                    -    

อุปกรณ์สาํนกังาน 5.5                                                             0.3  

ยานพาหนะ                                                         -                                                                       -    

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง                                                         -                                                                       -    

งานระหวา่งก่อสร้าง                                                         -                                                                       -    

รวม                                                    5.6                                                              0.3  
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ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มีดงัน้ี 

 

   

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   

(บาท) 

 

(บาท) 

ภายใน 1 ปี 

  

247,199,767 

 

235,893,373 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 992,323,643 

 

976,824,615 

เกินกวา่ 5 ปี 

  

1,621,052,602 

 

1,621,052,602 

รวม 

  

2,860,576,012 

 

2,833,770,590 

 

 

นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชวิ้ธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นการ

ลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจ

ในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  

     

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

     

เงนิลงทุนตามวธีิ 

     

ราคาทุน 

     

(พนับาท) 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั 

  

269,765 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

  

45,638 

รวม 

    

315,403 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนและดาํเนินกิจการในประเทศไทย มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

บริษัทย่อย 

  

ประเภทกจิการ 

  

สัดส่วนเงนิลงทุน (%) 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จาํกดั - ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการนาํเขา้และจดัจาํหน่ายอาหารจาก

ต่างประเทศ  และในประเทศ ดว้ยอาหารท่ีมีคุณภาพดีเยีย่ม

ดา้นผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวอ์าหารทะเล มนัฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม 

และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหารโดยท่ีผลิตภณัฑต์่างๆ จะมีการ

จดัเก็บและจดัส่งไปยงัทุกจงัหวดัในประเทศไทยอยา่งมี

ประสิทธิภาพภายใตก้ารควบคุมอุณภูมิใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ี 

กาํหนด 

99.99 

 บริษทั วนีาสยาม ฟู้ ด จาํกดั - ประกอบธุรกิจทางการคา้และจดัจาํหน่ายอาหาร รวมทั้ง

ธุรกิจนาํเขา้และส่งออกอาหารท่ีมีคุณภาพสูง ดา้นผลิตภณัฑ์

เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑ์

ปรุงแต่งอาหาร เป็นตน้ 

100.00 

  

หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้และเงินปันผลสาํหรับปีของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

   

ทุนชําระแล้ว 

 

เงนิปันผล 

   

(บาท) 

 

(บาท) 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จาํกดั 45,000 

 

                                                 -    

บริษทั วนีาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 45,638 

 

- 

รวม 

  

90,638 

 

                                             -    
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษทั และบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทั 

และบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงเกินกวา่ร้อยละ5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รวมทั้งไม่มีคดี

ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย อยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีคดีความในธุรกิจอ่ืนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นธุรกิจโดยปกติของบริษทั และบริษทัยอ่ย  
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอืน่ 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 10 พฤษภาคม 2531 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

    โทรศพัท ์0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927   

     เวบ็ไซต ์ www.siammakro.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสด และบริการตนเอง 

   จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกบตัรของแมค็โคร 

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

ทุนจดทะเบียน :  2,400,000,000 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 2,400,000,000 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

 

บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

บริษทัย่อย 

(1) บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105527032739 (เดิมเลขท่ี 3276/2527) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 กนัยายน 2527 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

    กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศพัท ์0-2620-6000   โทรสาร 0-2620-6001 

   เวบ็ไซต ์ www.siamfoodservices.com 

ประเภทธุรกิจ : ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการนาํเขา้และจดัจาํหน่ายอาหารจากต่างประเทศและ 

   ในประเทศ ดว้ยอาหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมดา้นผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์อาหารทะเล 

  มนัฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร โดยท่ีผลิตภณัฑต่์างๆ  

  จะมีการจดัเก็บและจดัส่งไปยงัทุกจงัหวดัของประเทศไทยอยา่งมี  

   ประสิทธิภาพภายใตก้ารควบคุมอุณหภูมิใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 450,000 หุน้  

ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาท จาํนวน 450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 45,000,000 บาท จาํนวน 450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
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(2) บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 411043002045 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 15 ตุลาคม 2555 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 56 ถนนฟัมหงอ็กแถก็ วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิต้ี  

   ประเทศเวียดนาม 

  โทรศพัท ์(848) 7309-1188   โทรสาร (848) 3820-1886  

  เวบ็ไซต ์ www.vinasiamfood.com.vn  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจทางการคา้และจดัจาํหน่ายอาหาร รวมทั้งธุรกิจนาํเขา้และ 

    ส่งออกอาหารท่ีมีคุณภาพสูง ดา้นผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง  

   ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000 เหรียญสหรัฐ  

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 1,500,000 เหรียญสหรัฐ  

 

บริษทัร่วม 

- ไม่มี - 

 

6.2  ข้อมูลสําคัญอืน่ ที่มผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี - 
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6.3   บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599  

   โทรสาร 0-2359-1259 

 

ผูส้อบบญัชี : นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4174 

  นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 3977 

  นายสมชาย จิณโณวาท ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 3271 

  บริษทั ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จาํกดั 

  ชั้น 15 บางกอกซิต้ีทาวเวอร์  

  179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศพัท ์0-2286-9999, 0-2344-1000   

   โทรสาร 0-2286-5050 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

  ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 

  183 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศพัท ์0-2676-6667-8 

   โทรสาร 0-2676-6188-9 

 

   บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

   ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 

  183 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศพัท ์0-2676-6667-8 

  โทรสาร 0-2676-6188-9 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 2,400 ลา้นบาท ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 2,400 ลา้นบาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญั 4,800 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

        ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

        รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังสุดทา้ย (วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556) 

ช่ือ                                                      จาํนวนหุ้น      % ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด 

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

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

            รวม                                                                      4,698,149,500          97.88 
   

  กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ช่ือ                                                      จาํนวนหุ้น       % ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 

  กลุ่มบริษทัในเครือซีพ ีออลล์   

 - บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั           2,640,302,800                       55.01 
 - บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)                         2,057,846,700          42.87  
  

         หมายเหตุ :  

1.  บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัในเครือ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัฯ รวมกนัร้อยละ 97.88 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

2.  ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.siammakro.co.th ของบริษทัฯ ก่อน 

     การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
         -ไม่มี- 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

หากไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะเสนอ

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 

ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี โดยเร่ิมจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นตน้ไป 
 

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย คณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวจะพิจารณา

เป็นคร้ังคราวไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

            

โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

        โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน หรือจาํนวนขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายและมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดแต่ไม่เกิน 18 คน โดยคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 18 คน ประกอบดว้ย 

ก) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ)  8 ท่าน 

ข) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร                             10 ท่าน 

-  กรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ   4 ท่าน 

-  กรรมการอิสระซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ  1 ท่าน 

-  กรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ    5 ท่าน   

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคล

เดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารงานประจาํ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

- มีคณะกรรมการอิสระ 6 ท่าน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้ง

คณะมีคุณสมบติัตามคาํนิยามดงัรายละเอียดหน้า 58 ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นว่านายอรรถพร 

ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้ งให้เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน   
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รายช่ือคณะกรรมการบริษทัและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556 (จํานวนคร้ัง) 

  
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ประชุม

กรรมการ 

 (6 คร้ัง) 

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 

(1 คร้ัง) 

วสิามัญ 

ผู้ถือหุ้น 

(2 คร้ัง) 

1.   นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการ 

5/6 

 

1/1 2/2 

2.   นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6/6 1/1 2/2 

3.    นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

6/6 1/1 2/2 

4.    นายธีระ วิภชูนิน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

6/6 1/1 2/2 

5.    ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

3/6 0/1 1/2 

6.    นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

3/6 0/1 0/2 

7.    นายสเตฟาน โรนลัด ์นานนิงกา้ 

      (ลาออกในระหวา่งปี) 

กรรมการบริหาร 

 

2/6 1/1 0/2 

        นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ*  

      (แต่งตั้งแทน) 

รองประธานกรรมการท่ี 1 และ 

กรรมการบริหาร (กลุ่ม1) 

3/6 0/1 1/2 

8.   นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2  และ

กรรมการบริหาร (กลุ่ม2) 

6/6 1/1 2/2 

9.   ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการบริหาร (กลุ่ม1) และ 

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

4/6 0/1 0/2 

10. นายวิลเลม็ เฮ็นดริคสั แวน ลิวเวน็ 

      (ลาออกในระหวา่งปี) 

กรรมการบริหาร 

 

3/6 1/1 0/2 

      นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ* 

      (แต่งตั้งแทน) 

กรรมการบริหาร (กลุ่ม2) และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

3/6 0/1 0/2 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ประชุม

กรรมการ 

 (6 คร้ัง) 

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 

(1 คร้ัง) 

วสิามัญ 

ผู้ถือหุ้น 

(2 คร้ัง) 

11. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด 

      (ลาออกในระหวา่งปี) 

กรรมการ 

 

3/6 1/1 0/2 

      นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ* 

      (แต่งตั้งแทน) 

กรรมการบริหาร (กลุ่ม2) 

 

3/6 0/1 1/2 

12. นายสุภกิต เจียรวนนท*์* กรรมการ 1/6 0/1 0/2 

13. นายณรงค ์เจียรวนนท*์* กรรมการบริหาร (กลุ่ม1) 3/6 0/1 0/2 

14. นายศุภชยั เจียรวนนท*์* กรรมการ 2/6 0/1 0/2 

15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ*์* กรรมการ 3/6 0/1 0/2 

16. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ*์* กรรมการบริหาร (กลุ่ม1) 3/6 0/1 0/2 

17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการบริหาร (กลุ่ม2) 6/6 1/1 2/2 

18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์*** กรรมการ 5/6 1/1 2/2 
 

หมายเหตุ :                         

1.   * แต่งตั้ งแทนกรรมการท่ีลาออกระหว่างปี  ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นค ร้ังท่ี  1 /2556 

เ ม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 

2. ** แต่งตั้ ง เ ป็นกรรมกา รใหม่ เ พิ่ม เติม  ตามมติ ที่ประชุมวิสาม ัญผู ้ถือ หุ้นค ร้ัง ท่ี  1 /2556 เ มื่อ

ว ันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 

3.    *** แต่งตั้งแทนนายธนินท ์เจียรวนนท ์กรรมการซ่ึงลาออกจากตาํแหน่ง เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2553 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2553 

4.   กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมิได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

บริหารงานประจาํและไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ รวมทั้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

5.   สําหรับนายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นกรรมการผูจ้ดัการของ

บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการ

เป็นท่ีปรึกษากฎหมายแก่บริษทัฯ โดยไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาท ต่อปี ซ่ึงลกัษณะการใหบ้ริการ

เป็นที่ปรึกษากฎหมายดงักล่าว มีผลทําให ้นายชวลิต  อตัถศาสตร์ มีคุณ สมบตัิไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2553 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัผ่อนผนัเร่ืองคุณสมบัติดงักล่าวดว้ยเหตุผล

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นผูท่ี้มีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ และกฎระเบียบของ

หน่วยราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ หรือท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และ/หรือ

กิจการของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ สามารถเตรียมการและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ไดอ้ย่าง
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ถกูตอ้งและทนัท่วงที และเพ่ือดาํเนินการป้องกนัมิใหไ้ดรั้บผลกระทบใดๆ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ยงัคงใหน้ายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ 

(ข) คณะกรรมการเห็นว่าการแต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการ

ใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ในหนังสือนัดประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 17 

(ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระให้

กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวแลว้ 

6.    กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ไดแ้ก่ 

กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง จาก (กลุ่ม1) ลงนามร่วมกบั กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง จาก(กลุ่ม 2) รวม

เป็นสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 

โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตาม

วาระอาจถกูเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

 

หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1.   คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีกาํหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํกบัดูแล

ฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ

ผูถื้อหุ้นดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ 

2.   คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีในการกาํหนดวิสัยทศัน์ แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของ

บริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 

3.   คณะกรรมการบริษทั ตอ้งเป็นผูก้าํหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ

ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4.     คณะกรรมการบริษทั ตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี รับผิดชอบต่อการตดัสินใจ

ของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ 

โดยคาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย 

5.   คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในการอนุมติัในส่วนการดาํเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของ

บริษทัฯ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

6.   คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในเป็นประจาํเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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7.   คณะกรรมการบริษทั ตอ้งละเวน้หรือหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใดๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบักิจการ

ของบริษทัฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ รวมทั้งสอดส่องดูแลเร่ืองการ

จดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

8.  คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้มีเลขานุการบริษทั เพ่ือให้คาํแนะนาํทางดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

9.  คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะเป็น

ประจาํทุกปี โดยร่วมกนัพิจารณาผลการดาํเนินงานและปัญหาเพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

10.  คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

หากมีภารกิจสาํคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทั 

11.  คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง  

 

คณะกรรมการบริหาร 

  รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

1.   นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ   กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.  นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ*    กรรมการบริหาร 

3.   ดร. ประเสริฐ จารุพนิช            กรรมการบริหาร 

4.   นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ*   กรรมการบริหาร 

5.   นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ**  กรรมการบริหาร 

6.   นายณรงค ์เจียรวนนท*์*   กรรมการบริหาร 

7.   นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ*์*   กรรมการบริหาร 

8.   นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์   กรรมการบริหาร 
 

หมายเหตุ : 

*    แต่งตั้งแทนกรรมการบริหาร ซ่ึงลาออกในระหวา่งปี 

**  กรรมการบริหารใหม่ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งในระหวา่งปี 

   

  หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.  กาํหนดแผนงานและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ การลงทุน ดา้นกาํลงัคน การประเมินผล 

และหลกัเกณฑก์ารพิจารณากาํหนดผลตอบแทน 

2.  จดัทาํงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 

 

 48 



3.  ติดตามผลการดาํเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล 

รวมทั้งปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

4.  ติดตามผลการพฒันาระบบการจดัการและบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ 

5.  ติดตามผลการพฒันาบุคลากร การแต่งตั้งโยกยา้ยผูบ้ริหารของแต่ละธุรกิจตามแผนงานการสร้าง

