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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ประกอบธุรกิจศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้แบบช ำระเงินสด
และบริกำรตนเอง  โดยจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกของบริษัทฯ ภำยใตชื้่อ          
“แม็คโคร” ซ่ึงมีสำขำอยู ่ทัว่ประเทศไทย บริษทัฯ ด ำเนินงำนโดยทีมผูบ้ริหำรมืออำชีพซ่ึงประจ ำอยู่ท่ี
ส ำนกังำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร และทีมบริหำรประจ ำแต่ละสำขำเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมแผนงำนและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยในปี 2532 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเปิดศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้แมค็โคร 
สำขำแรก คือ สำขำลำดพร้ำว ท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรขยำยสำขำของศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้แมค็โคร ควบคู่
ไปกบักำรพฒันำรูปแบบสำขำท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั และน ำเสนอสินคำ้และบริกำรใหต้รงกบัควำมตอ้งกำร
ของกลุ่มลกูคำ้ ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจภำยใตรู้ปแบบสำขำ 4 รูปแบบหลกัไดแ้ก่  

1) Classic Store - ศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้แบบช ำระเงินสดและบริกำรตนเอง ภำยใตช่ื้อ “แมค็โคร” หรือ 
ศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำแม็คโคร  ซ่ึงเป็นรูปแบบสำขำดั้ งเดิมและจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค
หลำกหลำยประเภท โดยให้บริกำรแก่ผูป้ระกอบกำรร้ำนโชห่วย และร้ำนคำ้ปลีกรำยย่อย ซ่ึงเป็น
กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยหลกัของบริษทัฯ 

2) Makro Foodservice - “แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส” ศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้เพ่ือกลุ่มลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรดำ้น
ธุรกิจโรงแรม ภตัตำคำร ร้ำนอำหำร และ ผูใ้หบ้ริกำรจดัเล้ียง (กลุ่มโฮเรกำ้)โดยเฉพำะ โดยจดัหำ
สินคำ้เพ่ือธุรกิจอำหำรแบบครบวงจรมำน ำเสนอแก่ผูป้ระกอบกำรกลุ่มโฮเรกำ้ อำทิ อำหำรสดและ
อำหำรแช่แข็ง อำหำรแห้ง เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในกำรเตรียมอำหำร และของใชท่ี้จ ำเป็นส ำหรับ
ธุรกิจร้ำนอำหำรและโรงแรม โดยค ำนึงถึงควำมสด สะอำด และคุณภำพคงท่ี ควำมน่ำเช่ือถือของ
แหล่งผลิต ควำมหลำกหลำยและควำมพอเพียงท่ีจะใหบ้ริกำรครบ ณ จุดเดียวเป็นส ำคญั 

3) Eco Plus Store - รูปแบบเพ่ือผูป้ระกอบกำรมืออำชีพทั้งกลุ่มโฮเรกำ้ และผูค้ำ้ปลีกรำยยอ่ย รูปแบบ
สำขำ อีโค พลสั ไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีส ำหรับสินคำ้ประเภทอำหำรสดเพ่ือใหบ้ริกำรแก่ผูป้ระกอบกำร
กลุ่มโฮเรก้ำเพ่ิมข้ึน ในท ำเลพ้ืนท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำรและจัดเล้ียงจ ำนวนมำก และมี
ศกัยภำพในกำรเติบโต เช่น สำขำพทัยำ ภูเกต็ และเชียงใหม่ (หำงดง) 

 

 

  



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 2 
 

4) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรแช่แข็งขนำดเลก็ “สยำมโฟรเซ่น” คือรูปแบบร้ำนท่ีแมค็โครพฒันำข้ึนมำในปี 
2553 เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในกลุ่มอำหำรแช่แข็งโดยเฉพำะ โดยมีพ้ืนท่ีขำยประมำณ             
100-150 ตำรำงเมตร ในท ำเลย่ำนตลำดสดท่ีเข้ำถึงได้ง่ำย ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่ม
ผูป้ระกอบกำรโฮเรกำ้ขนำดกลำงและขนำดเลก็ ท่ีตอ้งกำรสินคำ้คุณภำพ ปลอดภยั รำคำประหยดั
และคงท่ี เพ่ือท่ีจะสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนธุรกิจไดต้ลอดทั้งปี 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ มีแมค็โครมีจ ำนวนสำขำทั้งส้ิน 82 สำขำทัว่ประเทศ แบ่งเป็น
ศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้แมค็โคร จ ำนวน 63 สำขำ แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ ำนวน 8 สำขำ อีโค พลสั จ ำนวน 6 สำขำ 
และร้ำนสยำมโฟรเซ่น จ ำนวน 5 สำขำ แบ่งเป็นสำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลจ ำนวน 14 สำขำ และ
สำขำในต่ำงจงัหวดัจ ำนวน 68 สำขำ ตำมล ำดบั โดยมีพ้ืนท่ีกำรขำยรวมประมำณ 559,099 ตำรำงเมตร  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการดา้น
จดัเกบ็และจดัส่งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และไดมี้การจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่เพ่ือประกอบธุรกิจ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยผ่านการด าเนินการของบริษทัย่อย 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 
(“สยามฟูด เซอร์วิส”) บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั (“วีนาสยาม ฟู้ ด”) และ 3) บริษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จ ากัด      
(แมค็โคร อาร์โอเอช) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั 
ประกอบธุรกิจจดัหำผลิตภณัฑ์อำหำรในประเทศและน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ พร้อมบริการจัดส่ง               
เพ่ือจ ำหน่ำยไปยงัลูกคำ้ทัว่ประเทศ โดยด ำเนินกำรคดัสรรผลิตภณัฑอ์ำหำรท่ีมีคุณภำพดีเยี่ยมทั้ง แช่
แข็ง แช่เยน็ และอำหำรแห้ง ไดแ้ก่ เน้ือสัตว ์อำหำรทะเล มนัฝรั่ง ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑป์รุง
แต่งอำหำร เป็นตน้  

2) บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั 
ประกอบธุรกิจทางการคา้และจดัจ าหน่ายอาหาร รวมทั้งธุรกิจน าเขา้และส่งออกอาหารท่ีมีคุณภาพสูง 
ดา้นผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์ อาหารทะเล มนัฝร่ัง ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น 
ตลอดจนจ าหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูงให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการอาหาร
จานด่วน ร้านอาหารต่างๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไปในประเทศเวียดนาม 

3) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ การ
ใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 
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1.1 นโยบายในการด าเนินธุรกจิของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ท่ีจะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร
ส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนัธกิจหลกั 5 ประการคือ 

1) ขยายตวัสู่อาเซียนดว้ยรูปแบบร้านคา้ท่ีหลากหลาย 
2) ใหร้างวลัความส าเร็จของทีมงาน และลงทุนกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3) ศึกษาท าความเขา้ใจในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 
4) สร้างผลประโยชนสู์งสุดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมรับผิดชอบต่อสงัคม และ 
5) น าเสนอแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดและคุม้ค่าท่ีสุดใหก้บัลกูคา้ 

 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทัฯ อนัจะท าให้บริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจ คือการยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึง
ของลกูคา้สมาชิกซ่ึงปัจจุบนัมีมากกวา่ 2.6 ลา้นรายในการจดัหาสินคา้และมีทุกค าตอบเร่ืองธุรกิจอาหารส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหารภายใตส้โลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” โดยท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้ าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายยอ่ย และผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร 
เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งข้ึน เช่น “โครงการ Lovemark” ซ่ึงมี
จุดประสงคเ์พ่ือท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายยอ่ยและผูป้ระกอบการมือ
อาชีพทางดา้นอาหาร “โครงการมิตรแทโ้ชห่วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือช่วย
เสริมความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อยมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการจดังาน “วนันดั
พบผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก”  “ตลาดนดัโชห่วย” และ “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” เป็นตน้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัด าเนินโครงการพฒันาต่างๆ เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งใหแ้ก่องคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

 ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึงเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ โดยแมค็
โคร ฟูดเซอร์วิส สำขำแรกไดเ้ปิดด ำเนินกำรท่ีอ ำเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับเป็น
อย่ำงดี และมีผลประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย นอกจากน้ีสาขาดงักล่าวยงัไดส้ร้างความภาคภูมิใจ
ใหก้บับริษทัฯ ดว้ยรางวลัชนะเลิศดา้นการออกแบบ ประเภท Warehouse Club จาก Chain Store Age ส่งผลให้
บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่และมุ่งพฒันาแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส ขนาดเลก็ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มี
แมค็โคร ฟดูเซอร์วิสจ านวนทั้งส้ิน 8 สาขา  และมีแผนในการขยายจ านวนสาขาอย่างต่อเน่ืองไปยงัท าเลใกลก้บั
กลุ่มลกูคา้โฮเรกา้หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในจงัหวดัท่องเท่ียวมากข้ึน 

 กลยุทธ์ท่ีส ำคญัอีกประกำรหน่ึงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ คือระบบการกระจายสินคา้และโลจิ
สติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพความสามารถในการจดัหาสินคา้ท่ีครบครัน มีความหลากหลาย และตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างรวดร็วและต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็มีการพฒันาปรับปรุงระบบการ
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ปฏิบติังานตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ลดตน้ทุนดา้นการบริหารจดัการ และสร้างความยัง่ยืน
ทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัใหธุ้รกิจแมค็โครมีความโดดเด่น 
ยงัส่งผลให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบร่ืนโดยไม่มีหยุดชะงกั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้ สินคา้อุปโภค อาหาร
แช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง ท่ีอ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแช่แขง็ขนาด
เลก็ 1 แห่ง ท่ีอ  าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ส าหรับบริหารจดัการสินคา้อาหารแช่แขง็และเพ่ิมความสามารถ
ในการกระจายสินคา้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ (3) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่ง
ใหม่ท่ีอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเปิดด าเนินการเม่ือไตรมาส 3 ปี 2557 

 นอกจากการสรรหาสินคา้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารแช่เยน็ อาหารแช่แขง็ ตลอดจนสินคา้อุปโภคท่ี
มีคุณภาพไวอ้ยา่งหลากหลาย เพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้ผูป้ระกอบการในแต่ละพ้ืนท่ี ภายใตร้าคาท่ีเหมาะสม แมค็โคร
ยงัพัฒนาสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ  ซ่ึงมีคุณภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมส าหรับ
ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน ทั้งยงัมีส่วนช่วยลกูคา้ผูป้ระกอบการบริหารจดัการตน้ทุนในการท าธุรกิจ
อีกดว้ย น่ีคืออีกกลยทุธ์หน่ึงท่ีสร้างความแตกต่างและสร้างยอดขายอนัน่าพึงพอใจใหก้บัธุรกิจแมค็โคร 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้
ด าเนินการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ตามแผนงานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล (HR Roadmap) โดย
มุ่งเน้นการอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและเติบโตกา้วหน้าไปตามสายงาน เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นบุคลากรของบริษทัฯ และเสริมสร้างรากฐานท่ีแขง็แกร่งใหแ้ก่องคก์ร เพ่ือใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญความ
ทา้ทายในอนาคต 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

 บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท เพ่ือประกอบ
ธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” โดยเปิดใหบ้ริการสาขาแรกท่ี
สาขาลาดพร้าวในปี 2532 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายจ านวนสาขาและประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองใน
การจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้จ านวนมากทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย 
กลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2537 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท และเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ในปี 2548 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในบริษทั สยำมฟูด เซอร์วิส จ ำกดั (สยำมฟูด เซอร์วิส) ในสัดส่วน    
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด โดยสยำมฟูด เซอร์วิส ประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้แช่แขง็และแช่เยน็    
จำกต่ำงประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกคำ้โฮเรกำ้และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริกำร และต่อมำในปี 2555   
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บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในบริษทั วีนำสยำม ฟู้ ด จ ำกดั (วีนำสยำม ฟู้ ด) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด      
ซ่ึงวีนำสยำม ฟู้ ดจดทะเบียนจดัตั้ง ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนำม เพ่ือประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำย
สินคำ้แช่แขง็และแช่เยน็ 

 ต่อมาในปี 2556 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีส าคญั กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 
2556 เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. ไดท้ าการโอนหุน้ท่ีถืออยูใ่นในบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้มจ านวนทั้งส้ิน 
154,429,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.35 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (ซีพี ออลล)์ ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยซีพี ออลล ์อยู่ก่อนหนา้จ านวน 4,503,600 หุน้ 
ท าใหซี้พี ออลล ์ถือหุน้ในบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมทั้งส้ินจ านวน 158,553,100 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 66.14 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ส่งผลให้ซีพี ออลล ์มีหนา้ท่ีตอ้งท าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ โดยมีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของซีพี 
ออลล ์และขายหุ้นของบริษทัฯ ให้แก่ซีพี ออลล ์จ านวนทั้งส้ิน 76,251,375 หุ้น ส่งผลให้ซีพี ออลล ์เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ .75 88 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซีพี 
ออลล ์เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์โดยธุรกิจของกลุ่มเจริญโภคภณัฑป์ระกอบดว้ยธุรกิจ
หลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารครบวงจร ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) (2) กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและบริการสนบัสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั ซี
พี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมและบริการสนบัสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อใหญ่ของ
บริษทัฯ โดยการด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง และจ าหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก บริษทัฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกบั ซีพี ออลล ์และบริษทัในกลุ่ม
เครือเจริญโภคภณัฑ ์เช่น มีการซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนั การใชบ้ริการสนบัสนุนดา้นการคา้ อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนินธุรกิจและท ารายการระหว่างบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ บริษทัฯ มีมาตรการและ
ขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้าม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด 
ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด โดยเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางธุรกิจท่ี
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

 และในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้จากเดิมมูลค่าหุน้
ละ 10.00 บาท จ านวน  240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุ้น ตามมติท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 

 ในปี 2557 นับเป็นปีแห่งความท้าทายอีกปีหน่ึงส าหรับบริษัทฯ จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ี
ขยายตวัต ่า ประกอบกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในช่วงตน้ปี อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงมีผลการ
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 6 
 

ด าเนินงานในระดบัท่ีน่าพึงพอใจท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายและแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายจดัการ และพนักงานไดร่้วมกนัพฒันาและด าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการเร่งขยายสาขา การบริหารจดัการธุรกิจภายในแบบบูรณาการ การมุ่งเน้นการบริหาร
จดัการเชิงรุกเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของบริษทัฯ เป็นตน้ ส่งผลให้ปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 
142,532 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8 และมีก าไรสุทธิ 4,885 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.6 เม่ือเทียบกบัปี 2556 

 ในปี 2557 เป็นปีท่ีแมค็โครฉลองการด าเนินงานครบ 25 ปี ในประเทศไทย บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการตอบแทนต่อลูกคา้สมาชิกกว่า 2.6 ลา้นราย ท่ีไวว้างใจให้ “แม็คโคร” เป็นคู่คิด
ธุรกิจมาโดยตลอด อนัเน่ืองมาจากความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเนน้กลยุทธ์การยึดถือเอาความตอ้งการ
ของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) ภายใตรู้ปแบบสาขาท่ีหลากหลาย เพ่ือน าเสนอสินคา้ท่ีมีความคุม้ค่า 
และตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ผูป้ระกอบการ  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศวิสัยทศัน์ใหม่ โดย “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจ
อาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” ถือเป็นความทา้ทายของบริษทัฯ ท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจ
ไปสู่ระดบัภูมิภาค และสร้างรูปแบบธุรกิจท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีแตกต่างของลกูคา้ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่ม 
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้พฒันารูปแบบของสาขาท่ีหลากหลาย และขนาดของพ้ืนท่ีขาย ตลอดจนการพฒันาสินคา้และ
บริการท่ีตอบโจทยธุ์รกิจของลูกคา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ สามารถขยายสาขาแมค็โครไดจ้ านวน 
13 สาขา ซ่ึงนบัว่ามากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์นบัตั้งแต่บริษทัฯ เร่ิมด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดย ณ ส้ินปี แมค็
โครมีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 77 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 5 สาขา นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดศูนยก์ระจายสินคา้
อาหารแห้งและสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ท่ีอ  าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
กระจายสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานส าคญัในการขยายสาขาของแมค็โครในอนาคต 

 

1.2.1 ความเป็นมาและพฒันาการที่ส าคัญของบริษทัฯ 

 

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

2531 - จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลำ้นบำท 

2532 - เปิดแมค็โคร สำขำแรก - สำขำลำดพร้ำว  

2537 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลำ้นบำท 

- จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแปรสภำพเป็นบริษทั สยำมแม็คโคร 
จ ำกดั (มหำชน) 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 7 
 

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

2541 - ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจกำรเงิน และบริษทัคำ้ปลีกยกัษใ์หญ่บุกตลำดเมืองไทย กำรแข่งขนัมีควำม
เข้มข้นข้ึน แต่แม็คโครสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เคียงข้ำงลูกค้ำและ
พนัธมิตรทำงธุรกิจ 

 

2544 - ปรับเปล่ียนกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ผูป้ระกอบกำร
มืออำชีพ เ พ่ิมสัดส่วนสินค้ำอำหำรสด อำหำรแช่แข็ง ริ เ ร่ิมพัฒนำฐำนข้อมูลลูกค้ำ                   
เพ่ือประมวลและวิเครำะห์ พร้อมกับพัฒนำกำรน ำเสนอประเภทสินค้ำและบริกำรท่ีมี          
ควำมหลำกหลำยและครบถว้น 

2546 - ปรับเปล่ียนรูปแบบสำขำ โดยมุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจคำ้ส่งแบบช ำระเงินสดและบริกำรตนเอง 
รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินคำ้และบริกำรดำ้นอำหำรแบบครบวงจร และขยำยพ้ืนท่ีขำยอำหำร
สดและอำหำรแช่แขง็ใหมี้ควำมแตกต่ำงกบัผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืน 

2548 - เขำ้ลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษทั สยำมฟดู เซอร์วิส จ ำกดั ขยำยธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้
แช่แขง็และแช่เยน็ 

- จดังำน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอำหำรและอุปกรณ์” คร้ังท่ี 1 (Makro HoReCa Extravaganza) 
เพ่ือให้ควำมรู้ดำ้นอำหำรและอุปกรณ์ใหม่ๆ แก่ลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรดำ้นโรงแรม ภตัตำคำร 
ร้ำนอำหำร และผูใ้หบ้ริกำรจดัเล้ียง 

2550 - ริเร่ิมโครงกำร “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” เพ่ือใหค้วำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรร้ำนคำ้ปลีกแก่
ผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ยอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรแข่งขนั 

2551 - จัดงำน “ตลำดนัดโชห่วย” คร้ังท่ี 1 เพ่ือให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำปลีกแก่
ผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ยอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

2552 - เปิดศูนยก์ระจำยสินคำ้อำหำรแหง้และสินคำ้อุปโภค อำหำรแช่เยน็ และอำหำรแช่แขง็แห่งแรก 
ท่ีอ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ บริหำรจดักำรดำ้นกำรกระจำยสินคำ้และโลจิสติกส์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งสินค้ำไปสำขำ รองรับกำรขยำยธุรกิจ และมุ่งเน้นกำร
ตอบสนองทันต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ลดค่ำใช้จ่ำยกำรกระจำยสินค้ำให้ทั้ งบริษัทฯ        
และคู่คำ้ 

2553 - เปิดร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรแช่แขง็สำขำน ำร่อง ภำยใตช่ื้อ “สยำมโฟรเซ่น” ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
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ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

2554 - แม็คโครเขำ้ช่วยเหลือผูป้ระกอบกำร และชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจำกวิกฤติน ้ ำท่วม เช่น     
กำรช่วยท ำควำมสะอำดร้ำนคำ้ของลูกคำ้สมำชิก กำรบริจำคและรับบริจำคเงินและส่ิงของ    
เพ่ือส่งมอบใหผู้ป้ระสบภยัน ้ำท่วม 

- เร่ิมน ำกระบวนกำรบริหำรจดักำรกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองภำยใตภ้ำวะวิกฤติ (Business 
Continuity Management : BCM) มำใช้ ท ำให้ท่ำมกลำงวิกฤติน ้ ำท่วม สำขำของแม็คโคร       
ทุกแห่งสำมำรถเปิดใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  

2555 

- เปิดด ำเนินกำรสำขำแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส เป็นแห่งแรกท่ีอ ำเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์          
เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรด้ำนธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำร     
และจดัเล้ียง (โฮเรกำ้) 

- เขำ้ลงทุนในประเทศเวียดนำมผ่ำน “บริษทั วีนำสยำม ฟู้ ด จ ำกดั” โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
100 

2556 

- เปิดด ำเนินกำรสำขำแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส ขนำด 1,000 และ 2,000 ตำรำงเมตรในจงัหวดัภูเก็ต
เพ่ือตอบสนองควำมสะดวกใหก้ลุ่มลกูคำ้โฮเรกำ้ท่ีอยูไ่กลจำกสำขำขนำดใหญ่ของบริษทัฯ 

- เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รำยใหญ่ จำกบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็น บริษทั ซีพี ออลล ์
จ ำกดั (มหำชน) 

- จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัฯ จำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
จ ำนวน 240 ลำ้นหุน้ เป็นมลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท จ ำนวน 4,800 ลำ้นหุน้  

2557 

- ฉลองครบรอบ 25 ปี เสน้ทำงแห่งควำมส ำเร็จ “คู่คิดธุรกิจคุณ”  

- เปิดสำขำใหม่ 13 สำขำ มำกท่ีสุดตั้งแต่เปิดแมค็โคร 25 ปี 

- เปิดศูนยก์ระจำยสินคำ้อำหำรแหง้และสินคำ้อุปโภคท่ีอ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
เพ่ือรองรับกำรเติบโตของบริษทัฯ 

- จัดตั้ ง บริษทั แม็คโคร อำร์โอเอช จ ำกัด โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือลงทุนใน
ต่ำงประเทศ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แสดงตามแผนภูมิของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ณ วนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 