ผูบ้ริหารทดแทน 
 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวนทั้งส้ิน 8 คน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.  นายชิ หลุง ลิน  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟดู เซอร์วิส 

3.  นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารสินคา้ 

4.  นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงิน 

5.  นายโทมสั เลสล่ี แฮมเมอร์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานดา้นปฏิบติัการ 

6.  นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-สายงานพฒันาระบบขอ้มลู 

7. นางบุญสิน ศรีเลิศชยัพานิช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

8. นายวชัรชยั หล่อทรัพย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

หมายเหตุ :    

ผูบ้ริหารตามรายนามขา้งตน้ทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนภายใตพ้รบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างการจดัองค์กร  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

ก)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) จาํนวน        8   ท่าน 

 ข)  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    จาํนวน      10  ท่าน 

       ประกอบดว้ย 

                           -  กรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ        4 ท่าน 

               -  กรรมการอิสระซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ       1 ท่าน 

                    -  กรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ         5 ท่าน 
   

                  กรรมการอิสระจาํนวน 6 ท่าน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 

                

หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับ

เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท   เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ

อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั 

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี  

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ราย

ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่าง

อิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของผู ้ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคา่ตอบแทน 

ประธาน 

เจ้าหน้าท่ี 

บริหาร -  

สายงาน 

ธุรกิจฟูด เซอร์วสิ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบคุคล 

 

ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

งานกลาง 

 

รองประธาน

เจ้าหน้าท่ี 

บริหาร - 

สายงาน 

บริหารการเงิน 

รองประธาน

เจ้าหน้าท่ี 

บริหาร - 

สายงาน 

ด้านปฏิบตัิการ 

รองประธาน

เจ้าหน้าท่ี 

บริหาร - 

 สายงาน 

บริหารสินค้า 

รองประธาน

เจ้าหน้าท่ี 

บริหาร - 

สายงานพฒันา

ระบบข้อมลู 

คณะกรรมการบริหาร 
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8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการ

บริษทั ตั้งแต่วนัที่ 18 มีนาคม 2551  เพ่ือรับผิดชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ในนามของบริษทัฯ หรือ

คณะกรรมการ 

1.  จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ 

(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2.  เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3.  ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4. จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ใหป้ระธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ได้รับรายงานนั้นจาก

กรรมการและผูบ้ริหาร 

5.  ปฏิบติัหน้าท่ีขา้งตน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 ตามเอกสารแนบ 1 

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัที่เกีย่วข้อง 

 ตามเอกสารแนบ 1 

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 ตามเอกสารแนบ 2 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  1.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ   

กรรมการบริษทั จาํนวน 21 ราย (รวมกรรมการซ่ึงไดล้าออกในระหว่างปี) ไดรั้บค่าตอบแทน

บาํเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 17.72 ลา้นบาท ทั้ งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัในปี 2556 มีดงัน้ี 
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           รายช่ือ                อตัราค่าตอบแทน 

1. นายอาสา สารสิน   150,000   บาท/ เดือน 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน  135,000   บาท/ เดือน 

3. นายชวลิต อตัถศาสตร์  110,000   บาท/ เดือน 

4. นายธีระ วิภูชนิน  110,000   บาท/ เดือน 

5. ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ  110,000   บาท/ เดือน 

6. นายโชติ โภควนิช  110,000   บาท/ เดือน 

7. นายสเตฟาน โรนลัด ์นานนิงกา้    95,000   บาท/ เดือน 

    (ลาออกในระหวา่งปี) 

    นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ       95,000   บาท/ เดือน 

    (แต่งตั้งแทน) 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ      95,000   บาท/ เดือน 

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช      95,000   บาท/ เดือน 

                                    10. นายวิลเลม็ เฮน็ดริคสั แวน ลิวเวน็     95,000   บาท/ เดือน 

    (ลาออกในระหวา่งปี) 

    นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ                  95,000   บาท/ เดือน 

    (แต่งตั้งแทน) 

                            11. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด                   95,000   บาท/ เดือน 

    (ลาออกในระหวา่งปี) 

    นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล       95,000   บาท/ เดือน 

    (แต่งตั้งแทน) 

 12. นายสุภกิต เจียรวนนท ์      95,000   บาท/ เดือน 

13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์     95,000   บาท/ เดือน 

14. นายศุภชยั เจียรวนนท ์      95,000   บาท/ เดือน 

15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์          95,000   บาท/ เดือน 

16. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์          95,000   บาท/ เดือน 

17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์              95,000   บาท/ เดือน 

18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์              95,000   บาท/ เดือน 

   

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหาร จาํนวน 10 ราย (รวมกรรมการซ่ึงไดล้าออกในระหว่างปี) ไดรั้บค่าตอบแทน

ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ (ก) แลว้ 
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(ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ผูบ้ริหารจาํนวน 9 ราย (รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกในระหว่างปี) ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็น 

เงินทั้งส้ิน 134.11 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั 
  

   1.2  ค่าตอบแทนอืน่   

 ก)     ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ            

    -ไม่มี- 

 ข)     ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร  

  ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํนวน 9 ราย รวม

เป็นเงินทั้ งส้ิน 41.60 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบด้วย เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพเฉพาะส่วนท่ี

บริษทัฯ จ่ายให้ (3% ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่า

บา้น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าเดินทาง เป็นตน้ 

 

รายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารขา้งตน้ใชต้ามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายออกไปในระหว่าง

ปี โดยจะแตกต่างจากจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึง

ไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 
 

8.5 บุคลากร 

   1)  จาํนวนพนักงานทั้งหมด และจาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลกั  

         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  บริษทั          ประเภทธุรกจิ     จาํนวนพนักงาน  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค                                    11,213  คน 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการนาํเขา้และจดัจาํหน่าย                140  คน 

   อาหารจากต่างประเทศ และในประเทศ ดว้ย  

   อาหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมดา้นผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์

อาหารทะเล ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑ ์

ปรุงแต่งอาหาร โดยท่ีผลิตภณัฑต่์างๆ จะมีการ 

จดัเก็บและจดัส่งไปยงัทุกจงัหวดัของประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใตก้ารควบคุมอุณหภูมิใหไ้ด ้

มาตรฐานตามท่ีกาํหนด 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั ประกอบธุรกิจทางการคา้และจดัจาํหน่ายอาหาร                22   คน 

รวมทั้งธุรกิจนาํเขา้และส่งออกอาหารท่ีมีคุณภาพสูง  

ดา้นผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง  

ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร เป็นตน้ 

รวม                                                                                                                                                    11,375  คน 
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 ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในปี 2556 

                      บริษทั                  ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท) 

  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)              3,474.19        

  บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั         74.21 

         บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั         21.74 

รวม                  3,570.14 
 

 

ผลตอบแทนรวมของพนกังานทั้งหมดประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เฉพาะส่วนท่ีบริษทัจ่ายให้ (3% ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น 

ค่าเช่าบา้น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าเดินทาง เป็นตน้ 
 

รายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารขา้งตน้ใชเ้กณฑเ์งินสดท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายออกไปในระหว่างปี โดยจะ

แตกต่างจากจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึน

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 

  2)  นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทั และบริษทัย่อยเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่า พนกังานทุกคนลว้นมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น และเช่ือวา่พนกังานเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งต่อความสาํเร็จขององคก์ร

ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

  

ปัจจยัความสําเร็จของธุรกิจบริษทัฯ ตลอดระยะเวลา 24 ปีท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงเกิดจากการสร้าง

และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ตามแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึง

ประกอบดว้ยการพฒันาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร 

และแผนการสืบทอดตาํแหน่งงานในระดบัผูบ้ริหาร เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความแขง็แกร่งของ

บุคลากรทุกระดบั เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับกลยทุธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

 

การพฒันาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปี 2556 เนน้การเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่แผนก และ

รวมถึงการการกระจายอาํนาจจากสํานกังานใหญ่ไปสู่สาขามากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งให้

ความสําคญักบัการอบรมทกัษะความสามารถตามสายงาน (Functional Competency) การพฒันา

ศกัยภาพของผูบ้ริหาร การพฒันาพนักงานท่ีมีศกัยภาพท่ีจะกา้วข้ึนเป็นระดบัผูบ้ริหาร และการ

อบรมทกัษะพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างทกัษะความรู้แก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่สาขา ควบคู่ไปกบัการ

พฒันาศักยภาพบุคลากรซ่ึงประจาํอยู่ท่ีสํานักงานใหญ่ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบในหลากหลายโครงการ 

เพ่ือให้บุคลากรท่ีมีศกัยภาพมีความพร้อมท่ีจะเติบโตไปสู่ตาํแหน่งงานระดบัผูบ้ริหารต่อไป อาทิ 

โครงการพฒันาทักษะความเป็นผูน้ํา (Leadership Skills Development Program) มุ่งเน้นพัฒนา

บุคลากรระดบัผูจ้ดัการสาขา และผูจ้ดัการอาวุโส ใหมี้ความพร้อมเพ่ือรับผิดชอบในตาํแหน่งงาน

ท่ีสูงข้ึน โครงการสตาร์ (Star program) พฒันาบุคลากรในระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาท่ีมีศกัยภาพ

สูง ใหมี้ความพร้อมท่ีจะกา้วข้ึนสู่ระดบัผูจ้ดัการสาขาต่อไป โครงการแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส อคาเดมี 

(Food Service Academy) ซ่ึงเชิญผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจการใหบ้ริการดา้นอาหารและเชฟท่ีมีช่ือเสียง 

มาเป็นผูฝึ้กอบรมพนักงานในสายงานฟูดเซอร์วิส และบุคลากรระดับบริหาร เพ่ือให้ความรู้

เก่ียวกบัอุตสาหกรรมดา้นอาหาร และสร้างความตระหนกัใหแ้ก่องคก์ร เป็นตน้ 

 

นอกเหนือจากโครงการพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร บริษทัฯ ยงัมีแผนร่วมกบับริษทัในเครือซีพี 

ผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจบริษทัฯ ผ่านสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

(PIM) โดยสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา ให้โอกาสในการฝึกงานและพร้อมรับเขา้ทาํงาน

ทันทีท่ีจบการศึกษา นอกจากน้ียงัมีแผนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายในองค์กร เพ่ือ

ยกระดบัวฒิุการศึกษาและพฒันาขีดความสามารถควบคู่ไปกบัการเติบโตในสายงานดว้ย 

 

ปี 2557 ถือเป็นปีแห่งการพฒันาคุณภาพบุคลากรของบริษทัฯ ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน มี

ศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ และพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองอย่างรวดเร็ว เพ่ือเติมเต็มความแข็งแกร่งใน

ตาํแหน่งงานต่างๆ ของบริษทัฯ และนาํพาธุรกิจเติบโตไปในอนาคตอยา่งย ัง่ยืน 

 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1    นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีความเช่ือมัน่ว่าการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี จะเป็นการเสริมสร้างให้กระบวนการทํางานและกระบวนการบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance 

Policy) โดยยึดถือแนวทางตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ OECD (The Organization for 

Economic Co-operation and Development) และไดมี้การจดัทาํนโยบายการกบัดูแลกิจการท่ีดี เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ข้ึน โดยมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติั

ต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความ

โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
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9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

          คณะกรรมการตรวจสอบ 

  รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

1.  นายอรรถพร ข่ายม่าน    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายชวลิต อตัถศาสตร์    กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายธีระ วิภูชนิน     กรรมการตรวจสอบ 

4.  ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ*    กรรมการตรวจสอบ 

5. นายโชติ โภควนิช*    กรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ  :   

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ทาํ

หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถืองบการเงินของบริษทัฯ โดยมีประสบการณ์ตามประวติัการ

ทาํงานซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นหนา้ 102 

2. * ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

5/2556 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 

 

   หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง

หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยขอ้มูล

อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร (charter) 

(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

   รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1. นายธีระ วิภูชนิน*   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ**  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 หมายเหตุ :  

*    เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 **  แต่งตั้งแทนกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงลาออกในระหวา่งปี 
 

  หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

1.  คดัเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการชุดต่างๆ 

เพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะ

นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2.  พิจารณาหลกัเกณฑ ์และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทั และกรรมการชุดต่างๆ 

ท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทัอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั หากพิจารณาแลว้เห็นควรใหม้ีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผูถื้อหุ้นเดิม ให้นาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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9.3    การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 (1)   กรรมการอสิระ 

  หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 

 

  คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต่์อไปน้ี 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บั

รวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม 

บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั   เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว

ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของ

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือ

หุ ้นรายใหญ่หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ

เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั 

การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผล

ใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ทั้งน้ี 

การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และ

ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั

หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ

จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทั 

 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ

องคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษทัแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 

คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาผ่อนผนัให้ไดห้ากเห็นว่า การแต่งตั้ งบุคคลดงักล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล

ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีทาํให้บุคคลดังกล่าวมี

คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 
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 (2)   การสรรหากรรมการ 

บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม 

เพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ก่อน

วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ และนําเสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูเ้สนอ

พร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้ง

ผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ

เลือกตั้ งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะ

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
 

ในกรณี ท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลือกบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็น

กรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี

ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 

9.4    การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

 คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีทาํให้สามารถควบคุมการดูแล การจดัการและ

รับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน

ของบริษทั โดย 

1.   มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมใน

บริษทัดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

2.   มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็น

ตวัแทนของบริษทัในบริษทัดงักล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายท่ี

สาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
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3.   มีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํ

รายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

หรือการทาํรายการสําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้งและใช้หลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในทาํนองเดียวกนั

กบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบญัชีและการเงิน และ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากน้ีขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยยงัมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ

กฎหมายหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

4.   มีการกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษทัย่อยดว้ยระบบ

ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

9.5    การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพ่ือเป็นการป้องกนัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ารสนเทศภายใน และเพ่ือป้องกนัขอ้ครหา

เก่ียวกบัความเหมาะสมของการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลภายในบริษทัฯ ควบคุมและจาํกดัการ

นาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั และเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยบริษทัฯ 

จะเก็บรักษาสารสนเทศท่ีสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบั และจาํกดัใหรั้บรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหาร

ระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีโอกาสเขา้ถึงหรือไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีสาํคญั

ของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนจะตอ้งรายงานขอ้มูลการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี 

ในการจดัเตรียมและการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศท่ีสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยนั้น จะ

กระทาํโดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เฉพาะบุคคลท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

 

นอกจากน้ีแลว้ บริษทัฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวใหผู้บ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งทราบอยู่อย่างสมํ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ ว่าดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมาย

และจรรยาบรรณในการดาํเนินการต่างๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วน

ของสารสนเทศท่ีสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์รือ

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์่า 

การกระทาํในลกัษณะท่ีเป็นการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัและการเปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

เพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้ม ตามนโยบายของบริษทัฯ ไดห้า้มผูบ้ริหารและพนกังานนาํ

ขอ้มลูภายในของบริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน และในทางธุรกิจ หรือนาํไปใชใ้นทางท่ี

ก่อให้เกิดส่วนไดส่้วนเสีย นอกจากน้ี ยงัตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลภายในดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัอย่าง

เขม้งวด 
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9.6    ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

         (1)   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

  บริษทั และบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี  

สงักดัในรอบปีบญัชี 2556 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

              ช่ือบริษทัผู้จ่าย       สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกดั    ค่าสอบบัญชี (บาท) 
   
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั               5,489,530*   

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั                  853,179   

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศเวียดนาม) จาํกดั                   311,790   
   

 
    หมายเหตุ :   

 *   ไม่รวมค่าตอบแทนในกรณีผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้คงคลงั ระหวา่ง

ปีของแต่ละสาขาของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 684,000 บาท และไม่รวมถึงค่าสอบบญัชีสาขาท่ีเปิดใหม่

ในปี 2556 จาํนวน 7 สาขา เป็นจาํนวนเงิน 280,000 บาท  
 

    (2)  ค่าบริการอืน่ 

บริษทั และบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ การเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจใน

ดา้นต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวกบังานสอบบญัชี การใหบ้ริการท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ให้บริการด้านกฎหมายและภาษี การให้บริการท่ีปรึกษาด้านสถิติประกันภัย และการ

ตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี

บญัชี 2556 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

 

ช่ือบริษทัผู้จ่าย 

 

ประเภทของงานบริการอืน่ 

 

ผู้ให้บริการ 

 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) 

บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

การใหบ้ริการท่ีปรึกษาดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

คอนซลัต้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั** 

-      12,500,000 

บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

การใหบ้ริการดา้นกฎหมาย 

และภาษี (2) 

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายและภาษี

อากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

จาํกดั** 

- 70,000 

บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

การใหบ้ริการท่ีปรึกษาดา้นสถิติ

ประกนัภยั 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

แอคชวัเรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั** 

300,000 329,300  

บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

การตรวจสอบตามวิธีการ 

ท่ีตกลงร่วมกนั (3) 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอบีเอเอส จาํกดั 

- 275,500 
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ช่ือบริษทัผู้จ่าย 

 

ประเภทของงานบริการอืน่ 

 

ผู้ให้บริการ 

 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) 

บริษทั สยามฟดู 

เซอร์วิส จาํกดั 

การใหบ้ริการท่ีปรึกษาดา้นสถิติ

ประกนัภยั 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

แอคชวัเรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั** 

- 51,500  

บริษทั สยามฟดู 

เซอร์วิส จาํกดั 

การตรวจสอบตามวิธีการ 

ท่ีตกลงร่วมกนั (4) 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอบีเอเอส จาํกดั 

30,000  7,500 

รวม    330,000 13,233,800 
 

    หมายเหตุ :   

 (1) การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบใหม่โดยการสอบทานความพร้อมของระบบคา้ปลีกท่ี

จะนาํมาใชใ้นอนาคต 

   (2) การใหบ้ริการดงักล่าวเป็นบริการท่ีต่อเน่ืองจากปี 2553 

   (3) การใหค้าํปรึกษาเพ่ือสอบทานการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

   (4) การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ทาํลายสินคา้ของบริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จาํกดั ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 

     ** ผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

 

  9.7    การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

             

            หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 

 (1) คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึง

ความสาํคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งดาํเนินการรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ 

และความเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม

ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 

(2)    บริษทัฯ ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย

กาํหนด ในปี 2556 บริษทัฯ จัดประชุมผูถื้อหุ้นทั้ งหมด 3 คร้ังได้แก่ การประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 

เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 และคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 ณ ห้องจตุรทิศ 

โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน เลขท่ี 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร อน่ึง ในปี 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระ

การประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลผูมี้

คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
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เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2557 โด ยมี

ร า ย ล ะ เอ ีย ด แ ล ะ ห ล กั เก ณ ฑ ์ต า ม ที ่ไ ด ้เ ปิ ด เผ ย ไ ว บ้ น เว ็บ ไ ซ ต ์ข อ ง บ ริ ษ ทั ฯ  ท่ี 

www.siammakro.co.th และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

 (3)   บริษทัฯ มอบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้

ของบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมสาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น

ปี  2556 การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 และคร้ังท่ี 2/2556 พร้อมทั้ งข้อมูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 21 วนั 8 วนั และ 

11 วนั ตามลาํดบั โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอยา่งครบถว้น  

 

 (4) บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไวท่ี้เวบ็ไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษทัฯ 

ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ปี 2556 วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 และ

คร้ังท่ี 2/2556 ล่วงหนา้ 38 วนั 22 วนั และ 18 วนั ตามลาํดบั และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วน

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้ผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซต์ดงักล่าวหลงัวนัประชุม 13 วนั 14 วนั 

และ 11 วนัตามลาํดบั 

 

  (5) ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ปี 2556  และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 

และคร้ังที่ 2/2556 มีกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

จาํนวน 9 ท่าน 7 ท่าน และ 10 ท่าน ตามลาํดบั รวมทั้งผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมาย

ของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม โดยประธานในท่ีประชุมไดป้ระกาศแจง้จาํนวนและสัดส่วน

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน วิธีการท่ีใชใ้นการ

นบัคะแนนเสียงตั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม ดาํเนินการประชุมและจดัให้ผูถ้ือหุ้นออกเสียง

ลงคะแนนโดยเรียงตามวาระที่ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น

นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได ้ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดง

ความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ รวมทั้ งไดต้อบคาํถามอย่าง

ครบถว้นในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 (6) บริษทัฯ ให้สิทธิผูถ้ือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิ

ออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาและวาระอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ได้

ลงมติ 
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(7) บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้น ักลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ ้น โดย

บริษทัฯ ไดท้าํการติดต่อประสานงานกบันักลงทุนสถาบนั เพื่ออาํนวยความสะดวกใน

การลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นจริง 

 

(8) บริษทัฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผูถื้อหุ้นในการพบปะระหว่างกนัเพื่อปรึกษาหารือ

เก่ียวกบัสิทธิพ้ืนฐานของบรรดาผูถื้อหุ้น 

 

            

            หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม  

 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน 

เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืน  

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรม ดงัน้ี 

 

(1)   ให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่โดยหน่ึงหุ้นมี 

สิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง  

 

(2)  ในปี 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือ

เขา้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้าได้

ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑ์

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

 (3) บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น 

และสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศ

ทางการลงคะแนนเสียงได ้และสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

 

 (4) ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทน

ได ้โดยบริษทัฯ เสนอให้มอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และ

ไดร้ะบุแจง้คาํอธิบายและขอ้มูลของกรรมการตรวจสอบไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ี ใน

การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นปี 2556 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 

และคร้ังท่ี 2/2556  มีผูถื้อหุ้นจาํนวน 360 ราย 319 ราย และ 70 ราย ตามลาํดบั มอบฉันทะ

 65 

http://www.siammakro.co.th/


ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ี

บริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน อีกทั้งบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอาํนวย

ความสะดวกและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 

 (5)   บริษทัฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวใหผู้บ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

ทราบอยู่อย่างสมํ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ ว่าดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมาย

และจรรยาบรรณในการดาํเนินการต่างๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ

ในส่วนของการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ รายละเอียดไดก้ล่าว

ไวแ้ลว้ในหวัขอ้การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน หนา้ 61 

 

            หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

 

 (1) บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกนัอย่าง

เหมาะสม ดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุ้น :  บริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมัน่ในการสร้างความ

เจริญเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว   และผลตอบแทนที่ดี

ให้กบัผูถื้อหุน้ 

 

ลกูคา้ : บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ 

ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน ตรงกบั

ความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้ งปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบ้ริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีและ

ยัง่ยืนกบัลูกคา้ในระยะยาวเพื่อให้ลูกคา้ไดร้ับความพึงพอใจ

อยา่งสูงสุดในสินคา้และบริการ 

 

พนกังาน : บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มี

โอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพ่ือ

ยกระดบัฝีมือของพนักงานในทุกระดบั เพ่ือให้เป็นพนักงานท่ีมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทาํงานและมีผลงานท่ีโดดเด่น 

พร้อมท่ีจะไดรั้บการปรับเล่ือนตาํแหน่งงานให้สูงข้ึน รวมทั้งมี

นโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบติังาน 

รวมทั้งสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม โดยท่ีผลตอบแทน

และสวสัดิการของบริษทัฯ จะเป็นอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้น
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ตลาดแรงงานสาํหรับอุตสาหกรรมเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

มีนโยบายเก่ียวกบัการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยบริษทัฯ 

ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (คปอ.) และเจา้หน้าที่ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน (จป.) ในระดบัหวัหนา้งาน (จป.หน) และ

ระดับบริหาร (จป .บ) โดยได้ดําเนินตามมาตรการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้ปลอดจากเหตุอนัจะทาํให้เกิดการ

สูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบติัเหตุ และการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจาก

การทาํงาน รวมทั้งไดเ้ขา้ร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมดา้น

ความปลอดภยัฯ กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 

  คู่คา้และเจา้หน้ี : บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้ งปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนักบัเจา้หน้ีทุก

รายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนชําระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

สญัญาท่ีทาํร่วมกนัดงักล่าว 

 

คู่แข่ง : บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้

กฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิด

ความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล 

และไม่ทาํลายคู่แข่งดว้ยวิธีการอนัไม่สุจริต 

 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม :  บริษทัฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี

เราอาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุกๆ สาขาได้มีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสังคมท่ีตั้งอยู่เสมอมา โดยการใหค้วามร่วมมือใน

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ รวมทั้งมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อ

สังคม หนา้ 73 และการบริหารความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ห น า้  74 นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได้กํา ห น ด น โ ย บ าย อ นุร ัก ษ์

พลงังานเพื่อใช ้เป็นแนวทางดําเนินการด ้านพลงังานและ

ส่งเสริมการใช้พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์

สูงสุด ซ่ึงเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 
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 (2) บริษทัฯ มีการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั และการแจง้เบาะแส คือ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อส่งเสริมให้บริษทัฯ 

เป็นบริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน มีการบริหารงานและกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการ

ให้พนักงานภายใตส้ายบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทัฯ อย่างจริงจงั 

 

บริษทัฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามขอ้

สงสัย และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัฯ โดยสามารถส่งขอ้ร้องเรียนหรือสอบถามแนวปฏิบติัไดท่ี้ 

ก)  ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 

ข)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สาํนกังานใหญ่ 

ค) ฝายกฎหมายและกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ง) ผูต้รวจสอบภายใน และ 

จ)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

   (3) บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต โดยวางเป็นแนวทางดงัน้ี  

ก) ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งกระทาํการภายใตก้รอบจริยธรรมทางธุรกิจ 

และละเวน้การกระทาํท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริตหรือขดัต่อกฎหมาย  

ข) ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ทาํการให ้หรือรับเงิน  หรือประโยชนอ่ื์น

ใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 

 (4)   บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

ครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  

  ก) ไม่สนับสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิตามท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งน้ี หากบริษทัฯ พบ

การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัฯ จะดาํเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ 

ท่ีเหมาะสม เพ่ือยติุหรือหยดุการเขา้ถึงส่ิงท่ีถกูกล่าวหาวา่มีการละเมิดสิทธิ  

  ข) บริษทัฯ จะดาํเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสมตามระเบียบว่าดว้ย

การดาํเนินการทางวินยัพนกังานของบริษทัฯ และแจง้ให้ผูท่ี้ทาํการละเมิดทรัพยสิ์น

ทางปัญญาดงักล่าวทราบ 
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            หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 

   (1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท่ี์กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผย

ขอ้มลูทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอ่ืนๆ ดว้ย เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยได้

ปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 (2) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส  และทนัเวลา ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด เพ่ือให้นักลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได ้และเพียงพอ

ประกอบการตดัสินใจ โดยกาํหนดให้สํานกัเลขานุการบริษทั และฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์มี

หน้าท่ีรับผิดชอบในการ ติดต่อส่ือสาร และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ที่เป็น

ประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์ และบุคคลทัว่ไป ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจง้สารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้

จดัให้มีการประชุมและพบปะผูล้งทุน นักวิเคราะห์ เป็นประจาํทุกไตรมาส หลงัจากได้

เปิดเผยผลการดาํเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

 

  (3)   คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน และไดแ้สดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไว้

แลว้ในรายงานประจาํปี 

 

(4)    การเปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษทั และนโยบายการ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ภายใตห้มวดท่ี 5 ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

(1)     คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงั และเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาเอกสารประกอบวาระสาํคญัก่อนวนัประชุม 

ซ่ึงบริษทัฯ ส่งใหป้ระมาณ 7 วนัล่วงหนา้ 
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(2) เพ่ือให้กรรมการบริษทัปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษทั ไดย้ึดถือและ

ปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั 

(3)     การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีจะตอ้งมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดาํเนินการผ่าน

กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล

เก่ียวกบัประวติัการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมี

รายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการและ/ หรือผูถื้อหุน้ 

(4) คณะกรรมการชุดยอ่ย  

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

ดงัน้ี  

    ก)    คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร 

ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อตัถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน  

ดร. ชัยวฒัน์ วิบูลยส์วสัด์ิ และนายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีรอง

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพ่ิมเติมได้

กล่าวไว้แล้วในหัวข้อรายงาน คณ ะกรรมการตรวจส อบ ห น้า 76 และหัวข้อ

คณะกรรมการตรวจสอบ หนา้ 56  

     ข) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน หนา้ 57 

  (5)  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ก) คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความ

มุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว โดยไดก้าํหนดทิศทางและนโยบายหลกั

ของบริษทัฯ พร้อมทั้งกํากบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้ําเนินการตามนโยบายอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถ้ือหุน้ดว้ยความโปร่งใสและ

เป็นธรรม ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ี 

ยงัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

ข)    คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของบริษทัฯ 

ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่

กิจการ ทั้งน้ี บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ หน้า 44 อน่ึง ในส่วนของการ

ดาํเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูอ้นุมติั

การลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ไม่รวมถึงรายการท่ีตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อหุ้นตามขอ้กาํหนด

ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
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ค) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูก

เลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

ง) คณะกรรมการบริษัท ได้กาํหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการบริษัท 

ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลกูจา้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไป

กบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ รวมถึง

กาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

จ)    บริษทัฯ มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้น

หวัขอ้รายการระหว่างกนั หนา้ 79 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรายไตรมาสและส้ินปีในหัวข้อรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

ฉ) รายการท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ช)   คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การ

ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจําเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังาน

หลกัและกิจกรรมทางการเงินสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนด

และมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ซ)   คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก 

โดยบริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํแบบสอบถามในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของกิจการใน

แต่ละดา้น โดยมีผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงและไดจ้ดัให้

ผูต้รวจสอบภายนอกทาํการสอบทานแบบสอบถามท่ีไดต้อบโดยผูบ้ริหารวา่เป็นไปตาม

คาํตอบท่ีไดรั้บหรือไม่ ตลอดจนมีการกาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง 

ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนัการดาํรง

อยูอ่ยา่งมัน่คงของบริษทัฯ 

(6)  การประชุมคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั มีกาํหนดประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุก ๆ 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษ

เพ่ิมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณารายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจาํ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการได้
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มีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการมี

การประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของ

คณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสรุปไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหัวขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทั 

หนา้ 44 

 

ทั้งน้ี ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการพร้อมใหค้ณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

 

อน่ึง ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ไดมี้

การประชุมระหวา่งกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

(7)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะอย่างนอ้ยปีละ

คร้ัง โดยร่วมกนัพิจารณาผลการดาํเนินงานและปัญหาเพ่ือสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 (8)   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

  ก)   ค่าตอบแทนกรรมการ 

       บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้ง เหมาะสมกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับ

ค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

แลว้ 

  ข)   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบาย โดยเช่ือมโยงกบั 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

ค) จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2556 

รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร หนา้ 51 

 (9)   การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จะไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทัฯ กฎระเบียบ ขอ้มูลเก่ียวกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่อย่าง

เพียงพอก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี  

 

คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง และการทาํงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

การตอบแทนกลบัคืนสู่สังคมนบัเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ีบริษทัฯ ในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน ใหค้วามสาํคญั

ควบคู่ไปกบัการพฒันาธุรกิจ โดยตลอดปี 2556 ผูบ้ริหารและพนกังานจิตอาสาของแมค็โครไดมี้ส่วนร่วม

ในกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสานสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีมี

สาขาของแมค็โครตั้งอยู ่ซ่ึงรวมถึงพนกังานในบางสาขาร่วมบริจาคโลหิตในวนัครบรอบวนัเปิดสาขานั้นๆ  

และการใหทุ้นการศึกษาแก่เดก็นกัเรียนในชุมชนท่ีแมค็โครเปิดสาขาใหม่ เป็นตน้ 

 

โครงการหน่ึงท่ีดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง คือ โครงการ “หมอ้ไทยไร้สารตะกัว่ คนไทยแข็งแรง ประเทศ

ไทยแข็งแรง” โดยบริษทัฯ ร่วมกบัสโมสรโรตารี และพนัธมิตรทางธุรกิจ จูงใจให้ผูป้ระกอบการ

ร้านก๋วยเต๋ียวทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค นาํหมอ้ก๋วยเต๋ียวใบเก่ามาแลกหมอ้ก๋วยเต๋ียวสเตนเลสสตีล

ใบใหม่ท่ีปลอดภยัจากสารตะกัว่ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูบ้ริโภค 

 

วิกฤติภยัธรรมชาติยงัคงสร้างความเสียหายให้กบัสถานท่ีสาํคญัของชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ แม็คโครนาํเงิน

ท่ีไดจ้ากการบริจาคของลูกคา้สมาชิก มาจดัซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจมอบใหก้บัโรงพยาบาลจาํนวน 10 แห่ง

ทัว่ประเทศภายใตโ้ครงการฟ้ืนฟูโรงพยาบาลหลงันํ้าท่วม รวมทั้งร่วมกบัมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถมัภ์ และสภากาชาดไทย มอบส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม ตลอดจนมอบ

ส่ิงของแก่ผูข้าดแคลนโอกาสในสงัคมไทย อาทิ โรงเรียนสอนคนตาบอด จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เป็นตน้  

 

ในดา้นการพฒันาเยาวชนและส่งเสริมการศึกษาของไทย นอกจากการบริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์

การเรียนแก่โรงเรียนท่ีขาดแคลน ในปี 2556 บริษทัฯ ดาํเนินการร่วมกบัมูลนิธิเพ่ือนศิลปินและพนัธมิตร

ทางธุรกิจ สร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลงัใหม่ใหแ้ก่โรงเรียนจารุศรบาํรุง จงัหวดัปทุมธานี ทั้งยงัใหก้าร

สนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา ภายใตโ้ครงการ “นอ้งอ่ิมทอ้ง สมองแจ่มใส” 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนไทยทุกคนไดรั้บอาหารอย่างเพียงพอตามหลกั

โภชนาการท่ีดี 

   

บริษทัฯ ยงัให้ความร่วมมือกบักระทรวงพาณิชย ์รับซ้ือและกระจายผลผลิตทางการเกษตรผ่านสาขา

ของแม็คโครทัว่ประเทศ เพ่ือช่วยแกปั้ญหาผลผลิตลน้ตลาดและสินคา้ราคาตกตํ่าใหก้บัเกษตรกรไทย ซ่ึงท่ี

ผา่นมาแมค็โครไดมี้ส่วนส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรในดา้นต่างๆ อาทิ การบรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ ์การทาํ

การตลาด การจดัจาํหน่าย ฯลฯ โดยพิจารณารับซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรจาํพวกผกั ผลไม ้และขา้ว 

จากโครงการหลวงต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เช่น มลูนิธิโครงการหลวง โครงการฟาร์มตวัอย่าง ตามพระราชดาํริ

ในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นตน้ นอกจากน้ี แม็คโครยงัรับซ้ือผลิตภณัฑ์จากสหกรณ์ 

วิสาหกิจชุมชน และผลิตภณัฑ์ “หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ มาวางจาํหน่ายในสาขาตามความเหมาะสม 
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อาทิ เงาะ มงัคุด ลองกอง สละ จากสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง และสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง เป็นตน้ 

นบัเป็นอีกหน่ึงแรงท่ีสนบัสนุนเกษตรกรไทยใหมี้รายไดจ้ากอาชีพเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยืน  

              

การบริหารความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

 

แมค็โครตระหนกัดีว่าการดาํเนินโครงการดา้นความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้มมีส่วนช่วยสนบัสนุนการสร้าง

ความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจและความเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาว ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดใ้ห้

ความสําคญักบัการให้พนักงานทุกระดบัมีส่วนร่วมและมีความเขา้ใจในวิถีการทาํงานของแม็คโคร ท่ียึด

หลกัการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งสร้างสรรค์สังคมท่ีย ัง่ยืนควบคู่ไปกับการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้มในฐานะท่ีธุรกิจแมค็โครเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทย  

 

กจิกรรม 3R ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

 

ปี 2555 แมค็โครไดริ้เร่ิมโครงการปลูกฝังแนวคิด 3R อนัประกอบไปดว้ย reduce การลดการใชใ้นส่ิงท่ีไม่

จาํเป็น reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และ recycle การนํากลบัมาใช้ใหม่ โดยแนวคิดดังกล่าวได้ถูก

กาํหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติังานประจาํวนัของพนกังาน ซ่ึงมีการตั้งคณะกรรมการของ

แต่ละหน่วยงานเพ่ือตรวจประเมิน และมีการกาํหนดตัวช้ีวดั (KPIs) เพ่ือประเมินผลการทํางานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

 

ต่อเน่ืองมาถึงปี 2556 จากความสัมฤทธ์ิผลของโครงการในระยะแรก ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการดาํเนิน

กิจกรรมดงักล่าวต่อมา ทั้งน้ี บริษทัฯ สามารถลดปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าไดถึ้ง 5.5 ลา้นกิโลวตัตช์ัว่โมง 

(Kwh) ลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัดีเซลไดก้ว่า 624,000 ลิตร นอกจากนั้น ยงัสามารถนาํลงักระดาษและกล่อง

โฟมส่งเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลไดม้ากกว่า 16,000 ตนั และ 39 ตนั ตามลาํดบั และลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศไดก้วา่ 20,000 ตนัต่อปี 

  

จากความสําเร็จในกา้วแรก บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการกา้วสู่ศกัราชใหม่ดว้ยเป้าหมายท่ีใหญ่ข้ึน นั่นคือการ

ดาํเนินงานเพ่ือสร้างความยัง่ยืนอย่างครบวงจร โดยเช่ือมโยงขอ้มูลและทาํงานร่วมกบัผูผ้ลิตสินคา้ เพ่ือ

สร้างมาตรฐานในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและลดการใชส้ารพิษท่ีเป็นอนัตรายตลอดทั้งซพัพลายเชน  

  

เผยแพร่การผลติ EM สู่ชุมชน 

 

การผลิตนํ้ าหมกัชีวภาพ หรือ EM คืออีกหน่ึงกิจกรรมของแม็คโครท่ีประสบความสําเร็จ และสร้างความ

ยัง่ยืนใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม เร่ิมตน้จากการนาํผลไมท่ี้เหลือจากการจาํหน่ายมาเขา้สู่กระบวนการผลิตนํ้าหมกั

ชีวภาพ ท่ีผ่านมาสามารถผลิตนํ้าหมกัชีวภาพไดม้ากกว่า 300,000 ลิตรต่อปี และนาํมาใชป้ระโยชน์ภายใน

องคก์ร อาทิ ใชท้าํความสะอาด รวมทั้งแจกจ่ายใหก้บัลกูคา้สมาชิก ความสาํเร็จของโครงการ ทาํใหบ้ริษทัฯ 
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มั่นใจท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่าน้ี สู่สังคม โดยจัดอบรมกระบวนการผลิตนํ้ าหมักชีวภาพแก่

บุคคลภายนอก ทั้งลูกคา้สมาชิกและประชาชนทัว่ไป ปรากฏว่าเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการตอบรับท่ีดีจาก

ชุมชน 

 

พฒันาศูนย์จําหน่ายสินค้าสีเขียว 

 

ภายใตแ้นวทางการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนระบบการจดัการภายในแมค็โครสาขา

ต่างๆ ตามเป้าหมาย เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน และการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปี 2556 

บริษทัฯ ได้กาํหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลงังานในแต่ละสาขา และการลงทุนวางระบบการ

จัดการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

แม็คโคร สาขาตราด ถือเป็นสาขารุ่นใหม่ท่ีชูจุดเด่นดา้นอาคารประหยดัพลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

โดยเป็นสาขานาํร่องทดลองใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน อาทิ การลดการถ่ายเทความร้อนรวมเขา้สู่อาคาร 

โดยการเพ่ิมความหนาฉนวนกนัความร้อนท่ีหลงัคา เพื่อลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศ 

การใชน้ํ้ าจากกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือนํามาใช้ในการระบายความร้อนของระบบทาํความเย็น การใช้

หลอดไฟประหยดัพลงังาน LED และการใชแ้ผงพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้  

 

นอกจากน้ี แม็คโครยงัได้รับรางวลั VA Award 2556 (Voluntary Agreement Award) ด้านการอนุรักษ์

พลงังานในอาคาร จากกระทรวงพลงังาน โดยรางวลัดงักล่าวพิจารณาตลอดห่วงโซ่การผลิตจนกระทัง่ถึง

จุดจาํหน่าย โดยกิจกรรมท่ีไดรั้บการรับรองคือ Green Meeting และ Eco Certification ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์

ฉลากเขียว (Green Label) ได้แก่ นํ้ ายาล้างจานตราเอโร่ และอาคารลดคาร์บอน (Carbon Reduction 

Building) ซ่ึงกคื็อแมค็โคร สาขาตราด  

  

ในขณะเดียวกนั แม็คโคร สาขาแจง้วฒันะ ศรีนครินทร์ และสาทร ยงัไดรั้บการคดัเลือกจากการไฟฟ้า

นครหลวง ให้เป็นอาคารท่ีมีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน โดยไดรั้บมอบตราสัญลกัษณ์ “การไฟฟ้า

นครหลวง อาคารประหยดัพลงังาน” ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานใน

อาคาร เน่ืองจากเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีผา่นเกณฑเ์ง่ือนไขดา้นการใชพ้ลงังาน (MEA Index) และเง่ือนไข

ดา้นคุณภาพการใชง้าน หลงัจากผ่านการประเมินดา้นต่างๆ ทาํให้ แมค็โคร สาขาสาทร ไดรั้บคดัเลือกให้

เป็น อาคารประหยดัพลงังานดีเด่น ประจาํปี 2556 (ประเภทไฮเปอร์มาร์เกต็)  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