 
 

บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น 
บริษทั สยำมแมค็โคร 
จ ำกดั )มหำชน(  

ธุรกิจศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้แบบช ำระเงินสดและ
บริกำรตนเองภำยใต้ช่ือ “แม็คโคร” ในกำรจัด
จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกค้ำทั่ว
ประ เทศ  โดย มีก ลุ่มลูกค้ำ เ ป้ ำหมำย เ ป็นผู ้
ประกอบธุรกิจขนำดเล็กถึงขนำดกลำง ได้แก่ 
ก ลุ่ ม ร้ ำ น ค้ ำ ป ลี ก ร ำ ย ย่ อ ย  ก ลุ่ ม โ ฮ เ ร ก้ ำ                  
กลุ่มสถำบันต่ำง ๆ และกลุ่มผูป้ระกอบอำชีพ
อิสระ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจบริกำร 

2,400 ลำ้นบำท - 

บริษทั สยำมฟดู 
เซอร์วิส จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจจดัหำผลิตภณัฑอ์ำหำรในประเทศ
และน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ พร้อมบริกำรจดัส่ง
เ พ่ื อ จ ำ ห น่ ำ ย ไ ป ยั ง ลู ก ค้ ำ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ                      

45 ลำ้นบำท 99.99% 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยด ำ เนินกำรคัดสรรผลิตภัณฑ์อำหำรท่ีมี
คุณภำพดีเยี่ยมทั้ง แช่แขง็ แช่เยน็ และอำหำรแหง้  

บริษทั วีนำสยำม ฟู้ ด 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำร 
รวมทั้ ง ธุร กิจน ำ เข้ำและส่งออกอำหำร ท่ี มี
คุณภำพสูง ตลอดจนจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท
ผลิตภัณฑ์อำหำรคุณภำพสูงให้แก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจใหบ้ริกำรอำหำรจำนด่วน ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ 
และธุรกิจโรงแรมทัว่ไปในประเทศเวียดนำม 

2.5 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

011.00% 
 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอ
เอช จ ากดั 

ประกอบธุรกิจลงทุนในต่ำงประเทศ รวมทั้ ง
ใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำร ดำ้นเทคนิค และ /หรือ 
กำรใหบ้ริกำรสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

31.25 ลำ้นบำท 99.99% 

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) (“ซีพี ออลล”์) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ธุรกิจในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์โดยธุรกิจของกลุ่มเจริญโภคภณัฑป์ระกอบดว้ยธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) 
กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารครบวงจร ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั (มหาชน) (2) กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและบริการสนับสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั ซีพี ออลล์ จ ากดั 
(มหาชน) และ (3) กลุ่มธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมและบริการสนับสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษัท ทรู                   
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อใหญ่ของ
บริษทัฯ โดยการด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง และจ าหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภคใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกบริษทัฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกบั ซีพี ออลล ์และบริษทัในกลุ่ม
เครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น มีการซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนั การใช้บริการสนับสนุนดา้นการคา้ อย่างไรก็ตาม      
การด าเนินธุรกิจและท ารายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์บริษทัฯ มีมาตรการและ
ขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้าม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ งน้ี บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอ้ก าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการท ารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด โดยเป็นรายการท่ีมีราคาและ
เง่ือนไขทางธุรกิจท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคย
มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทั
ฯ ยงัร่วมกบักลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์ในการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เพ่ือผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่รองรับ
การเติบโตของธุรกิจผา่นสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (PIM) โดยสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพบุคลากรใหมี้
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ทกัษะในการปฏิบติังาน มีศกัยภาพในการเป็นผูน้ า และพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองอย่างรวดเร็ว เพ่ือเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งในต าแหน่งงานต่าง ๆ และน าพาธุรกิจเติบโตไปในอนาคตอยา่งย ัง่ยืน 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ระบบสมาชิกแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง
เป็นหลกั  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้น
จดัเกบ็และจดัส่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

(จ านวนเงิน หน่วย: ลา้นบาท) 

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

% การ
ถือหุ้น
ของ

บริษทัฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

1.  ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
อุปโภคบริโภค และรายไดอ่ื้น 

บมจ. สยามแม็คโคร 
(MAKRO) 

- 140,769 98.8 128,295 98.9 113,746 98.9 

2.  ให้บริการด้านการบริหาร     
ด้านเทคนิคและสนับสนุน 

รายได้จากการให้บริการ และ
รายไดอ่ื้น (1) 

บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช 
(ROH) 

99.99 - - - - - - 

3. น าเข้าและจ าหน่ายสินค้า
แช่แข็งและแช่เยน็ 

รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ และรายไดอ่ื้น (1) 

บจ. สยามฟูด เซอร์วสิ 
(SFS) 

99.99 1,587 1.1 1,422 1.1 1,206 1.1 

4. น าเข้า ส่งออก และจ าหน่าย
สินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และ
บริการ และรายไดอ่ื้น (1) 

บจ. วนีาสยาม ฟู้ด  
(VSF) 

100.0 176 0.1 64 0.0 4 0.0 

รวมทั้งส้ิน 142,532 100.0 129,781 100.0 114,956 100.0 

หมายเหตุ :  

(1) รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ ธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงิน
สดและบริการตนเอง และธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็พร้อมบริการดา้นจดัเกบ็และจดัส่ง 

 

2.1.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง  

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ซ่ึงมีสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ ภายใต้
รูปแบบสาขา 4 รูปแบบหลกั คือ 1) ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง รูปแบบ Classic Store 
ภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” หรือศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร 2) ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เพ่ือกลุ่มลูกคา้ผูใ้หบ้ริการดา้นอาหาร
โดยเฉพาะ ภายใตช่ื้อ “แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส” 3) อีโค พลสั Eco Plus Store - รูปแบบเพ่ือผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้ง
กลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายย่อย ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” และ 4) ร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก ภายใตช่ื้อ 
“สยามโฟรเซ่น” (Siam Frozen) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 82 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนย์
จ าหน่ายสินคา้แมค็โคร รูปแบบ Classic Store จ านวน 63 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 8 สาขา อีโค พลสั จ านวน 6 
สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 5 สาขา ตามล าดบั 

 เน่ืองดว้ยกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ียืดถือเอาความตอ้งการของลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง บริษทัฯ จึง
ไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

ก) ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 
ข) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 
ค) เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 
ง) ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ช าระลา้ง และเคร่ืองส าอางค ์
จ) สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 
ฉ) เบเกอร่ี 
ช) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง (Electrical Appliances and D.I.Y.) 
ซ) เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชใ้นส านกังาน เคร่ืองใชใ้นส านกังานอตัโนมติั 
ฌ) อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 
ญ) เคร่ืองกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชใ้นบา้น 
ฎ) ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 
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ฏ) ยา และอาหารเสริม 
ฐ) ภตัตาคาร 

 

นอกจากสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกใหก้บัลกูคา้โดยการจ าหน่าย
สินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีธุรกิจจัดจ าหน่าย
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry อย่างแมค็โคร หรือหา้งสรรพสินคา้ต่างก็ประสบความส าเร็จ
มาแลว้ในหลายประเทศทัว่โลก 

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง (D.O.B) คือสินคา้ท่ีบริษทัฯ ท่ีเป็นเจา้ของช่องทางจ าหน่าย
วา่จา้งผูผ้ลิตใหผ้ลิตสินคา้ใหก้บัตนเองโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ และมีลกัษณะบรรจุภณัฑ ์(Packaging 
Unit) ตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

ปัจจุบนับริษทัฯ ด าเนินการจ าหน่ายสินคา้ D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภท และชนิด
ของสินคา้ตามเคร่ืองหมายการคา้ต่างๆ เช่นตวัอยา่งดงัตารางต่อไปน้ี 

 

เคร่ืองหมายการค้า ประเภทสินค้า 

ARO 

 

สินคา้อุปโภค ไดแ้ก่ แกว้น ้า ถุงพลาสติก หนงัยาง ภาชนะพลาสติก เคร่ืองครัวสเตน
เลส ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค ์ไมแ้ขวนเส้ือ และเกา้อ้ีพลาสติก เป็นตน้สินคา้
บริโภค ไดแ้ก่ ขา้วสาร เสน้หม่ีอบแหง้ น ้ามนัพืช น ้าปลา หมูหยอง ไส้กรอก ผลไม้
กระป๋อง น ้ าผลไมบ้รรจุขวด ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น 
กระดาษช าระ น ้ายาลา้งจาน และน ้ายาท าความสะอาดสุขภณัฑ ์ เป็นตน้ 

Q-BIZ 

 

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

Savepak 

 

กระดาษช าระ น ้ายาลา้งจาน วุน้เสน้ และไสก้รอก เป็นตน้ 
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เคร่ืองหมายการค้า ประเภทสินค้า 

M & K 

 

ขนมขบเค้ียว คุก้ก้ี และน ้าผลไม ้เป็นตน้ 

Starline ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส่้วนบุคคล 

Protech เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ไทยรวงขวญั ขา้วสาร 

PETZFRIEND อาหารสุนขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็นตน้ 

 

  ดว้ยปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ  ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะของ
สินคา้มากข้ึน ยึดติดกบัเคร่ืองหมายการคา้นอ้ยลงและใหค้วามสนใจในคุณภาพและราคามากข้ึน โดยลกูคา้ท่ีมีความ
สนใจในสินคา้ D.O.B. ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั องค์กร ร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้
ปริมาณมากเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อหรือใชใ้นธุรกิจ และมกัมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือเพ่ือท าการเลือกซ้ือสินคา้โดยเฉพาะ 
ดงันั้น ลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกซ้ือสินคา้เป็นอย่างดี ซ่ึงเดิมมกัจะติดต่อกบัผูค้า้ส่งหรือผูผ้ลิต 
เพ่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เช่น กระดาษช าระเพ่ือใชใ้นบริษทัทัว่ไป หรือน ้ามนัพืชส าหรับการใชง้านในภตัตาคาร 
ดงันั้น สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ จึงไดเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้กลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งในดา้นราคาและคุณภาพสินคา้  