  11.1    ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทัย่อย 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 5 ท่านของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจัดทําและ รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ แลว้สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

ในดา้นต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุม

การปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า 

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บุคลากร

อย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน

ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยให้ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ

บริษทัและบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ 

รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอแลว้  

สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอแลว้เช่นกนั 

 

 11.2    รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูม้ีความสามารถ มีคุณสมบติั และความเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ นายชวลิต อตัถศาสตร์ และนายธีระ วิภูชนิน เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 ท่ีประชุมไดพิ้จารณา เป็นเอกฉันท์อนุมติัการ

แต่งตั้ ง ดร.ชัยวฒัน์ วิบูลย์สวสัด์ิ และ คุณโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติมใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 เป็นตน้ไป 
 

ภายในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การจดัประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 รายช่ือ                                            จาํนวนคร้ังที่เข้าประชุม 

 1. นายอรรถพร ข่ายม่าน       5 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์     5 

            3. นายธีระ วิภูชนิน                                        5 

4. นายโชติ โภควนิช    1 

        5. ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ     1 
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ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และผูส้อบบญัชีจากภายนอกเขา้ร่วมประชุม

ดว้ย เพ่ือแสดงความเห็นในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมี

ประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่ 

 

การจดัทํางบการเงนิ 

 

1. สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัฯ รายไตรมาส และสาํหรับปี 2556 โดยได้

สอบทาน และพิจารณาจากรายงานของและจากการประชุมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก รวมทั้ง

คาํช้ีแจงจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัทาํข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้

2. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัฯ และการปฏิบติัการในรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 

กบับริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดด้าํเนินตามเง่ือนไขทาง

ธุรกิจและหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

การควบคุมภายใน 

 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และระบบการตรวจสอบภายในใหเ้หมาะสม

และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ของปี 2556 ของ

แผนกตรวจสอบภายใน 

5. พิจารณาประเด็นสําคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้ขอ้แนะนําในการ

ปรับปรุงให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และ

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 

 

การทํารายการที่เกีย่วโยงกนั 

 

6. พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บริษทัฯ เป็นรายการจริงทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป ซ่ึงบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบัติตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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การคัดเลอืกผู้สอบบัญชี 

 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง บุคคลซ่ึงมีความอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษทัฯ และบริษทัย่อย เสนอค่าสอบบญัชีร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ งเขา้ร่วม

ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกีย่วข้อง 

 

8. พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ ถือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็น

สาํคญั มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

สาํหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการคา้ 

อนัเป็นธุรกิจทัว่ไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษทัฯ ไม่พบรายการ

ผิดปกติท่ีเป็นสาระสาํคญั การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบทางการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปโดยถกูตอ้ง 

สาํหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ รอบบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ไดจ้ดัทาํ

ข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มูล

อย่างเพียงพอ โดยไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมี

สาระสาํคญั 

 

11.3   หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

บริษทัฯ กาํหนดผงัสายงานองคก์รใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงมีนางสาวศุภรัตน์ สําเนียงหงษ์ รองผู ้อ ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ และทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบเป็นหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 15 

กนัยายน พ.ศ. 2539 เน่ืองจาก มีประสบการณ์ในปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ มาเป็นระยะ 17 

ปี  เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การบริหาร

ความเส่ียง การวางแผนและประเมินความเพียงพอการควบคุมภายใน ตามหลกัการ COSO และมีความเขา้ใจ

ในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่าง

เหมาะสมเพียงพอ 
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ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงมีความเห็นให้

นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2557 ในการพิจารณา

รับรองให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ ง นางสาวศุภรัตน์ สําเนียงหงษ์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานฝ่าย

ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาและอนุมติัถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่ง

หัวหนา้งานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั โดยมีรายละเอียดประวติัเก่ียวกบัหัวหนา้งานฝ่ายตรวจสอบ

ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 

12. รายการระหว่างกนั 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 “ขอ้มูลท่ีสําคญั” และขอ้ 10 “รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั” เป็นผลใหร้ายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ 

มี 2 กลุ่มดงัน้ี 

 

1.   ในช่วงตน้ปีจนถึงวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั เอสเอชวี และ 

2.   ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

 

ในรอบปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษทั และบริษทัย่อยมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ตามท่ีไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 เร่ือง “รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั” โดยสรุป มีดงัน้ี 

ลกัษณะของความสัมพนัธ์ และรายการระหว่างกนั (กลุ่มบริษทั เอสเอชว)ี 

 

การใช้บริการ 

 ในระหว่างปี 2556 บริษทั และบริษทัย่อย มีการใชบ้ริการจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยไดร้ับอนุญาตให้

ใชซ้อฟตแ์วร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และไดร้ับบริการบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์

ระบบบริหารจดัการขอ้มูลเพื่อใชใ้นทางธุรกิจ ระหว่างกลุ่มบริษทัในเครือเอสเอชวี เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

และมีการแต่งตั้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั โดยราคาการใชบ้ริการจากบริษทัเหล่าน้ีเป็นไปตาม

ราคาและสัญญาที่ตกลงร่วมกนั มูลค่าของรายการดงักล่าวสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มี

จาํนวน 83.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 ของค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวมของบริษทั และ

บริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                         ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

   บริษทั  ออร์คมั เอเชีย เทรดมาร์ค เอจี จาํกดั       บริษทัในเครือ 83.1 

  รวม   83.1 
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ลกัษณะของความสัมพนัธ์ และรายการระหว่างกนั (กลุ่มบริษทั ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน)) 

1.  ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัจาํนวน 2.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของลกูหน้ีการคา้รวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

2.     เจ้าหนีก้ารค้า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัจาํนวน 291.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของเจา้หน้ีการคา้รวมของบริษทั และบริษทัย่อย 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

            ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั       บริษทัในเครือ 77.6 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั       บริษทัในเครือ 76.7 

บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป       บริษทัในเครือ 36.7 

บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั       บริษทัในเครือ 35.8 

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั       บริษทัในเครือ 29.7 

บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั       บริษทัในเครือ 29.4 

อ่ืน  ๆ       บริษทัในเครือ  5.1 

รวม                         291.0 

3. เจ้าหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเจา้หน้ีอ่ืนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

จาํนวน 139.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.6 ของเจา้หน้ีอ่ืนรวมของบริษทั และบริษทัย่อย โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

                         ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)       บริษทัใหญ่ 91.0 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั       บริษทัในเครือ 45.0 

อ่ืน  ๆ          3.6 

รวม               139.6 

4. การขายสินค้าและบริการ 

ในระหว่างปี 2556 บริษทั และบริษทัยอ่ยมีรายการขายสินคา้และบริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย

ราคาขายสินคา้และบริการให้กบับริษทัเหล่าน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรายการขาย

สินคา้และใหบ้ริการกบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเง่ือนไข

ท่ีตกลงร่วมกนั มูลค่าของรายการดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 33.6 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของยอดรายไดร้วมของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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                         ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั       บริษทัในเครือ 10.3 

บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั       บริษทัในเครือ 7.5 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั       บริษทัในเครือ 6.6 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)       บริษทัในเครือ 3.3 

บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป       บริษทัในเครือ 2.1 

อ่ืน  ๆ       บริษทัในเครือ 3.8 

รวม  33.6 

 

5. การซ้ือสินค้า 

ในระหว่างปี 2556 บริษทั และบริษทัยอ่ยมีรายการซ้ือสินคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยราคาซ้ือจาก

บริษทัเหล่าน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรายการซ้ือกบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและ

เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั มูลค่าของรายการดงักล่าวสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 827.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของตน้ทุนขายรวมของ

บริษทั และบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                         ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั       บริษทัในเครือ 278.8 

บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั       บริษทัในเครือ 187.0 

บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป       บริษทัในเครือ 108.3 

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั       บริษทัในเครือ 89.9 

บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั       บริษทัในเครือ 72.6 

บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั       บริษทัในเครือ 64.9 

อ่ืน  ๆ       บริษทัในเครือ 26.0 

รวม  827.5 

6. การซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ในระหว่างปี 2556 บริษทั และบริษทัย่อยมีรายการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาก

กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน โดยราคาซ้ือจากบริษัทเหล่าน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขสนับสนุนธุรกิจปกติ

เช่นเดียวกบัรายการซ้ือกบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด หรือเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั มูลค่าของรายการดงักล่าวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจาํนวน 

47.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั และบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
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                         ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั       บริษทัในเครือ 42.1 

บริษทั ฟรีวิลล ์โซลชูัน่ส์ จาํกดั       บริษทัในเครือ 5.2 

รวม  47.3 

 

7. การใช้บริการ 

ในระหว่างปี 2556 บริษทั และบริษทัย่อยมีการใช้บริการจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยราคาการใช้

บริการจากบริษทัเหล่าน้ีเป็นไปตามราคาและสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั มูลค่าของรายการดงักล่าวสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 99.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบริหารรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                         ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ 91.0 

อ่ืน  ๆ บริษทัในเครือ 8.6 

รวม   99.6 
 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 

1.     รายการซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบับริษทัในกลุ่มบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ไดแ้ก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมทางการคา้

ตามปกติ โดยราคาซ้ือเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั  

 

2.    การใชบ้ริการสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

2.1  การใชบ้ริการกบับริษทัในกลุ่มบริษทั เอสเอชวี ไดแ้ก่ รายการรับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์ และ

สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ และรายการรับบริการในการสนับสนุน

ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารจดัการฐานขอ้มูลเพ่ือใช้ในการธุรกิจ เป็นการให้ความช่วยเหลือ

ทางดา้นเทคนิคและการจดัการจากบริษทัในเครือในต่างประเทศเพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ โดยต้นทุนการใช้ระบบและซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพฒันาระบบและซอฟต์แวร์ใน

ประเทศเอง 
 
 

2.2  การใชบ้ริการกบับริษทัในกลุ่มบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ รายการรับอนุญาตให้

ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ  
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกนั นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน

ในอนาคต 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจเท่านั้น โดย

ยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสําคญั  โดย รายการรับอนุญาตให ้ใชซ้อฟต์แวร์ และสิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ รายการรับบริการในการสนบัสนุนซอฟต์แวร์ระบบการบริหาร

จดัการฐานขอ้มูลเพ่ือใชใ้นทางธุรกิจ เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี รายการดงักล่าวไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนการดาํเนินการหรือการจ่ายชาํระ

ค่าบริการ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ สาํหรับนโยบายและแนวโนม้ในการทาํรายการระหวา่งกนั

ในอนาคตนั้น บริษทั และบริษทัย่อย มีนโยบายท่ีจะทาํรายการระหว่างกนัเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการ

ดาํเนินธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นไปในราคาหรือเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากการปฏิบติักบับุคคลภายนอก และ

จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะเขา้ทาํรายการระหว่างกนั หรือไดรั้บสัตยาบนัจาก

คณะกรรมการบริษทัสาํหรับรายการดงักล่าว 

หากเป็นการทํารายการท่ี เก่ียวโยงกันเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ี มี เง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 

คณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัในหลกัการให้บริษทั และบริษทัย่อย สามารถทาํธุรกรรมกบักรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนั

กับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการค้าท่ี

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

1.    การซ้ือสินคา้ 

กรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกิจการที่มีกรรมการ

ร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดียวกนั  ทั้งน้ี รายการซ้ือสินคา้ดงักล่าว เป็นไปตามเง่ือนไขทาง

ธุรกิจปกติ เช่นเดียวกบัรายการซ้ือสินคา้กบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 

 

2.    การใชบ้ริการ 

บริษทัและบริษทัย่อย ไดรั้บบริการดา้นการให้คาํปรึกษาทางกฎหมายจากบริษทั สํานกังานกฎหมาย

สยามซิต้ี จาํกดั และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั ทั้งน้ี 

รายการให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีทําร่วมกัน ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อย 

พิจารณาวา่มีความเหมาะสมดีแลว้ รวมถึงบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บบริการจากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขทาง

ธุรกิจปกติ เช่นเดียวกบัการไดรั้บบริการจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั และ

เป็นไปตามราคาท่ีกาํหนด 
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3.    การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

บริษทั และบริษทัย่อย ไดจ้าํหน่ายสินคา้ให้แก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร รวมถึงไดจ้าํหน่ายสินคา้

และใหบ้ริการใหแ้ก่กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อ

หุน้เดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ เช่นเดียวกบัการจาํหน่ายสินคา้และให้บริการให้กบั

บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั และเป็นไปตามราคาท่ีกาํหนด 

 

โดยรายการซ้ือขายสินคา้และบริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ซ่ึงเป็นรายการ

ท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมทางการคา้ตามปกตินั้น บริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเพ่ือป้องกันการถ่ายเท

ผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความจาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าวกบั

หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้รายการซ้ือขายสินค้าและบริการ และการซ้ือสินทรัพย์ถาวร และ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เป็นไปตามราคาตลาดและตอ้งรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

 

นอกจากนั้น การใช้บริการ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการ รายการรับบริการบาํรุงรักษาระบบการบริหารจดัการฐานขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการธุรกิจ จาก

บริษทัในเครือเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณาวา่มีความเหมาะสมดีแลว้  
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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

ส่วนที� 3

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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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



บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม

2554 (ปรับปรุงใหม)่

พันบาท (%)* พันบาท (%)* พันบาท (%)*

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,010,820               13.9         6,055,829              18.8         6,288,326              20.6         

ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 278,303                  0.8           234,940                 0.7           174,917                 0.6           

ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกันและ

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 215                         -           -                         -           -                         -           

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9,791,949               27.1         7,275,508              22.5         7,212,129              23.6         

ส่วนลดรับค้างรับ 835,303                  2.3           652,563                 2.0           544,550                 1.8           