 ตราสินคา้ท่ีอยู่คู่กบัศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครมากว่า 20 ปี คือ “เอโร่” ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นสินคา้เพ่ือ
กลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ ซ่ึงตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดี มาตรฐานคงท่ี ราคาประหยดั มากกว่าจะค านึงถึงเร่ืองตราสินคา้ 
ปัจจุบนัสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีผลิตข้ึนภายใตแ้บรนดเ์อโร่กว่า 4,000 รายการ ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากลูกคา้โฮเรกา้ 
โดยเฉพาะในกลุ่มสินคา้ท่ีน าไปเป็นวตัถุดิบในรายการอาหาร สามารถสร้างความแตกต่างดา้นรสชาติความอร่อยท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหก้ารสนบัสนุนองคค์วามรู้แก่คู่คา้ในการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้บรนด ์“เอโร่” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณัฑพ์ลาสติก ภาชนะอาหารใชแ้ลว้ท้ิง น ้ ายาลา้ง
จาน จนไดรั้บมาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2557 น ้ ายาลา้งจานภายใตแ้บรนด์ “เอโร่” ยงัไดรั้บการ
รับรองผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวอีกดว้ย 
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 ในปี 2557 สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ทั้ง 4 แบรนด์ ยงัคงไดรั้บการพฒันาให้มีความ
หลากหลาย ส าหรับแบรนด์เอโร่นั้น ยงัไดรั้บการส่งเสริมให้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มผูป้ระกอบการกลุ่ม
โฮเรกา้ อาทิ ร่วมกบัภาครัฐในการน าสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ร่วมจดัรายการเทใจคืนความสุขให้
ประชาชนเพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การร่วมออกบูธในงานอบรมสัมมนาท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมภตัตาคารไทย 
ซ่ึงช่วยตอกย  ้าช่ือเสียงของสินคา้แบรนด์เอโร่ ต่อยอดไปถึงภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์มค็โคร ท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
ในกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียงมาตลอด 25 ปี 

 

2.1.2 ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

- โดยบริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั (ธุรกิจในประเทศไทย) 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั (“สยามฟดู”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.9 สยามฟูด เป็น
ผู ้น าในธุรกิจน าเข้ามีความเช่ียวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมทั้ งแช่แข็ง แช่เย็น                    
และอาหารแหง้ จากต่างประเทศ และในประเทศ ไดแ้ก่ เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง นม และผลิตภณัฑป์รุงแต่ง
อาหาร นอกจากน้ี สยามฟูดมีมาตรการเขม้งวดในการบริหารจดัการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินคา้ 
จดัเกบ็ และการขนส่งภายใตก้ระบวนการท่ีไดม้าตรฐานดว้ย กลุ่มลกูคา้หลกัของสยามฟดู ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

 กลุ่มลกูคา้โรงแรมชั้นน า ระดบั 4-5 ดาว (4-5 Stars Hotel)  

 กลุ่มภตัตาคาร (Full Service Restaurant: FSR) 

 กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน (Quick-Service Restaurant: QSR) 

 กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้  าหน่าย (Manufacturing and Trader) 

 กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบนัต่างๆ (Catering and 
Institutions) 

- โดยบริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั (ธุรกิจในประเทศเวียดนาม) 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนปลายปี 2555 ณ เมือง
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือประกอบธุรกิจการน าเขา้และส่งออก ตลอดจนจ าหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์
อาหารคุณภาพสูงให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่างๆ และธุรกิจโรงแรมทั่วไป           
ในปี 2557 บริษทัฯ ด าเนินการขยายสาขาเพ่ิมท่ีเมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม โดยน ากลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจท่ียึดถือความตอ้งการของลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เช่น มีการจดัโครงการอบรมให้
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ความรู้ สร้างความเขา้ใจแก่พนกังาน เพ่ือสร้างทีมงานมืออาชีพในการใหบ้ริการดา้นอาหาร พร้อมจดัเตรียมหอ้งเก็บ
สินคา้แช่เยน็และแช่แขง็ไวส้นบัสนุนการเติบโตของผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่างๆ และ
ธุรกิจโรงแรมทัว่ไปในเมืองฮานอย ดงันั้น วีนาสยาม ฟู้ ด จึงเป็นกา้วแรกในการต่อยอดทางธุรกิจไปยงัเมืองหรือ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่อไป 

  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

2.2.1.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง  

1) ผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัการขายสินคา้ประเภทอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัอย่างต่อเน่ือง และ
เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูน้ าในดา้นการประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการ
ตนเองของประเทศไทย โดยอาศยัความเช่ียวชาญทางดา้นการคดัสรรสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพท่ีดีและตรงต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้ 

กลุ่มลกูคา้หลกัของบริษทัฯ แต่ละกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกรายยอ่ย โฮเรกา้ (กลุ่มธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร
ร้านอาหาร และจดัเล้ียง) และกลุ่มสถาบนัต่างๆ และกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพอิสระ รวมถึง ผูป้ระกอบธุรกิจบริการ ซ่ึงมี
ความตอ้งการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนัออกไป บริษทัฯ จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้แต่ละกลุ่ม โดยติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด 
จึงช่วยท าใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ดว้ยเหตุน้ี เม่ือบริษทัฯ 
ขยายธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ๆ บริษทัฯ จึงมีความพร้อมและสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจ าหน่ายในแต่ละ
สาขาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมดา้นอาหารมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจ และการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมการรับประทาน
อาหารนอกบา้นมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทีมงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส เพ่ือมุ่งเนน้ท าความเขา้ใจในเชิงลึกถึง
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร หรือกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ พฒันาสินคา้ บริการและสาขา
รูปแบบใหม่เพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจ และเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซ่ึงจะเป็นรากฐานสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของธุรกิจฟูดเซอร์วิสอย่างย ัง่ยืน ดว้ยการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่าง
ใกลชิ้ด ช่วยท าใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเม่ือบริษทัฯ 
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ขยายธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ๆ บริษทัฯ สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจ าหน่ายในแต่ละสาขาเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันาศูนยจ์ดัจ าหน่าย
สินคา้ในรูปแบบของแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส และร้านสยามโฟรเซ่นเพ่ิมข้ึน โดยรูปแบบของศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้
ประเภทดงักล่าวมีพ้ืนท่ีขายเล็กลง และมีการน าเสนอประเภทสินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลายและตรงตอ้ง
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้แม็คโครเป็นคู่คา้ท่ีน าเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกคา้
สมาชิก 

2) ท าเลที่ตั้ง 

จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่ง โดยเป็นผูค้า้ปลีกรายแรกในประเทศไทยท่ีเปิด
ด าเนินธุรกิจการจัดจ าหน่ายในลกัษณะศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry)  
บริษทัฯ จึงมีความไดเ้ปรียบจากโอกาสในการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครือข่ายสาขาท่ี
ครอบคลุมฐานลูกคา้ในท าเลหลกัๆ โดย ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั่วประเทศรวมทั้งส้ิน 82 สาขา 
แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร จ านวน 63 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 8 สาขา อีโค พลสั จ านวน 6 
สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 5 สาขา ตามล าดบั ทั้งน้ี แต่ละสาขาจะมีพ้ืนท่ีและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ท าเลท่ีตั้ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 14 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 68 สาขา 
ตามล าดบั  

3) นโยบายด้านราคา 

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษทัฯ โดยเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของ
บริษทัฯ ท่ีผา่นมาเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น การส ารวจราคา การบริหารตน้ทุนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และความสามารถในการท างานร่วมกบัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

บริษทัฯ มีนโยบายด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างการบริหารงานดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าและมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีไดริ้เร่ิมในช่วงปีท่ีผ่านมา เช่น การบริหารและควบคุมอตัราผลก าไรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารสินคา้คงคลงัและสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนชา้ การบริหารตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสินคา้ 
การอนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการใชร้ะบบการใหแ้สงสว่าง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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4) การส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของบริษทัฯ โดยทั่วไปประกอบด้วยการลดราคาสินค้า การแลกของ
สมนาคุณ การจดัรายการพิเศษ เช่น แม็คโครจดัให ้เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัท าวารสาร Makro Mail 
เพ่ือเป็นส่ือในการติดต่อกบัสมาชิกโดยตรง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแผ่นโฆษณาล่วงหนา้ว่าในแต่ละปักษ ์(2 สัปดาห์)  
บริษทัฯ จะท าการลดราคาสินคา้ชนิดใดบา้ง ซ่ึงสินคา้ท่ีน ามาส่งเสริมการจ าหน่ายจะเป็นสินคา้ท่ีมีราคาถูกกว่าปกติ
มาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงานล่วงหนา้ตลอดปีท่ีจะจดัใหมี้การเสนอขายสินคา้ราคาพิเศษแก่ลูกคา้ ดงันั้นบริษทัฯ 
จึงมีการวางแผนล่วงหนา้ร่วมกบัผูจ้ดัจ าหน่าย (Suppliers) ต่างๆ เพ่ือใหก้ารส่งเสริมการจ าหน่ายของแต่ละ Suppliers 
เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการจ าหน่ายของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดร่้วมมือกบัธนาคารในการ
เสนอบริการทางธุรกิจใหก้บัลกูคา้ในรูปแบบการเปิดสาขายอ่ย ณ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร การบริการบตัรเครดิต
ซิต้ีแบงกก์าร์ด ส าหรับซ้ือสินคา้ทุกประเภท และบตัรเครดิตท่ีมีตราสัญลกัษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ ส าหรับการซ้ือสินคา้
อุปโภคประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน และเฟอร์นิเจอร์ 

นอกจากกลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยตรงขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัจดัโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  อาทิ มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa 2014) ซ่ึงเป็น
กิจกรรมส าคญัประจ าปีของบริษทัฯ และจดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 ในปี 2557 ภายใตแ้นวคิด “The Signature เอกลกัษณ์ 
สร้างได ้สไตลคุ์ณ” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการสนบัสนุนใหส้มาชิกแมค็โคร และผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรม 
ภตัตาคาร ร้านอาหาร และบริการจัดเล้ียง ทั้ งกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้น าความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงแรงบนัดาลใจท่ีไดรั้บจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานไปปรับใช ้พฒันาต่อยอดธุรกิจของ
ตนเองใหมี้เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ เพ่ือสร้างธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จท่ามกลาง
สภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั ทั้งน้ี ในปี 2557 การจดังานมหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ 
คร้ังท่ี 9 มีความพิเศษอดัแน่นอยู่มากมาย เน่ืองในวาระโอกาสเฉลิมฉลอง บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
ครบรอบ 25 ปี  ตอกย  ้าความเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” ผูด้  าเนินกิจการศูนยร์วมสินคา้ส่งเพ่ือผูป้ระกอบการรายแรกและ
รายเดียวในประเทศไทย ดว้ยกิจกรรมภายในงาน Makro HoReCa 2014 ท่ีแปลกใหม่กวา่ทุกคร้ังท่ีผา่นมา  เตม็อ่ิมกบั
ทุกความพิเศษท่ีแมค็โครจดัเตรียมไวเ้พ่ือเป็นการขอบคุณลูกคา้และผูป้ระกอบการทุกท่าน ท่ีร่วมเดินเคียงขา้งตลอด
เสน้ทาง 25 ปี 

นอกจากน้ี กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ กลุ่มหน่ึงคือ ผูค้า้ปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วย บริษทัฯ ได้
ด าเนินโครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” (Makro Retailer Alliance: MRA) อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพร้านคา้ปลีก 
และร้านโชห่วยไทย โดยการใหค้ าแนะน า ความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก สนบัสนุนเคร่ืองมือในการสร้าง
ยอดขายและผลก าไร ใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย น าไปพฒันาปรับปรุงธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรม
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ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สมาชิกจ านวนมากสามารถพัฒนาจนมีรายได้เพ่ิมข้ึน            
และสามารถยืนหยดัอยู่ไดอ้ย่างอิสระและยัง่ยืนแมใ้นภาวะการแข่งขนัท่ีสูง ทั้งน้ี ในปี 2556 โครงการ “แมค็โครมิตรแท้
โชห่วย” ไดริ้เร่ิมจดัท า “คู่มือการเปิดร้านใหม่” ส าหรับสมาชิกใหม่ท่ีตอ้งการเปิดร้านมินิมาร์ทหรือร้านโชห่วยแต่ยงั
ขาดประสบการณ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดังานตลาดนัดโชห่วย ซ่ึงภายในงานประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน ์ใหค้วามรู้ และความบนัเทิง โดยไดรั้บความร่วมมือจากพนัธมิตรธุรกิจคา้ปลีกกวา่ 200 ราย 

อน่ึง ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดังานตลาดนดัโชห่วย คร้ังท่ี 6 ภายใตแ้นวคิด “สู่มิติใหม่ โชห่วยไทย” 
น าเสนอไอเดียมิติใหม่ร้านโชห่วยสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในอนาคต คร้ังแรกกบัการออกแบบแผนผงัร้านคา้ 3 มิติ 
พร้อมค านวนตน้ทุนอุปกรณ์ และแนะน าสินคา้ตามท าเลท่ีตั้ง การออกแบบร้านคา้โดยผูช้นะเลิศการประกวด “โชห่วย 
โชวเ์สน่ห์” รวมถึงกิจกรรมสัมมนา เวิร์คช็อปและบริการใหค้ าแนะน าการจดัการร้านคา้ปลีก เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการ
โชห่วย รุ่งเรือง ร ้ ารวย อยา่งย ัง่ยืน  

ทั้งน้ี ทีมแม็คโครมิตรแทโ้ชห่วยยงัคงมุ่งมัน่ให้ความส าคญักบัการพฒันาสมาชิกผูค้า้ปลีกรายย่อยท่ีมี
ศกัยภาพใหเ้ติบโตข้ึนอีกระดบัอย่างมีคุณภาพ เพ่ือตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการคา้ปลีกท่ีมีความตอ้งการมากกวา่ความรู้
พ้ืนฐาน ในปี 2557 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาคู่มือข้ึนมา 3 ชุด ส าหรับมอบให้กบัลูกคา้สมาชิกโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ 
คู่มือ 8 หวัขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือการปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่พร้อมส่วนลดจากคู่คา้ส าหรับ
การซ้ือสินคา้และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ถือเป็นกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกคา้สมาชิกท่ีไดรั้บการตอบรับท่ีดี และยงัไดมี้
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวางแผนผงัร้านคา้มินิมาร์ทในรูปแบบ 3 มิติ รวมถึงการใหค้ าแนะน า
การบริหารพ้ืนท่ีกลุ่มสินคา้ภายในร้านตามท าเลท่ีตั้ง ตวัอย่างการจดัเรียงสินคา้ และประมาณการเงินทุนเร่ิมตน้ ซ่ึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหค้ าปรึกษาร้านคา้ปลีกท่ีเขา้ร่วมโครงการ “แม็ค
โครมิตรแทโ้ชห่วย” ในการใช้พ้ืนท่ีภายในร้านให้เกิดมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างยอดขายและก าไรสูงสุดอีกดว้ย 
ปัจจุบนัโครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการแลว้กว่า 20,000 ร้านคา้ และยงัคงมุ่งมัน่ใน
การพฒันาร้านคา้ปลีกต่อเน่ือง เพ่ือใหธุ้รกิจของคนไทยเติบโตคู่สงัคมไทยต่อไป 
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2.2.1.2 ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

1) ผลติภัณฑ์ 

เพ่ือตอบสนองกบัธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหารท่ีมีมูลค่าตลาดในระดบัสูงมากและมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
สยามฟูด เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด (“กลุ่มบริษทัย่อย”) จึงไดว้างแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัส าหรับลกูคา้กลุ่มเป้าหมายดว้ยการสร้างความแตกต่างใหมี้ความเหนือคู่แข่งในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ความหลากหลาย และคุณภาพของสินคา้ 

สยามฟูด ศึกษาขอ้มูลทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ สยามฟูดจึงมุ่งเน้นการคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสากล 
โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงกว่าอตัราการเติบโตเฉล่ียของอาหาร
ประเภทอ่ืน ควบคู่กบัการขยายตราสินคา้โดยการคดัสรรและน าเสนอสินคา้ ท่ีไดรั้บการยอมรับ เพ่ือเจาะจงกลุ่ม
ลกูคา้อยา่งชดัเจนมากข้ึน 

 ความเป็นเลิศในดา้นการบริการ 

จากความตั้งใจของสยามฟดู ท่ีตอ้งการสร้างความเป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการ จึงไดด้ าเนินการ
ศึกษาระบบเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารท างานของฝ่ายบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือขององค์กรและของพนกังานในองคก์รในการพฒันาระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพโดย
อาศยัการจดัการจากระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้มูลในการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีสอดคลอ้ง
กนัทั้งองคก์รซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

สยามฟูด มีความพร้อมท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือยกระดับพัฒนาศักยภาพการ
ใหบ้ริการท่ีเหนือชั้นอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานการบริการระดบัสากล เพ่ือสร้างความประทบัใจในการใหบ้ริการ 
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และสามารถแข่งขนัในตลาดไดใ้นระยะยาว 

 การใหค้วามส าคญักบัพนกังาน  

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
พนกังานในองคก์รเป็นหัวใจส าคญัในการท่ีสยามฟูดจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  ดงันั้นจึงใหค้วามส าคญั
ในกระบวนการเลือกสรรพนกังาน รวมทั้งจดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรม พร้อมการประเมินผลงานของพนกังาน
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อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ และการให้บริการท่ีดี เพ่ือสร้างความซ่ือสัตยข์องลูกคา้ต่อสยามฟูด
ในระยะยาว 

2) ท าเลที่ตั้ง 

นอกจากส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแลว้ สยามฟูด เซอร์วิสยงัมีสาขาในประเทศตามแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ เกาะสมุย พทัยา และภูเก็ต ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการขยายตวัของโรงแรม ร้านอาหาร
ภตัตาคาร ในแหล่งท่องเท่ียว และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ ไดม้ากข้ึน 

ในส่วนของวีนาสยาม ฟู้ ด การขยายตลาดในช่วงท่ีผ่านมามุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในเมืองโฮจิมินห์ 
และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็นหลกั 

3) นโยบายด้านราคา 

กลุ่มบริษทัย่อยก าหนดราคาสินคา้ท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด และเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้
และบริการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสู่ความส าเร็จของกลุ่มบริษทัย่อยและท าใหส้ามารถดึงดูดใหล้กูคา้หลกัตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีกลุ่มบริษทัยอ่ยจดัจ าหน่าย 

4) การส่งเสริมการขาย 

สยามฟูด เซอร์วิส ไดป้รับปรุงภาพลกัษณ์ทางการตลาด โดยท าการปรับปรุงเว็บไซต์ จดัท าแผ่นพบั
โฆษณาแบบใหม่ และจดักิจกรรมต่างๆ ให้แก่ลูกคา้เพ่ือการสาธิตผลิตภณัฑ ์รวมทั้งยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ในกลุ่ม
ภตัตาคารอาหารเอเชียทั้งท่ีเป็นรายย่อยและท่ีเป็นภตัตาคารในเครือต่างๆ ซ่ึงท าให้การด าเนินธุรกิจของสยามฟูด 
เซอร์วิสมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ส าหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม วีนาสยาม ฟู้ ด ไดด้ าเนินการจดัตั้งส านกังานแห่งใหม่ในปลายปี 2555 
และในปี 2557 บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการขยายสาขาเพ่ิมท่ีเมืองฮานอย เพ่ือตอบโจทยทุ์กการด าเนินการของธุรกิจ ซ่ึง
รวมถึงห้องครัวสาธิตเพ่ือใช้จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า อีกทั้ ง ยงัช่วยเสริม
ภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และรองรับการขยายตวัของธุรกิจใน
อนาคตอีกดว้ย นอกจากน้ี วีนาสยาม ฟู้ ด ยงัมีโครงการศึกษาการขยายธุรกิจไปสู่เมืองอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพต่อไป 
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2.2.2 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากทัว่ประเทศ บริษทัฯ ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองในการจดัจ าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าซ่ึงประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเลก็ ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายยอ่ย กลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ และกลุ่มธุรกิจบริการ 
ซ่ึงลกัษณะของลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้งัน้ี 

2.2.2.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

1) ผู้ค้าปลกีรายย่อย: ผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายยอ่ยท่ีจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
ประกอบดว้ย ร้านขายของช า ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขายเคร่ืองเขียน เป็นตน้ 

2) โฮเรก้า: ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านขาย
อาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีจ าหน่าย
อาหารหลากหลายประเภท  

3) ธุรกิจบริการ: ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ บริษทั ส านกังาน
บริการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงพิมพ ์ร้านซักรีด และผูป้ระกอบธุรกิจ
บริการทัว่ไป เป็นตน้ 

การพฒันาลูกคา้จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างลึกซ้ึง โดยเฉพาะ
กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อยซ่ึงเป็นกลุ่มลกูคา้หลกั และกลุ่มโฮเรกา้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจเขา้ไปในธุรกิจบริการอาหาร
มากข้ึน โดยทีมงานฝ่ายพฒันาลูกคา้ยงัคงออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ท าความรู้จกักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพ
ทั้งหลาย เพ่ือน าขอ้คิดเห็นและค าแนะน าจากลกูคา้มาประมวลและวิเคราะห์ เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบต่างๆ ของธุรกิจ
ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพ รวมถึงมองการณ์ไกลไปถึงผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นลูกคา้ของ
ผูป้ระกอบการดว้ย ประกอบกบัการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือต่างๆ ถึงความเป็นคู่คิดธุรกิจของบริษทัฯ 
อย่างชดัเจน ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการท่ีเป็นลูกคา้ใหม่จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของ Welcome Pack ส าหรับ
ลูกคา้ในกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย และกลุ่มโฮเรกา้ ทีมงานฝ่ายพฒันาลูกคา้จะน าชมความหลากหลายของสินคา้ ความ
สะอาดและปลอดภยัของอาหารและสถานประกอบการ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัลกูคา้คนส าคญั 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอด 25 ปีท่ีผ่านมา มีเป้าหมายชัดเจนท่ีจะเป็นคู่ คิดธุรกิจของลูกค้า
ผูป้ระกอบการ จึงก่อใหเ้กิดพฒันาการทางรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างเด่นชดัคือ รูปแบบของศูนย์
จ าหน่ายสินคา้แมค็โครไดรั้บการพฒันาข้ึนมาอยา่งหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ภายใตพ้ื้นท่ีการขายท่ีแตกต่าง
กนัเฉล่ียตั้งแต่ 1,000-12,000 ตารางเมตรต่อสาขา ซ่ึงสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจบริษทัฯ ทั้งใน
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ประเทศและในระดบัภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากมีโอกาสเขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลากหลายกลุ่มมากข้ึน บริษทัฯ สามารถ
เลือกพฒันารูปแบบสาขาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มลกูคา้หลกัในแต่ละ
พ้ืนท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน ส่งผลใหทุ้กสาขาของบริษทัฯ ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลกูคา้ 