ส่วนของสิทธิการเช่าที�ถึงกําหนดภายในหนึ�งปี 35,418                    0.1           32,916                   0.1           31,423                   0.1           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น - สุทธิ 483,755                  1.3           435,787                 1.4           334,119                 1.1           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,435,763             45.5         14,687,543 45.5         14,585,464 47.8         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 18,097,736             50.1         16,499,150            51.1         14,824,004            48.5         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ 112,866                  0.3           112,866                 0.4           119,200                 0.4           

สิทธิการเช่า - สุทธิ 728,788                  2.0           529,432                 1.6           555,400                 1.8           

ค่าความนิยม - สุทธิ 167,384                  0.5           167,384                 0.5           167,384                 0.6           

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น - สุทธิ 341,298                  1.0           69,529                   0.2           55,657                   0.2           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 207,146                  0.6           206,007                 0.6           228,231                 0.7           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 13,360                    -           18,658                   0.1           12,337                   -           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,668,578             54.5         17,603,026 54.5         15,962,213 52.2         

รวมสินทรัพย์ 36,104,341 100.0       32,290,569 100.0       30,547,677 100.0       

* อัตราส่วนนี�ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว

         ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื�องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 3.17
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2555 (ปรับปรุงใหม)่2556



บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม

2554 (ปรับปรุงใหม)่

พันบาท (%)* พันบาท (%)* พันบาท (%)*

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 3,166,649               8.8           2,099,787              6.5           2,052,044              6.7           

เจ้าหนี�การค้า

กิจการอื�น 17,885,898             49.5         15,728,455            48.7         15,595,914            51.1         

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 291,020                  0.8           -                         -           -                         -           

รวมเจ้าหนี�การค้า 18,176,918             50.3         15,728,455 48.7         15,595,914 51.1         

เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 139,562                  0.4           88,191                   0.3           80,861                   0.3           

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

เจ้าหนี�อื�น 967,145                  2.7           907,922                 2.8           699,329                 2.3           

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 484,333                  1.3           521,676                 1.6           634,473                 2.1           

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,326,100               3.7           1,339,631              4.1           993,425                 3.2           

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 27,870                    0.1           23,989                   0.1           22,522                   0.1           

อื�น ๆ 251,404                  0.7           291,584                 0.9           170,008                 0.5           

รวมหนี�สินหมุนเวียน 24,539,981             68.0         21,001,235 65.0         20,248,576 66.3         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 165,512                  0.4           103,909                 0.4           127,150                 0.5           

สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน 344,306                  1.0           288,613                 0.9           226,993                 0.7           

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 33,144                    0.1           34,218                   0.1           36,197                   0.1           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 542,962                  1.5           426,740 1.4           390,340 1.3           

รวมหนี�สิน 25,082,943 69.5         21,427,975 66.4         20,638,916 67.6         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 2,400,000 2,400,000 2,400,000

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 2,400,000               6.6           2,400,000 7.4           2,400,000 7.8           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,290,152               9.1           3,290,152              10.2         3,290,152              10.8         

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 240,000                  0.7           240,000                 0.7           240,000                 0.8           

ยังไม่ได้จัดสรร 5,090,879               14.1         4,932,301              15.3         3,978,609              13.0         

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 367                         -           141                        -           -                         -           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,021,398 30.5         10,862,594 33.6         9,908,761 32.4         

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 36,104,341 100.0       32,290,569 100.0       30,547,677 100.0       

-                         -                         -                         

* อัตราส่วนนี�ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว

2556
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2555 (ปรับปรุงใหม)่

         ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังปี 2555 และ 2554 เนื�องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 3.17



บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

2554 (ปรับปรุงใหม)่

พันบาท (%)* พันบาท (%)* พันบาท (%)*

รายได้

รายได้จากการขาย 126,637,747 97.6         112,140,155 97.6         97,153,849 97.5         

รายได้ค่าบริการ 2,448,877 1.9           2,192,605 1.9           1,947,707 1.9           

รายได้อื�น 694,094 0.5           623,089 0.5           568,459 0.6           

รวมรายได้ 129,780,718 100.0       114,955,849 100.0       99,670,015 100.0       

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 115,673,257 89.1         102,760,453 89.4         89,402,408 89.7         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 6,713,240 5.2           5,758,064 5.0           4,747,495 4.8           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,678,779 1.3           1,500,099 1.3           1,152,282 1.1           

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 205,784 0.2           160,499 0.1           176,458 0.2           

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสถานการณ์นํ�าท่วม -                         -           -                         -           238,070 0.2           

รวมค่าใช้จ่าย 124,271,060 95.8         110,179,115 95.8         95,716,713 96.0         

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,509,658 4.2           4,776,734 4.2           3,953,302 4.0           

ต้นทุนทางการเงิน (83,931) -           (85,215) (0.1)          (63,253) (0.1)          

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,127,149) (0.9)          (1,157,827) (1.0)          (1,236,317) (1.2)          

กําไรสุทธิสําหรับปี 4,298,578 3.3           3,533,692 3.1           2,653,732 2.7           

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรสุทธิสําหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง 0.90 0.74 0.54

รายการปรับปรุง -                         -                         0.01                       

กําไรสุทธิสําหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง 0.90                        0.74                       0.55                       

 

* อัตราส่วนนี�ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว

2556

89

         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

2555 (ปรับปรุงใหม)่



บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

2556 2554 (ปรับปรุงใหม่)

พันบาท (%)* พันบาท (%)* พันบาท (%)*

กําไรสุทธิสําหรับปี 4,298,578 3.3    3,533,692 3.1    2,653,732 2.7    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:-

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลง

    ค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 226 -   141 -   -                    -   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,298,804 3.3    3,533,833 3.1    2,653,732 2.7    

 

* อัตราส่วนนี�ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว

2555 (ปรับปรุงใหม่)

         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 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2554 (ปรับปรุงใหม)่

พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,425,727 4,691,519 3,890,049

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 1,259,977                1,133,009                      958,292

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 35,912                     26,252                           22,180

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 35,028                     33,161                           31,336

ตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,614                       24,618                           6,436

ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2                              -                                 5,968

ดอกเบี�ยรับ (74,142)                    (85,853)                          (69,067)

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่ายจากเงินกู้ยืม 69,745                     72,634                           49,784

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 14,186                     12,581                           13,470

ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,653                       20,943                           6,077

กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                           (10,022)                          -                                  

(กลับรายการ)ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2,907                       (11,320)                          21,227

ค่าเผื�อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                           -                                 16,300

(กลับรายการ)ค่าเผื�อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย (19,276)                    (79,914)                          106,616

(กลับรายการ)ค่าเผื�อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที�จะได้รับ 875                          26                                   (202)

สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน 58,685                     69,024                           42,248

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

  ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 1,084                       141                                 -                                  

อื�นๆ (1,212)                      3,262                             78

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า (43,652)                    (59,907)                          (29,305)

ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (215)                         -                                 -                                  

สินค้าคงเหลือ (2,498,039)               16,509                           (1,420,148)

ส่วนลดรับค้างรับ (182,740)                  (108,013)                        (80,025)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (45,016)                    (104,721)                        62,397

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 5,298                       (6,322)                            (4,799)

เจ้าหนี�การค้า - กิจการอื�น 2,157,443                132,541                         2,783,840

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 291,020                   -                                 -                                  

เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 51,371                     7,330                             4,741

เจ้าหนี�อื�น (25,520)                    165,936                         5,390

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (5,699)                      344,100                         290,633

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (41,623)                    121,229                         (49,457)

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (1,075)                      (1,979)                            (680)

สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน (2,993)                      (7,405)                            (9,699)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,475,325 6,399,359 6,653,680

การรับดอกเบี�ย 74,133                     85,876                           69,017

การจ่ายดอกเบี�ย (77,577)                    (70,528)                          (26,558)

การจ่ายภาษีเงินได้ (1,165,629)               (1,248,400)                     (1,099,584)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,306,252 5,166,307 5,596,555
 

ตรวจสอบแล้ว

92



บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

2556 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2554 (ปรับปรุงใหม)่

พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,725,638) (2,794,230) (3,218,021)

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (285,901) (51,319) (24,763)

ซื�อสิทธิการเช่า (236,886) (10,000) (85,345)

เงินสดรับจากขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,246 7,803 8,726

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                           16,356 -                                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,239,179) (2,831,390) (3,319,403)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 1,066,862 47,742 852,044

เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (38,944) (35,156) (34,461)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (4,140,000) (2,580,000) (2,100,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,112,082) (2,567,414) (1,282,417)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (1,045,009) (232,497) 994,735

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี 6,055,829 6,288,326 5,293,591

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 5,010,820 6,055,829 6,288,326

-                           -                                 -                                  

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

กิจกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 455,368 392,409 338,556

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นโดยที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 28,950 7,167 18,363

ซื�ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 90,242 801 15,848

 

ตรวจสอบแล้ว
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

RATIO ANALYSIS

2556 2555 2554

 (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.7 0.7

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.3 0.3

สภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 0.3 0.3

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.7 14.3 13.7

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (วัน) 26.2 25.2 26.2

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� (เท่า) 6.8 6.6 6.3

ระยะเวลาชําระหนี� (วัน) 52.8 54.9 57.2

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

(PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั�นต้น % 8.7 8.4 8.0

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 4.3 4.2 4.2

อัตรากําไรอื�น % 0.1 0.1 -0.2

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร % 97.8 110.1 135.6

อัตรากําไรสุทธิ % 3.3 3.1 2.7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 39.3 34.0 27.6

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

(EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 12.6 11.2 9.4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 32.1 29.8 26.5

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 3.8 3.7 3.5

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.3 2.0 2.1

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย (เท่า) 84.4 92.0 253.1

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) 0.8 1.0 1.2

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 89.3 84.9 95.0

 

 

เกิดขึ�นจริง

94



95

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
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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�ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญช)ี 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 

ฐานะทางการเงิน
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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

กระแสเงินสด

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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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 ภาษีเงินได)้

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



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบับน้ีแลว้ ด้วยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้

ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

  (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

  (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

  (3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัได ้แจ ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัที่ 19  กุมภาพนัธ์ 2557 ต่อผูส้อบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให้ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษทัไดร้ับรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

               ช่ือ  ตาํแหน่ง                ลายมอืช่ือ 

 

 

1. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ………………………… 

 

 

2. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั …………………………. 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ    

  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร –สายงาน 

  บริหารการเงิน   …………………………. 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

กรรมการ 
 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายอาสา  สารสิน 

26 มกราคม 2537 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ 

77 ปี 

 

 

ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

Boston University สหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย(IOD) 

2546  Director Accreditation Program  

2550  Audit Committee Program 

2551  Finance for Non-Finance Director 

2556  Role of Chairman Program 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2541-ปัจจุบนั             ประธานกรรมการ  

                                   บริษทั ผาแดงอินดสัทรี  จาํกดั (มหาชน) 

2542-ปัจจุบนั             กรรมการอิสระ  

                                   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

                                   ประธานกรรมการ  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2544-ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

                                   บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

2550-ปัจจุบนั             กรรมการอิสระ  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั             รองประธาน และประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2536-ปัจจุบนั             ประธานกรรมการ  

                                   บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จาํกดั 

2538-ปัจจุบนั             ประธานกรรมการ  

                                   บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 

2543-2555                  ราชเลขาธิการ  

                                   สาํนกัราชเลขาธิการ 

2546-ปัจจุบนั             กรรมการ  

                                   บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั 

2547-ปัจจุบนั             ประธานของท่ีปรึกษา  

                                   สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 

 101 



 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

      2548-ปัจจุบนั             รองประธานกรรมการ  

                                   มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย 

2549-ปัจจุบนั             ประธานกรรมการ  

                                   บริษทํ แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั 

 

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) 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2547  Director Accreditation Program  

2552  Director Certification Program  

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542-ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                       กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                    บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2535-2539                  กรรมการผูจ้ดัการ  

                                    สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

นายชวลิต  อตัถศาสตร์ 

16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

65 ปี ไม่มี ไม่มี นิติศาสตร์บณัฑิต  

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เนติบณัฑิตไทย 

เนติบณัฑิตองักฤษ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2548  Director Accreditation Program  

2552  Director Certification Program  

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542-ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2552-2556                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                                    บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2520-2548                  กรรมการ  

                                   บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

2548-ปัจจุบนั             กรรมการผูจ้ดัการ  

                                   บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

      2548-ปัจจุบนั             กรรมการผูจ้ดัการ  

                                   บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

2556-ปัจจุบนั             กรรมการผูจ้ดัการ  

                                   บริษทั สาํนกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จาํกดั 

 

นายธีระ วิภูชนิน 

14 พฤษภาคม 2546 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

64 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และ 

เศรษฐศาสตร์  

University of Wisconsin-Stevents  

Point, U.S.A. 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2544  Director  Certification Program  

2548  Audit Committee Program 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2546-ปัจจุบนั             กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2551-2552                  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั             ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                      กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  

                                   บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 

                                   บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

                                   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                   บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

                                   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                   บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2533-2537                  ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย  

                                   บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ด แมนเนจเมน้ท ์เอเชีย ลิมิเตด็ 

2538-2540                  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส  

                                   กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

2541-2547                  รองกรรมการผูจ้ดัการ  

                                   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

ดร. ชยัวฒัน ์ วิบูลสวสัด์ิ 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

67 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัวิลเลียมส์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาเอก สถาบนัเทคโนโลยี   

แมสสาชูเสตต ์(เอม็ไอที) 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2549  Director  Certification Program  

2550  Certificate of Leadership Program 

         สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2547-2553                  ประธานกรรมการบริหาร  

                                   ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                                    บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ  

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

7 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ 

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2538-2539                  ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี  

2539                           รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การ 

                                   กระทรวงการคลงั  

2540-2541                  ผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2544-2547                  ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  

2551-2552                  รองประธานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

นายโชติ  โภควนิช 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

71 ปี ไม่มี ไม่มี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ 

ประเทศองักฤษ 

หลกัสูตรพฒันาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด 

มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด  

ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542-ปัจจุบนั             กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2543-2544                  ประธานกรรมการบริหาร  

                                   บริษทัเงินทุน ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัช่ือ ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)) 