Classic Store รูปแบบเพือ่ผู้ประกอบการร้านค้าปลกีรายย่อย 

บริษทัฯ ตั้งตน้ปักหมุดธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองท่ีเมืองไทยเป็นคร้ังแรก
ในปี 2532 โดยใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายย่อย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของ
บริษทัฯ นบัจากวนันั้นจนถึงวนัน้ี จากตน้แบบของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครสาขาแรกท่ีตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว 
บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาไปทัว่ประเทศ ในท าเลท่ีมีศกัยภาพซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกระจายอยู่โดยรอบเป็นจ านวน
มาก โดยมีพ้ืนท่ีการขายตั้ งแต่ 5,500-12,000 ตารางเมตร โดยการจัดหาสินค้าไว้เ พ่ือตอบสนองธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ เพราะผูป้ระกอบการมาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครเพียงท่ีเดียว จะไดรั้บความสะดวกและ
สามารถเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคทั้งอาหารสดและอาหารแหง้ท่ีจดัเตรียมไวอ้ย่างหลากหลายครบถว้น ท่ีส าคญั
คือ มีราคาท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถน าไปท าก าไรต่อได ้ภายใตแ้นวคิดสินคา้ครบ บริการดี ราคาถูก ทั้งน้ี มาตรการ
บริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนส าคญัยิ่งท่ีท าใหบ้ริษทัฯ ยงัคงความเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ท่ีมอบความ
คุม้ค่าของสินคา้และบริการใหแ้ก่ลกูคา้ผูป้ระกอบการไดอ้ยูเ่สมอ  

ปัจจยัพ้ืนฐานเหล่าน้ีส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ผูป้ระกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจ
มากข้ึนเม่ือบริษทัฯ ไดป้รับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยใชโ้ครงสร้างองคก์รใหม่ท่ียึดถือเอาลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 
(Customer Centric) ซ่ึงมุ่งเนน้ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้หลกัมากกว่าตวัสินคา้ ส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมคือ บริษทัฯ 
ใส่ใจในการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อยผ่านโครงการ “แม็คโครมิตรแทโ้ช
ห่วย” พร้อมจดังาน “ตลาดนดัโชห่วย” เพ่ือมอบองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจดว้ยความจริงใจ ทั้งยงัให้ความ
ช่วยเหลือในวนัท่ีธุรกิจของลูกคา้ประสบกบัวิกฤติทางธุรกิจใหส้ามารถฟ้ืนฟูธุรกิจกลบัมาตั้งตน้ใหม่อย่างแข็งแรง
อีกคร้ัง 

 Makro Foodservice รูปแบบใหม่เพือ่ผู้ประกอบการโฮเรก้า 

ดว้ยตระหนกัถึงศกัยภาพในการเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมธุรกิจดา้นอาหาร และ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาของประเทศไทยในดา้นการท่องเท่ียว บริษทัฯ จึงจดัตั้งหน่วยงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส
ข้ึนมาเพ่ือมุ่งพฒันาและขยายฐานธุรกิจไปยงักลุ่มผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ จดัเล้ียง (กลุ่ม
โฮเรกา้) โดยมีเป้าหมายคือ การน าเสนอสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุด ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ใน
พ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง  
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แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส สาขาหวัหิน ไดเ้ปิดใหบ้ริการเป็นสาขาแรกบนพ้ืนท่ีการขายประมาณ 5,900 ตารางเมตร 
เม่ือปี 2555 ถือเป็นรูปแบบสาขาและรูปแบบการคา้ท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่อยา่งมีเอกลกัษณ์ เพ่ือใหธุ้รกิจดา้นอาหารของ
บริษทัฯ ขยายตัวต่อไปอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว โดยจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรมาน าเสนอแก่
ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้โดยเฉพาะ อาทิ อาหารสดและอาหารแช่แข็ง อาหารแหง้ เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียม
อาหาร และของใชท่ี้จ าเป็นส าหรับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม โดยค านึงถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงท่ี 
ความน่าเช่ือถือของแหล่งผลิต ความหลากหลายและความพอเพียงท่ีจะใหบ้ริการครบ ณ จุดเดียวเป็นส าคญั ดว้ยผล
การตอบรับท่ีดี และมีผลประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย บริษทัฯ จึงมุ่งพฒันาแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบ
ใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีการขายเลก็ลงมาเฉล่ีย 1,000-5,000 ตารางเมตร เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการขยายสาขา และยงัท า
ใหบ้ริษทัฯ เขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีใกลก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากข้ึน หรือในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว แมแ้ต่ในเขตเมืองท่ีมี
พ้ืนท่ีส าหรับการสร้างสาขาไม่มากนกั เพ่ือตอบโจทยธุ์รกิจและสนบัสนุนลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหาร
ในแต่ละพ้ืนท่ีใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนัธุรกิจฟดูเซอร์วิสครองสดัส่วนการขายอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 23 และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัอีกมาก 
ถือเป็นส่วนสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจบริษทัฯ ในอนาคตอย่างเด่นชัด บริษทัฯ ไดเ้ตรียมบุคลากรท่ีมีความ
ช านาญดา้นธุรกิจอาหารเขา้มาเป็นทีมงานในสายงานฟูดเซอร์วิสมากข้ึน ขณะเดียวกนักใ็หค้วามส าคญักบัการอบรม
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ใหแ้ก่บุคลากร ฝึกฝนใหม้องหาส่ิงใหม่ๆ และท าความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เสมอ 
เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทีมงานจึงต้องพร้อมท่ีจะดูแลและเพ่ิมศักยภาพให้กับ
ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ อาทิ การแนะน าวตัถุดิบคุณภาพ ราคาเหมาะสม ซ่ึงช่วยลูกคา้บริหารตน้ทุนทางธุรกิจ การ
อบรมท าเมนูอาหารและการอบรมใหอ้งคค์วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการธุรกิจโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง การจดังาน 
“มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” การเป็นผูส้นบัสนุนหลกัของการจดัการแข่งขนัท าอาหารจ านวน 2 
รายการโดยใชว้ตัถุดิบของแมค็โครทั้งหมด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนเชฟไทยไปแข่งขนัท าอาหารระดบัโลก
ท่ีประเทศต่างๆ และสนบัสนุนผูช้นะเลิศการแข่งขนัการท าอาหารในงาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและ
อุปกรณ์” ไปแข่งขนัท าอาหารระดบัภูมิภาคท่ีประเทศสิงคโปร์   

เหล่าน้ีคือกลยุทธ์การพฒันาลูกคา้ท่ีบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญั และด าเนินการดว้ยความจริงจงัและ
จริงใจ และในอนาคตก็พร้อมขยายสาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส เขา้ไปยงัพ้ืนท่ีท่ีใกลก้บัลูกคา้เป้าหมายมากข้ึน เพ่ือ
ตอกย  ้าความเป็นคู่คิดธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีพร้อมเติบโตไปดว้ยกนักบัผูป้ระกอบการโฮเรกา้อยา่งย ัง่ยืน 
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Eco Plus Store รูปแบบเพือ่ผู้ประกอบการมอือาชีพทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผู้ค้าปลกีรายย่อย 

ก่อนหน้าท่ีจะพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ข้ึนมาอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมทดลองเปิดให้บริการดว้ยรูปแบบสาขา อีโค พลสั ในจงัหวดัท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั โดยรูปแบบสาขา อีโค พลสั มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ผูป้ระกอบการไดท้ั้ง 2 กลุ่ม กล่าวคือ รูปแบบสาขา อีโค พลสั ไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินคา้ประเภทอาหาร
สดเพ่ือใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในท าเลพ้ืนท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจดัเล้ียงจ านวน
มาก และมีศกัยภาพในการเติบโต เช่น สาขาพทัยา ภูเกต็ และเชียงใหม่ (หางดง) ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจาก
กลุ่มโฮเรกา้ ส่งผลใหธุ้รกิจบริษทัฯ มีความแตกต่างและไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

 

2.2.2.2 ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

กลุ่มลูกคา้หลกัของสยามฟูด ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (โฮเรกา้) ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึง
รวมถึงภัตตาคารขนาดใหญ่ทั้ งประเภทผูป้ระกอบการอิสระและภัตตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ให้บริการดา้นอาหารแก่ลูกคา้คู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริการอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) สยามฟูด 
สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความรู้ความ
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลกูคา้กลุ่มโฮเรกา้ รวมทั้งการน าเสนอสินคา้และบริการท่ี
ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  

นอกจากน้ี สยามฟูดยงัคงมุ่งพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการฝึกอบรมแก่พนกังานให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้ เพ่ือน าเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยมีการจดัการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหัวหน้าพ่อครัว (Chef) และการ
พฒันาทกัษะในการขาย เป็นตน้ ตลอดจนการใหค้วามส าคญักบัการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และ
กระชบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ อาทิ การเป็นผูส้นบัสนุนงานท่ีเก่ียวกบัธุรกิจดา้นอาหาร เช่น งาน Pattaya 
Food & Hotelier Expo’14 งาน Culinary Schools’ US Food Products Cooking Competition และ งาน 2nd Food & 
Beverages Association of Thailand  (FBAT) Dinner of 2014 เป็นตน้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมในงานแสดงสินคา้ส าคญั เช่น 
งาน THAIFEX-World of Food  Asia 2014 และงาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” ท่ีจดัโดยบริษทัฯ 
ทั้งน้ี เพ่ือใหส้ยามฟดูมีผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
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สยามฟูด เป็นผูน้ าในตลาดกลุ่มลูกค้าหลกัของตนเอง เน่ืองจากมีความเข้าใจสภาพตลาดและมีสินค้า
หลากหลายชนิดเสนอแก่ลูกคา้ รวมทั้งความรู้ในตวัสินคา้เป็นอย่างดี จากการท่ีสยามฟูด มีคลงัสินคา้อยู่ 4 แห่ง จึง
สามารถจดัส่งสินคา้คุณภาพดีแก่ลกูคา้ทัว่ประเทศ  

วีนาสยาม ฟู้ ด ให้ความส าคญักบัการขยายตลาด และมุ่งเนน้การน าเสนอความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
อาหารคุณภาพสูง ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในเมืองโฮจิมินห์ ส่งผลให ้วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการเป็นไปตาม
เป้าหมาย และเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร และรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

 

2.2.3 ลูกค้ารายใหญ่ 

ลกูคา้รายใหญ่ท่ีมียอดซ้ือสินคา้และบริการเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมท่ีผ่านมาของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

- ไม่มี - 

 