2555-ปัจจุบนั             กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

                                   บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ  

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

7 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ 

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2543  Chairman 2000  

2546  Director Accreditation Program  

2552  Director Certification Program  

2555  - IOD National Director  

            Conference 2012 –Moving   

            Corporate Governance Forward: 

            Challenge for Thai Directors 

          - Monitoring the Quality of   

             Financial Reporting 

           - Successful Formulation &   

             Execution of Strategy 

          - How to Measure the Success of   

             Corporate Strategy 

          - Monitoring Fraud Risk    

             Management 

          - Monitoring the Internal Audit   

             Function 

          - Monitoring the System of    

             Internal Control and Risk 

             Management 

ปัจจุบนั                       กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกาํหนด 

                                    ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

                                    บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2535-2537                  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์กประจาํประเทศไทย  

                                   บริษทั อ๊ีสตเ์อเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2537-2540                  ประธานกรรมการบริหาร  

                                   กลุ่มบริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

2542-ปัจจุบนั             กรรมการ  

                                   บริษทั คิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

                                   บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั 

2545-ปัจจุบนั             กรรมการ  

                                   บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

                                   บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 

2547-2549                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                                   ธนาคารสินเอเชีย จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัช่ือ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน))                         

2556-ปัจจุบนั             ประธานกรรมการ  

                                   บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 

 

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 

5 กรกฎาคม 2556 

รองประธานกรรมการท่ี 1 

และกรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทัฯ) 

61 ปี ไม่มี ไม่มี ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์    

โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการท่ี 1  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลยันอร์ธ เชียงใหม ่

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2543  Director Certification Program  

2549  The Role of Chairman  

 

ปัจจุบนั                       รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                                   บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2516-2521                  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบอาหารสตัว ์

                                   บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

2522-2526                  กรรมการผูจ้ดัการ 

                                   บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส์ จาํกดั 

                                   บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 

                                   บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 

                                   บริษทั กรุงเทพการประมง จาํกดั 

2526-2530                  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร (การคา้ระหวา่งประเทศ) 

                                   บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (ประจาํฮ่องกง) 

ปัจจุบนั                       รองประธานกรรมการ  

                                   บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                   นายกสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 

                                   ประธานสมาพนัธ์หมากลอ้มจีนโลก 

                                   กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

                                   กรรมการสภา สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

                                   นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน ์

 

นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล 

29 สิงหาคม 2539 

รองประธานกรรมการท่ี 2 

กรรมการบริหาร  

และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทัฯ) 

61 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี สาขาบญัชี  

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2538-2544                  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2539-ปัจจุบนั             กรรมการบริหาร  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

2544-2553                  กรรมการผูจ้ดัการ 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมส

กรรมการบริษทัไทย(IOD) 

2546  Director Certification Program  

 

2544-2556                  รองประธานกรรมการ 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการท่ี 2  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2548-ปัจจุบนั             กรรมการ  

                                   บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั 

 

ดร.ประเสริฐ  จารุพนิช 

7 พฤษภาคม 2531 

กรรมการบริหาร 

และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทัฯ) 

 

65 ปี 200 

(ไม่เปล่ียนแปลง) 

ไม่มี Ph. D. in Industrial Engineering and 

Management, Oklahoma State 

University 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2547  Director Certification Program  

           Finance for non-finance Director 

2551   Role of the Compensation  

           Committee 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2531-2550                    กรรมการ  

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2531-ปัจจุบนั               กรรมการ  

                                     บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2550-2553                    กรรมการอิสระ  

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2551-2552                    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

2553-ปัจจุบนั               กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553-11 ก.ค. 2556       กรรมการ 

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร 

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

นายพิทยา  เจียรวิสิฐกุล 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทัฯ) 

58 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542                             กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

                                     บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2543  Director Certification  Program  

 

5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั    กรรมการบริหาร 

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

8 ส.ค. 2556-ปัจจุบนั    กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 

                                     บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2527                           กรรมการผูจ้ดัการ 

                                   บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวซ ์จาํกดั 

2528                           รองกรรมการผูจ้ดัการ 

                                   C.P. STANDARD RESOURCES CO., LTD. ฮ่องกง 

2530                           รองกรรมการผูจ้ดัการ 

                                   กลุ่มธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศเครือเจริญโภคภณัฑ ์

2536                           รองกรรมการผูจ้ดัการ 

                                   กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจดัจาํหน่ายเครือเจริญโภคภณัฑ ์

ปัจจุบนั                       กรรมการ  

                                   บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 

                                   บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

                                   บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

                                   บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

                                   บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

                                   บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

                                   บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จาํกดั 

                                   บริษทั ปัญญธารา จาํกดั 

                                   บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั 

                                   บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

                                   กรรมการสภา สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

 

นายปิยะวฒัน ์ 

ฐิตะสทัธาวรกุล  

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทัฯ) 

60 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

(การตลาด)  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2533                            ผูจ้ดัการทัว่ไป  

                                    บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2544  Director Certification Program  

 

2536                           ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 

                                   บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2539-2541                  รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 

                                    บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2542-ปัจจุบนั             กรรมการผูจ้ดัการ 

                                   บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2521                            โครงการสุกรชาํแหละ  

                                    บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

2526                            ผูจ้ดัการกิจการไก่ยา่ง  

                                    บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

2529                            ผูจ้ดัการกิจการเป็ดเชอร่ี  

                                    บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

2531                            รองผูจ้ดัการทัว่ไป  

                                    บริษทั ซี.พี. เคเอฟซี จาํกดั 

ปัจจุบนั                       กรรมการ  

                                   บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

                                   กรรมการผูจ้ดัการ  

                                   บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

                                   บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 

                                   บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

                                   บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

                                   ผูอ้าํนวยการ 

                                   โรงเรียนปัญญาภิวฒันเ์ทคโนธุรกิจ 

                                   สถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายสุภกิต เจียรวนนท ์

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 50 ปี ไม่มี เป็นพี่ชายของ

นายณรงค ์

 เจียรวนนท ์

และ 

นายศุภชยั  

เจียรวนนท ์

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

New York University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2554  Director Accreditation Program  

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั                       กรรมการ 

                                    บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

                                    กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ 

                                    บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั                       ประธานบริหาร  

                                    บริษทั ยทีูวี เคเบ้ิลเน็ตเวอร์ค จาํกดั (มหาชน) 

                                    รองประธานกรรมการบริหาร  

                                    บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                    ประธานกรรมการ  

                                    บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

                                    บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จาํกดั (มหาชน) 

                                    ประธานกรรมการบริหาร  

                                    บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จาํกดั 

                                    ประธานคณะกรรมการ 

                                    บริษทั เจียไต๋ แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั 

                                    บริษทั เจียไต๋ พร็อพเพอร์ต้ี เมเนสเมน้ท ์จาํกดั 

                                    บริษทั เจียไต๋ เรียล เอสเตรส กรุ๊ป จาํกดั 

                                    บริษทั เจียไต๋ โลตสั (เซ่ียงไฮ)้ จาํกดั 

                                    บริษทั ฟอร์จูน ลิสซ่ิง จาํกดั 

                                    บริษทั แมส เจียน อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 

                                    บริษทั ปักก่ิง โลตสั ซุปเปอร์มาร์เกต็ เชนส์ สโตร์ จาํกดั 

                                    บริษทั เอสเอม็ ทรู จาํกดั 

                                    ประธานกรรมการร่วม  

                                    บริษทั เซ่ียงไฮ ้คิงฮิวล ์- ซุปเปอร์แบรนดม์อล ์จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

                                         รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                                   กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                   บริษทั เซ่ียงไฮ ้โลตสั ซุปเปอร์มาร์เกต็ เชนส์ สโตร์ จาํกดั 

                                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                                   กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                   ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                                   บริษทั ซีพี โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

                                   รองประธานกรรมการ 

                                   กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย) บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                   กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (ไทย) บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                   กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                   กลุ่มธุรกิจยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม (จีน) บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                   รองประธาน 

                                   บริษทั เจียไต๋ เทรดด้ิง (ปักก่ิง) จาํกดั 

                                   บริษทั เจียไต๋ วิชัน่ จาํกดั 

                                   บริษทั เจียไต๋ อินเตอร์เนชัน่แนลไฟแนนซ ์จาํกดั 

                                   บริษทั เซ่ียงไฮ ้ฟอร์จูน เวิลด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

                                   กรรมการ 

                                   บริษทั เจียไต๋ ดีเวลลอปเมน้ท ์อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 

                                   บริษทั เจียไต๋ กรุ๊ป จาํกดั 

                                   บริษทั ซีพี โภคภณัฑ ์จาํกดั 

                                   บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

                                   บริษทั ฟอร์จูน เซ่ียงไฮ ้จาํกดั 

                                   บริษทั โลตสั ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 

                                   บริษทั ผิง อนั อินชวัรันช ์(กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า จาํกดั 

 

ตาํแหน่งทางสงัคม 

2536                           คณะกรรมาธิการเด็กเยาวชนและผูสู้งอายุ  

                                   กรรมการสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 

2538                           ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิประจาํคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผูแ้ทนราษฎร 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

      2545                           รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน 

                                   สมาชิกชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ 

2547                           อุปนายกสมาคมข่ีมา้แห่งประเทศไทย 

                                   กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวฒันธรรม  

                                   สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 

2548                           อุปนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการคา้ไทย-จีน 

                                   สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่  

2549                           ท่ีปรึกษาประจาํคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแ้ทนราษฎร 

                                   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  

2551                           Committeeman of Chinese People’s Government Consultant Committee 

                                   Wuhan Province No. 10th  

                                   กงสุลกิตติมศกัด์ิสหพนัธรัฐรัสเซียประจาํจงัหวดัภูเกต็ กระบ่ี และพงังา 

2552                           ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 

                                   ท่ีปรึกษาประจาํคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ทนราษฎร 

                                   กรรมการมูลนิธิเดอะบ้ิลด ์

2553                           ประธานหอการคา้ไทยในจีน 

2554                           Vice Chairman of Youth Committee of China Overseas Chinese  

                                   Investment Enterprises Association 

2555                           ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธิการการแรงงาน และสวสัดิการสงัคม วุฒิสภา 

2556                           ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม 

                                   ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงวฒันธรรม 

 

นายณรงค ์เจียรวนนท ์

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทัฯ) 

48 ปี ไม่มี เป็นนอ้งชาย

ของนายสุภกิต 

เจียรวนนท ์

และพี่ชายของ 

นายศุภชยั  

เจียรวนนท ์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชา Business Administration, 

New York University,   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542- ปัจจุบนั            กรรมการ 

                                   บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2551-ปัจจุบนั             กรรมการบริหาร  

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     หลกัสูตร Advance Management 

Program : Transforming Proven 

Leaders into Global 

Executives, Harvard Business 

School, Harvard University 

ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2550  Director Accreditation Program  

 

5-11 ก.ค. 2556           กรรมการ 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2538-2540                  กรรมการผูจ้ดัการ  

                                   บริษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) จาํกดั 

2540                           กรรมการผูจ้ดัการ 

                                   บริษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จาํกดั 

2543-ปัจจุบนั             กรรมการ 

                                   บริษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

2544-ปัจจุบนั             กรรมการ  

                                   บริษทั Yangtze Supermarket Investment จาํกดั 

                                   บริษทั Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

2545-ปัจจุบนั              กรรมการบริหาร 

                                   ธนาคาร Business Development 

2546-ปัจจุบนั              กรรมการบริหาร 

                                    บริษทั Tai’an Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                    บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

2547-ปัจจุบนั              กรรมการบริหาร 

                                    บริษทั Xi’an Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                    บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

2548-ปัจจุบนั              กรรมการบริหาร 

                                    บริษทั Qingdao Lotus Supermarket จาํกดั  

2550-2553                   กรรมการบริหาร 

                                    บริษทั ซี.พี. โภคภณัฑ ์จาํกดั 

2550-ปัจจุบนั              รองประธานกรรมการอาวุโส  

                                    บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

                                    บริษทั Chia Tai (China) Investment จาํกดั 

 

 113 



ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

      2551-2553                  กรรมการบริหาร 

                                   บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

2551-ปัจจุบนั             กรรมการบริหาร  

                                   บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั 

                                   บริษทั Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จาํกดั 

                                   บริษทั Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                   บริษทั Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                   บริษทั Zhejiang CP Trading จาํกดั 

                                   กรรมการ 

                                   บริษทั Foshan C.P. Management Consulting จาํกดั 

2552-ปัจจุบนั             กรรมการ  

                                   บริษทั ซีนิเพลก็ซ ์จาํกดั 

                                   บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วิส จาํกดั 

                                   บริษทั Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                   บริษทั Wuxi Yilian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Taizhou Yilian Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                   บริษทั Hefei Ailian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Changsha Chulian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Wuchan Yichu Ailian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Changsha Ailian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

2553-ปัจจุบนั             ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

                                   มหาวทิยาลยัธุรกิจ ซีพี 

                                   รองประธานคณะกรรมการ 

                                   บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

                                   รองประธานกรรมการ  

                                   กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย) 

                                   กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

                                   กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

                                   บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

                                   บริษทั CP Lotus Corporate Management จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

                                         กรรมการ 

                                   บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จาํกดั (มหาชน) 

2554-ปัจจุบนั             กรรมการ 

                                   บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จาํกดั 

                                   บริษทั Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จาํกดั 

                                   บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings จาํกดั 

                                   บริษทั Chia Tai Xiangyang Holdings จาํกดั 

                                   บริษทั แกรนด ์ริเวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

                                   บริษทั แกรนด ์ริเวอร์ เพลส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

                                   บริษทั แกรนด ์ริเวอร์ ฟรอนท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

                                   รองประธานกรรมการ 

                                   บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

                                   ผูช่้วยอาวุโสประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภณัฑ ์ “สรรหาบุคลากรของเครือ” 

2555-ปัจจุบนั             กรรมการ 

                                   บริษทั Shanghai Cailian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Nantung Tonglian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Kunshan Tailian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั C.P. Zonglian (Shanghai) Management จาํกดั 