2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

2.2.4.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

การจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ เป็นแบบช าระดว้ยเงินสดและบริการตนเอง โดยจ าหน่ายสินคา้ให้แก่
ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกบตัรแมค็โครผา่นสาขาของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2557  มีจ านวน 77 สาขาทัว่ประเทศ และร้านจ าหน่าย
อาหารแช่แข็งขนาดเลก็ “สยามโฟรเซ่น” อีก 5 แห่ง ทั้งน้ีจะมุ่งเนน้การจ าหน่ายสินคา้ในปริมาณมาก ก าไรต่อหน่วย
นอ้ย และบริหารตน้ทุนการด าเนินงานใหต้ ่าท่ีสุด บริษทัฯ ยงัไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น การใหบ้ริการ
แนะน าเก่ียวกบัสินคา้ และรายละเอียดอ่ืนๆ ทั้งน้ีลูกคา้สามารถขอคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ หากพบว่าสินคา้นั้น
ช ารุดหรือเสียหายอนัเกิดจากความบกพร่องของแมค็โคร หรือผูผ้ลิต โดยลูกคา้จะตอ้งน าใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้ง
สินคา้ท่ีประสงคจ์ะขอคืนหรือเปล่ียนมาพบเจา้หนา้ท่ีแผนกรับคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีท า
การซ้ือ ยกเวน้สินคา้สดและแช่แขง็จะตอ้งกระท าภายในวนัท่ีซ้ือไปเท่านั้น ทั้งน้ีสินคา้ท่ีจะขอคืนหรือเปล่ียนตอ้งอยู่
ในสภาพเรียบร้อยทั้งตวัสินคา้และหีบห่อ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การประกนัราคาสินคา้ (Price Guarantee) 
ภายใตเ้ง่ือนไขของบริษทัฯ เพ่ือเป็นการรับประกนัราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ของบริษทัฯ 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 28 
 

บริษทัฯ ได้เปิดร้านสยามโฟรเซ่น ซ่ึงเป็นร้านจ าหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ ท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจบริการด้านอาหาร ให้แก่กลุ่มลูกค้า
ผูป้ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (โฮเรกา้) เป็นหลกั สยามโฟรเซ่นถูกพฒันาข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยตั้งอยูใ่นท าเลท่ีลกูคา้เขา้ถึงไดง่้าย เพ่ือจบัจ่ายซ้ือสินคา้ไปใชใ้น
ธุรกิจของตน หรือในท าเลท่ีไม่ไกลจากสถานท่ีประกอบการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกในการหาซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ท่ีมีคุณภาพดีและรองรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นอาหาร โดยใน
ปัจจุบนั มีสาขาของสยามโฟรเซ่นทั้งหมด 5 สาขา ดงัน้ี คือ สาขาแรกเปิดให้บริการเม่ือปี 2553 ท่ีเชียงใหม่ สาขาท่ี
สองเปิดท่ีอุดรธานี ในปี 2554 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี และอีก 3 สาขา ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 
อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครราชสีมา และ จงัหวดัชลบุรี อ  าเภอศรีราชา ในปี 2555 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึงเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่แห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยไดเ้ปิดใหบ้ริการสาขาแรกเม่ือเดือนมกราคม 2555 ท่ีหวัหิน ซ่ึงเป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพสูงแวดลอ้มไป
ดว้ยลูกคา้ในกลุ่มผูใ้ห้บริการอาหารหลากหลายประเภทนับตั้งแต่ร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึง
โรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส มีพ้ืนท่ีขายประมาณ 1,000 - 5,500 ตาราง
เมตร และถูกออกแบบและพฒันาข้ึนเพ่ือกลุ่มลูกคา้ผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารโดยเฉพาะ เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการอาหารแบบครบวงจร สินคา้ท่ีจ าหน่ายจึงมีความหลากหลายและถูกคดัสรรเป็น
พิเศษเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแช่แข็ง 
ผลิตภณัฑ์อาหารแห้ง เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจร้านอาหารและ
โรงแรม ศูนย์จ าหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่น้ีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าและผูใ้ช้บริการ และมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีตามการคาดการณ์ของบริษทัฯ นอกจาก สาขาหวัหินแลว้ ในปี 2557 บริษทัฯ ไดป้ระกาศวิสยัทศัน์ “มุ่ง
เป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” บริษทัฯ 
ยงัคงเดินหนา้เปิดแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ืองตามจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง โดยมีขนาดท่ี
แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ สาขาเกาะพะงนั สาขาท่ีละไมซ่ึงเป็นสาขาท่ีสองบนเกาะสมุย จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี ซ่ึงเป็นสาขาท่ีตั้งอยู่บนเกาะเพ่ิมเติมจากสาขาป่าตอง และสาขาราไวยท่ี์เปิดในปี 2556 ท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
และสาขาพทัยาเหนือ จงัหวดัชลบุรี ท่ีเปิดในช่วงตน้ปี 2557 การขยายสาขาโดยใชรู้ปแบบสาขาท่ีมีขนาดเลก็ นบัเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีท าใหบ้ริษทัฯ สามารถรองรับความตอ้งการและเพ่ิมความสะดวกใหก้บัลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ทั้งยงัท าใหธุ้รกิจแม็คโครสามารถเติบโตสอดคลอ้งไปกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้การพฒันาการ
ท่องเท่ียว และการพฒันาอาหารปลอดภยั 
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ส าหรับปี 2558 ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น คาดการณ์ว่าจะมีจ านวน
นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาในประเทศมากข้ึน ซ่ึงย่อมจะส่งผลดีต่อธุรกิจของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ นอกจากจะ
ขยายสาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รองรับความตอ้งการของลูกคา้ในจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีส าคญั บริษทัฯ ยงัเล็งเห็น
โอกาสในการเปิดสาขาใหบ้ริการในเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานคร ถึงแมจ้ะมิไดเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว แต่กเ็ป็นเมือง
ท่ีมีรายไดต่้อประชากรสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ และนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน 

 

2.2.4.2 ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

สยามฟดู มีพนกังานขายดูแลลกูคา้แต่ละราย แต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมีแผนกบริการลูกคา้ส่วนกลางท่ี
สามารถใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายได ้รวมทั้งเขา้ใจความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดดี้ นอกจากน้ี สยามฟูด ไดส้ร้างความโดดเด่นใหก้บัธุรกิจดว้ยการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินคา้อาหารแหง้โดย
อาศยัความร่วมมือจากแมค็โคร ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัฯ มีสถานภาพท่ีจะชิงส่วนแบ่งการเติบโตในตลาดไดเ้ป็นอย่างดี 
บริษทัฯ ยงัคงด าเนินโครงการพฒันากิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัศกัยภาพในการแข่งขนัและรักษาต าแหน่ง
ทางการตลาดเอาไว ้และประสบความส าเร็จในการพฒันาธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสาขา
และอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ซ่ึงเป็นการขยายฐานลกูคา้และการพฒันาธุรกิจ 

สยามฟูด มีคลงัสินคา้ห้องเยน็ และรถจดัส่งสินคา้ท่ีติดเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิท าความเยน็ ท าให้มีความ
พร้อมในการใหบ้ริการและเป็นผูน้ าตลาดในดา้นผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภาพสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหาร ท่ีอยู่ใน 4 ท าเลหลกัๆ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั 
ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย พทัยา และภูเกต็ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2556 และ 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 92 
ลา้นบาท และ 149 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกจิค้าปลกีและส่ง 

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 โดยรวมมีอตัราการขยายตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สืบเน่ืองจาก
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2556 และต่อเน่ืองมาถึงคร่ึงปี 2557 อย่างไรก็ดี สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศเร่ิมฟ้ืนตวัตั้งแต่ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 และมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจาก
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สถานการณ์การเมืองท่ีดีข้ึนและการจดัตั้งรัฐบาลใหม่ซ่ึงมุ่งเนน้นโยบายกระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ประกอบกบั
การลงทุนภาคเอกชน และภาคการท่องเท่ียวกลบัมาดีข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อยา่งไรกดี็ ราคาสินคา้เกษตร ไม่วา่จะ
เป็นขา้ว ยางพารา และปาลม์ ประสบภาวะราคาตกต ่า ซ่ึงส่งผลใหค้รัวเรือนภาคเกษตรขาดสภาพคล่อง รวมทั้งหน้ี
ภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และการส่งออกท่ียงัหดตวัอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคจริงยงัไม่
เกิดข้ึน ท าใหอ้ตัราเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 0.7 

ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ภาพรวมของธุรกิจคา้ปลีกปี 2557 ดูไม่สดใสมากนกั เน่ืองจากก าลงัซ้ือท่ีชะลอ
ตวัลงของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นตวัก าหนดทิศทางการขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีก และส่งผลต่อพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อย
ของผูบ้ริโภค  ในขณะเดียวกนัการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการไดเ้พ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์ เช่น 
การขยายขา้มสายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงรูปแบบสินคา้ภายในร้านใหต้อบโจทยม์ากข้ึน การหารายไดอ่ื้นๆ มาชดเชย
การเติบโตยอดขายท่ีชา้ลง การขยายช่องทางการตลาดผ่านธุรกิจออนไลน์ ดงันั้น ปี 2557 จึงนบัว่าเป็นปีท่ีทา้ทาย
ส าหรับผูป้ระกอบการคา้ปลีก จึงตอ้งมีการปรับตวัและวางแผนรับมืออย่างรัดกุม เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคออกมาใช้
จ่ายและประคองภาพรวมของธุรกิจไว ้

 

2.2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้าน
จดัเกบ็และจดัส่ง 

ในปี 2557 มีนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเขา้มาในประเทศไทยมากกว่า 24.6 ลา้นคน ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 8.7 โดยในช่วงสามไตรมาสแรก มีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสถานการณ์การชุมนุมทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึน สยามฟดู ยงัคงด าเนินงานตามกลยุทธ์การเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ควบคู่ไปกบัการปรับปรุง
ผลการด าเนินงาน โดยในปี 2557 สยามฟูด มุ่งเน้นการพฒันาประเภทสินค้าใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย การ
ปรับปรุงการให้บริการลูกคา้ในภาพรวม การเพ่ิมยอดขายในกลุ่มสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรต่อหน่วยสูง การปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการภายในใหมี้ประสิทธิภาพ และเม่ือประกอบกบัความส าเร็จในการขยายฐานลูกคา้ ส่งผลให้ 
สยามฟูด มียอดขายในปี 2557 สูงข้ึนกว่าปี 2556  ในอตัราร้อยละ 13 และมีก าไรสุทธิลดลงจากปี 2556 อตัราร้อยละ 5 
ตามล าดบั 

 

2.2.6 แนวโน้มการขยายตวัของอุตสาหกรรม 

ในปี 2558 คาดการณ์ว่าธุรกิจคา้ปลีกมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน จากนโยบายการลงทุนในดา้นสาธารณูปโภค
ของภาครัฐท่ีเร่ิมชดัเจนข้ึน ไม่วา่จะโครงการเศรษฐกิจดิจิตอล โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) โครงการรถไฟฟ้า
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ความเร็วสูง รถไฟรางคู่ อย่างไรก็ดี หากโครงการดงักล่าวถูกเล่ือนออกไป การฟ้ืนตวัก็คงตอ้งเล่ือนตามไปดว้ย
เช่นกนั นอกจากน้ี การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท่ีใกลเ้ขา้มา จะช่วยเปิดโอกาสในการขยายตวั
ของตลาดในประเทศท่ีกวา้งข้ึน อนัเน่ืองมาจากก าลงัซ้ือของประชากร และจ านวนนกัท่องเท่ียวอาเซียนท่ีคาดวา่จะมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน ดงันั้น จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศต่างๆ 
ในอาเซียนท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีโดดเด่น และเป็นโอกาสของธุรกิจคา้ปลีกไทยอีกดว้ย 