                                   บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                   บริษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                   บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

                                   กรรมการผูจ้ดัการ 

                                   บริษทั Shanghai Litai Logistics จาํกดั 

                                   รองประธานกรรมการ 

                                   บริษทั CP Food Product (Shanghai) จาํกดั  

2556- ปัจจุบนั            กรรมการ  

                                   บริษทั Shanghai Yilian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Shanghai Ailian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Shanghai Songlian Supermarket จาํกดั 

                                   บริษทั Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายศุภชยั เจียรวนนท ์

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 46 ปี ไม่มี เป็นนอ้งชาย

ของนายสุภกิต 

เจียรวนนท ์

และนายณรงค ์

เจียรวนนท ์

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

(การเงิน)  

Boston University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2554  Director Accreditation Program  

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2535                           เจา้หนา้ท่ีอาวุโสประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2536                           ผูอ้าํนวยการฝ่ายหอ้งปฏิบติัการ 

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2537                           ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายสนบัสนุนและประสานงานวางแผน และปฏิบติังานโครงการ  

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2538                           ผูจ้ดัการทัว่ไปโทรศพัทน์ครหลวงตะวนัออก 

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2539                           รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้นปฏิบติัการ และพฒันาธุรกิจ 

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2540                           รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2542-ปัจจุบนั             กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร 

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั  กรรมการ 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2532                           Management Trainee (1 ปี)  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 

2533                           Management Trainee (1 ปี)  

                                    Soltex Federal Credit Union, USA 

2534                            เจา้หนา้ท่ีการเงินอาวุโส (2 ปี) 

                                    บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

2542-ปัจจุบนั              ประธานกรรมการ 

                                    บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จาํกดั 

2543-ปัจจุบนั              ประธานกรรมการ 

                                    บริษทั ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั  

2544-ปัจจุบนั              กรรมการ 

                                    บริษทั พนัธวณิช จาํกดั 

 116 



ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

      2545-ปัจจุบนั             กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                                   บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

2549-ปัจจุบนั             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                                   บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ตาํแหน่งทางสงัคม 

2542-ปัจจุบนั             กรรมการท่ีปรึกษา 

                                   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(TCT) 

2548-2550                 กรรมการสมาคมบริษทัจดทะเบียน (LCA) 

2549-ปัจจุบนั             ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนยด์วงตาสภากาชาดไทย 

                                   กรรมการจดัหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย 

2551-2552                 กรรมการคณะกรรมการจดัหาทุนและประชาสมัพนัธ์เพื่อก่อสร้าง 

                                   อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์

                                  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

2551-ปัจจุบนั             กรรมการคณะกรรมการอาํนวยการโครงการจดัหาและบริการดวงตาเชิงรุกทัว่ประเทศ 

2552-ปัจจุบนั             กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2553-2554                 กรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ 

2553-ปัจจุบนั             ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

                                   กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

                                   กรรมการมูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

                                   กรรมการท่ีปรึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต 

                                   สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวิชา)  

                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 67 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาวิทยาศาสตร์ 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ปริญญาเศรษฐศาสตร์ 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2546-2547                 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร  

                                  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2548-ปัจจุบนั             กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร  

                                   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั  กรรมการ  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ปริญญาวิทยาศาสตร์ 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

อาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน 

ปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2544  Director Certification Program 

2548  Director Accreditation Program  

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2548-ปัจจุบนั             รองประธานกรรมการ  

                                   บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

นายอาํรุง  

สรรพสิทธ์ิวงศ ์

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทัฯ) 

60 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรีสาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโทสาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542-ปัจจุบนั             กรรมการ  

                                   บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2544-ปัจจุบนั             กรรมการ 

                                   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2544  Director Certification Program  

2546  Company Secretary 

2549  Board Performance Evaluation 

          DCP Refresher 

2550  Role of the Compensation 

         Committee 

 

5-11 ก.ค. 2556           กรรมการ 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2519-2523                  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์โครงการ  

                                    บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2523                            รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  

                                    บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

2542-ปัจจุบนั              กรรมการ 

                                    บริษทั อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 

2546-ปัจจุบนั              กรรมการ 

                                    ธนาคารวีนาสยาม 

2547-ปัจจุบนั              กรรมการ 

                                    บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

2548-ปัจจุบนั              กรรมการ  

                                    บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

ปัจจุบนั                       รองประธานสาํนกัการเงิน 

                                    บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

นางเสาวลกัษณ์  

ถิฐาพนัธ์ 

15 ธนัวาคม 2547 

กรรมการบริหาร  

และรองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร -  

สายงานบริหารการเงิน  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

58 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี สาขาบญัชี  

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2540-2542                  รองกรรมการผูจ้ดัการ-บญัชีและการเงิน 

                                   บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพร์ซ จาํกดั (มหาชน) 

2545-2553                  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2547-ปัจจุบนั             กรรมการบริหาร 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั             รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงิน  

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) 

2548  Director Accreditation Program  

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542-2545                  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส-บญัชีและการเงิน 

                                   กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

2548-ปัจจุบนั             กรรมการ  

                                   บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั 

 

นายฟิลลิป  

วิลเลียม ค๊อกซ ์

25 เมษายน 2556 

กรรมการ  

 

68 ปี ไม่มี ไม่มี Attended the Sydney University  

to study Business Administration 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  

-ไม่มี- 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2540-2550                   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารแหง้) 

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2550-2553                   ผูอ้าํนวยการบริหารฝ่ายสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารแหง้)และซพัพลายเชนแมเนจเมน้ท ์

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

25 เม.ย. 2556-ปัจจุบนั กรรมการ  

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2532-2540                  กรรมการผูจ้ดัการ  

                                    บริษทั มาบุญครอง ศิริชยั ซุปเปอร์มาร์เกต็ จาํกดั 

2548-2553                   กรรมการ บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั 

2554-มี.ค. 2556          Chief Commercial Officer and Member of the Executive Board of   

                                   Directors แมค็โคร อเมริกาใต ้
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ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายชิ หลุง ลิน 

15 พฤษภาคม 2546 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - สายงานธุรกิจ 

ฟูด เซอร์วิส 

 

50 ปี 

 

ไม่มี ไม่มี Business Manager Courses, 

Chung-Shin University 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย(IOD) 

2553  Director Certification Program  

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2546-2553                   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารสด) 

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั              ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟูด เซอร์วิส  

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2533-2544                   ผูจ้ดัการกลุ่มอาหารสด  

                                    บริษทั เวล็คมั ไตห้วนั แดร่ี ฟาร์ม 

2544-2546                   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค  

                                     บริษทั แมค็โคร ไตห้วนั 

2550-ปัจจุบนั              ผูอ้าํนวยการบริหาร  

                                    บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

2555 - 2556                ประธานกรรมการ  

                                    บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

 

นายณอง มิเชล  

เดอ ไกเยอ 

1 กนัยายน 2553 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร -สายงาน

บริหารสินคา้ 

 

55 ปี 

 

ไม่มี ไม่มี Master Degree  

in Business Administration, 

Insittut Superieur de Gestion 

(ISG, Paris) 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  

-ไม่มี- 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2553-ปัจจุบนั               รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-สายงานบริหารสินคา้  

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2539-2548                   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและบริหารสินคา้ 

                                    Carrefour 

2548-2550                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                                    Giant Hypermarket, Dairy Farm 

2552-2553                   Offer Director 

                                     Kingfisher Group 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายโทมสั เลสล่ี  

แฮมเมอร์ 

1 มกราคม 2554 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - สายงานดา้น

ปฏิบติัการ 

59 ปี ไม่มี 

 

ไม่มี Business Administration,  

San Diego College  

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  

-ไม่มี- 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2552-2553                   ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและปฏิบติัการ 

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2554-ปัจจุบนั               รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานดา้นปฏิบติัการ 

                                     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2543-2546                   รองกรรมการผูจ้ดัการ  

                                    Price Smart China Enterprises, China 

2546-2548                   รองกรรมการผูจ้ดัการ และ Business Unit General Manager 

                                     China Resource Vanguard Co., Ltd., China 

2549-2551                   ผูอ้าํนวยการบริหาร/ Retail Business Unit General Manager 

                                     Great Dreams Cartoon Group Ltd., China 

 

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ 

2 กนัยายน 2556 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร-สายงานพฒันา

ระบบขอ้มูล 

48 ปี ไม่มี 

 

ไม่มี The Diploma of Information 

Technology (DIT), 

Melbourne Institute of Technology, 

Australia  

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  

-ไม่มี- 

  

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2 ก.ย. 2556-ปัจจุบนั   รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานพฒันาระบบขอ้มูล 

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2542-2556                   Oracle Enterprise Architect 

 

นางบุญสิน 

ศรีเลิศชยัพานิช 

9 ธนัวาคม 2553 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บริหารงานกลาง 

60 ปี ไม่มี ไม่มี อ.บ. คณะอกัษรศาสตร์  

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2535-2540                  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานบริหารและพฒันาบุคคล 

                                   บริษทั คริสเตียนี และ นีลเส็น (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2541-2553                  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 122 



ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย(IOD) 

2547  Director Certification Program 

          Finance for Non Finance Director  

2549  Role of the Compensation 

         Committee 

 

2544-2547                   กรรมการ  

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค.-ธ.ค. 2550            กรรมการ  

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั              ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2548-ปัจจุบนั              กรรมการ  

                                    บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

 

นายวชัรชยั หล่อทรัพย ์

17 มิถุนายน 2556 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

57 ปี ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิตสาขาบริหารงานบุคคล 

(เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) นิดา้ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  

-ไม่มี- 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

17 มิ.ย. 2556-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

                                   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2524-2533                  ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกบริหารค่าจา้งเงินเดือนและฝึกอมรม  

                                    NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd. 

2534-2538                  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายผลิต 

                                    NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd. 

2539-2552                  ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต 

                                    NXP Semiconductors (Thailand) Co., Ltd. 

2553-2556                  กรรมการผูจ้ดัการ 

                                    NXP Semiconductors (Philippines) Co., Ltd. 

 

นางสาวนิโลบล  

ตั้งประสิทธ์ิ 

18 มีนาคม 2551 

 

เลขานุการบริษทั 54 ปี ไม่มี ไม่มี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2551-ปัจจุบนั              เลขานุการบริษทั  

                                    บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

จาํนวนหุน้ท่ี

ถือ (หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

     Certificate in Attorney Assistant 

Training Program, 

Litigation/Corporation, UCLA  

Extension, School of Law, U.S.A. 

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (“LLM”) 

โรงเรียนกฎหมาย 

มหาวิทยาลยัเทมเปิล  ฟิลลาเดเฟีย 

มลรัฐเพนซิลวาเนีย  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2529-2532                   ทนายความ (ประจาํบริษทั)  

                                    หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน บีกริมแอนดโ์ก  

2532-2547                   ทนายความหุน้ส่วน  

                                    บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

2548-ปัจจุบนั              กรรมการ/ ทนายความหุน้ส่วน  

                                    บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 
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ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของคณะกรรมการ และผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อยและ/ หรือบริษัทท่ีเกีย่วข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

                      รายช่ือบริษัท     บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อย 

                          รายช่ือ  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด 

นายอาสา สารสิน 1, 6  

นายอรรถพร ข่ายม่าน 6, 7  

นายชวลิต อตัถศาสตร์ 6, 8  

นายธีระ วภิูชนิน 6, 8, 9  

ดร. ชยัวฒัน์ วบิูลยส์วสัด์ิ 6, 8  

นายโชติ โภควนิช 6, 8  

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 2, 5  

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 2, 3, 5 4 

ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 4, 5, 10  

นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล 4, 5, 10  

นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 4, 5  

นายสุภกิต เจียรวนนท ์ 4  

นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 4, 5  

นายศุภชยั เจียรวนนท ์ 4  

นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ 4  

นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 4, 5  

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 5, 11 4 

นายฟิลลิป วลิเลียม ค๊อกซ ์ 4  

นายชิ หลุง ลิน 12 4 

นายโทมสั เลสล่ี แฮมเมอร์ 13 4 

นางบุญสิน ศรีเลิศชยัพานิช 14 4 

หมายเหตุ 

ตาํแหน่ง 1 = ประธานกรรมการ          2 = รองประธานกรรมการ          3 = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร          4 = กรรมการ          5 = กรรมการบริหาร          6 = กรรมการอิสระ          7 = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

 8 = กรรมการตรวจสอบ       9 = ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      10 = กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน         11 = รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานบริหารการเงิน 

                             12 = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟดู เซอร์วิส     13 = รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานดา้นปฏิบติัการ         14 = ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

                      รายช่ือบริษทัย่อย                บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ  จาํกัด                บริษทั วนีาสยาม ฟู้ด  จาํกดั 

                       รายช่ือกรรมการ    

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล                                 กรรมการ - 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์                                 กรรมการ - 

นายชิ หลุง ลิน                                 กรรมการ - 

นายโทมสั เลสล่ี แฮมเมอร์                                 กรรมการ - 

นางบุญสิน ศรีเลิศชยัพานิช                                 กรรมการ - 

นางสาวธญัมาส วรชาติ                                 กรรมการ - 

นายเลิง ชิว ปง - กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวติัการทาํงานท่ีสาํคญั 

นางสาวศุภรัตน ์

สาํเนียงหงษ ์

รองผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

              45 ปี 

 

 

ปริญญาโท                           สาขา  MBA  

มหาวิทยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

 

ประกาศนียบตัร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

วุฒิบตัร BCM Certificate 
 
การฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
-  การบริหารความเส่ียง   
-  การวางแผนงานตรวจสอบภายใน (COSO) 
- การประเมินการควบคุมภายใน (COSO) 
- Business Process Improvement 
- Business Continuity Management 
 
 

 

2532 – 2539                                    ผูจ้ดัการตรวจสอบ 

                                                        บริษทั Coopers & Lybrand (Thailand) 

2539 - ปัจจุบนั                                รองผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

                                                        บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                

 

 

  

                                    

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 127 



เอกสารแนบ 4 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

- ไม่มี - 
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