 

2.2.7 จ านวนและขนาดของคู่แข่งขันรวมทั้งสถานภาพในการแข่งขัน 

สภาพการแข่งขนัของธุรกิจคา้ในอุตสาหกรรมน้ี ปัจจุบนัอยู่ในสภาวะท่ีรุนแรงโดยพิจารณาตามช่องทางการ
จดัจ าหน่ายอ่ืนท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตซ่ึงเป็นธุรกิจคา้ปลีก
ขนาดใหญ่และมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบ Cash & Carry 
ซ่ึงเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด เน่ืองจากในปัจจุบนั บริษทัฯ 
เป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวเท่านั้นในธุรกิจ Cash & Carry อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินคา้บางประเภทท่ีบริษทัฯ 
จ าหน่ายอยู่อาจมีการแข่งขนัโดยทางออ้มกบัผูป้ระกอบการในช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบไฮเปอร์ มาร์เก็ต ซ่ึง
ขณะน้ีมีผูป้ระกอบการอยูห่ลายราย เช่น บ๊ิกซี และเทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 

ณ ส้ินปี 2557  จ านวนร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่และขนาดเลก็ มีดงัน้ี 

- ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย แม็คโคร 77 สาขา (ไม่รวมสยามโฟรเซ่นอีก 5 สาขา) เทสโก ้
โลตสั 163 สาขา และบ๊ิกซี 123 สาขา เป็นตน้ 

- ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ประกอบดว้ย ท็อปส์ ซูเปอร์ 113 สาขา บ๊ิกซี มาร์เก็ต 37 สาขา ตลาดโลตสั 190 
สาขา แมก็ซ์แวล ู27 สาขา ฟู้ ดแลนด ์13 สาขา และวิลล่า มาร์เกต็ 31 สาขา เป็นตน้ 

- ร้านสะดวกซ้ือ ประกอบดว้ย เซเว่นอีเลฟเว่น 8,127 สาขา เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส 1,257 สาขา         
แฟมิล่ีมาร์ท 1,207 สาขา มินิบ๊ิกซี 324 สาขา ท็อปส์ เดล่ี 26 สาขา ซีเจ เอก็ซ์เพรส 231สาขา 108 ชอ้ป 
230 สาขา และแมก็ซ์แวล ูทนัใจ 50 สาขา เป็นตน้ 

(ขอ้มลูจากเวบ็ไซดข์องแต่ละผูค้า้ปลีกหรือขอ้มลูบริษทัท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบอ่ืน ๆ) 
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2.2.8 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ฝ่ายจดัซ้ือของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามประเภทของสินคา้โดย
แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑจ์ะมีผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิต
ในประเทศ โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและหรือผูจ้  าหน่ายโดยตรง ทั้งน้ีจะมีการท าสญัญาการคา้กบัผูผ้ลิตและหรือ
ผูจ้  าหน่ายเป็นรายๆ ไป ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นสญัญาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนั โดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด
ของสัญญาการคา้จะมีอายุก าหนด 1 ปี และเม่ือครบก าหนดแลว้สัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมี
การบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

25 ปีของการพฒันาธุรกิจเพ่ือตอบโจทยก์ารเป็นคู่คิดธุรกิจ แมค็โครถือเป็นผูน้ าดา้นอาหารปลอดภยั ทั้งยงั
ต่ืนตวักบัการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานสากลเพ่ือสร้างความแตกต่างในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดรับกบัยุทธศาสตร์
อาหารปลอดภยัของภาครัฐ ท่ีตอ้งการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภยัเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชนทั้งประเทศ 
แม็คโครริเร่ิมจัดท าระบบการประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยมาตั้ งแต่ปี 2551 แมจ้ะยงัมิได้เป็นข้อบังคับทาง
กฎหมายในเวลานั้นก็ตาม แต่ถือเป็นนโยบายส าคญัของบริษทัฯ ท่ียึดมัน่ความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 
(Customer Centric) โดยเฉพาะลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นอาหารท่ีเขม้งวดเร่ืองคุณภาพ และความปลอดภยัของอาหาร 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันามาตรฐานใหค้รอบคลุมสินคา้มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นมาตรฐานท่ี
หน่วยงานราชการและมาตรฐานสากลท่ีทัว่โลกใหก้ารยอมรับ เช่น มาตรฐาน Q Mark, Food Safety, HACCP, GMP 
Codex, Halal และ Global GAP และสร้างโอกาสทางการคา้ในอนาคตท่ีแมค็โครมุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการ
จดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัร่วมกบัภาคีเครือข่ายส่งเสริมความรู้ใหคู้่คา้ผลิตสินคา้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีแมค็โคร
ไดก้ าหนดไว ้เพ่ือสะดวกต่อการใชเ้ทคโนโลยีติดตามควบคุมคุณภาพความปลอดภยัของอาหาร ตั้งแต่แหล่งผลิต 
ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ กระทัง่ถึงจุดจ าหน่ายท่ีสาขาของแม็คโคร โดยในปี 2557 แม็คโครเป็นรายแรกท่ี
ไดรั้บการรับรองระบบการเคล่ือนยา้ยซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัรผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์แบบพิเศษ (E-Privilege 
Permit) จากกรมปศุสัตว ์และยงัคงมุ่งมัน่รักษามาตรฐาน HACCP ในกลุ่มสินคา้เบเกอร่ีจากหน่วยงานรับรองระดบั
สากลอยา่งต่อเน่ือง โดยแมค็โครถือเป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มคา้ปลีกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าว 

ดว้ยความใส่ใจในความปลอดภยัดา้นอาหารตลอดทั้งซัพพลายเชน และเพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจดา้นอาหารท่ีเขม้งวดเร่ืองคุณภาพ และความปลอดภยัของอาหาร แมค็โครจึงเร่ิมตน้จดัท าระบบการรับประกนั
คุณภาพเป็นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแมค็โครข้ึนภายใต้
โครงการ Quality Pro ซ่ีงเป็นหน่ึงในหลายโครงการของแมค็โครท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรไทย
ผูเ้ป็นต้นน ้ าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตาม
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มาตรฐานสากลไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยแม็คโครจะช่วยสนับสนุนดว้ยการรับซ้ือสินคา้เกษตรในแต่ละทอ้งถ่ินเขา้มา
จ าหน่ายในสาขา  

กระบวนการจดัท าระบบการรับประกนัคุณภาพนั้นเป็นไปอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลงพ้ืนท่ีไปอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคดัเลือกเมลด็พนัธ์ุ การตรวจประเมินสภาพดินและน ้าของ
แหล่งผลิต การควบคุมการใชส้ารเคมี การเกบ็เก่ียว การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรเขา้สู่ศูนยร์วบรวมสินคา้ประจ า
ภูมิภาค ซ่ึงมีหอ้งปฏิบติัการตรวจสอบความปลอดภยัและคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บมาตรฐาน GMP (ดา้นการผลิต) และ 
GLP (ห้องปฏิบัติการ)  ท าหน้าท่ีรับรองคุณภาพตั้ งแต่ต้นทาง ก่อนจะช่วยกระจายสินค้าท้องถ่ินให้ถึงมือ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ ทั้ งน้ี ผลิตผลทางการเกษตรท่ีผ่านการคัดสรรจะต้องได้มาตรฐาน ThaiGAP ซ่ึงเป็น
มาตรฐานคุณภาพในการจดัการผกัและผลไมท่ี้เนน้ความปลอดภยั รวมทั้งค านึงถึงสวสัดิการของผูป้ฏิบติังานและ
ส่ิงแวดลอ้มในการผลิต ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ มีส่วนร่วมพฒันากบัเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐอยา่งใกลชิ้ด 
คือ กลุ่มผกัและผลไมพ้รีเมียม อาทิ แตงโมกินรี เมล่อนญ่ีปุ่น กลว้ยหอม มะพร้าวน ้าหอม และไดเ้พ่ิมสินคา้ในกลุ่ม
ส้มข้ึนมาในปี 2557 ในอนาคตบริษทัฯ ไดศึ้กษาความเป็นไปไดท่ี้จะขยายโครงการไปยงักลุ่มผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว์
ต่อไป โดยทุกผลิตภณัฑส์ามารถใชเ้ทคโนโลยีตรวจสอบแหล่งท่ีมายอ้นหลงัไดท้ั้งหมด (Traceability) ขณะเดียวกนั 
บริษทัฯ ยงัร่วมกบัโครงการตามพระราชด าริเพ่ือพฒันาและรับซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตร จ าพวกผกั ผลไม ้และ
ขา้ว มาจ าหน่าย ณ สาขาของแมค็โครอยา่งต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้า่ นอกจากจะช่วยยกระดบัมาตรฐานสินคา้การเกษตร
สู่คุณภาพในระดบัสากล เพ่ือใหป้ระชาชนไดบ้ริโภคอาหารท่ีปลอดภยั ยงัเป็นการรับประกนัช่องทางจ าหน่ายผ่าน
ทางสาขาของแมค็โคร และสร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหก้ลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต ขณะเดียวกนัการจดัท าระบบการรับประกนั
คุณภาพถึงแหล่งผลิต ยงัมีส่วนปลูกจิตส านึกใหเ้กษตรกรท าการเกษตรกรรมบนพ้ืนฐานของความสุข สุขภาพดี และ
การมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนอีกดว้ย 

ส่วน บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามประเภทของสินคา้โดยแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์
จะมีผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
โดยจะสัง่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและหรือผูจ้  าหน่ายโดยตรง ซ่ึงมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

ในปี 2556 และ 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสดัส่วนการสัง่ซ้ือสินคา้ต่างประเทศรวมกนั คิดเป็นร้อยละ 
3.6 และ 3.5 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามล าดบั 

การพ่ึงพิงการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผูจ้  าหน่ายสินคา้เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือผลิตภณัฑท์ั้งหมดใน
ระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา หรือผกูพนัว่าจะซ้ือเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือผลิตภณัฑใ์นอนาคตของบริษทัฯ  
และบริษทัยอ่ย 

- ไม่มี - 
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2.2.9 การผลติ 

ภายใตน้โยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนัยงัไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าการผลิตสินคา้เพ่ือ
จ าหน่ายแต่อยา่งใดแมจ้ะมีเคร่ืองหมายการคา้ของตวัเอง บริษทัฯ กจ็ะวา่จา้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพเป็นผูผ้ลิตให ้

 

2.2.10 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

 

2.3 โครงการในอนาคต 

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการระยะสั้ นแบบปีต่อปีท่ีสอดคลอ้งกัน โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจในประเทศใหมี้การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ควบคู่
ไปกบัการศึกษาโอกาสทางธุรกิจในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะลงทุนขยายธุรกิจเม่ือเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ  

โครงการขยายสาขาภายในประเทศ 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer 
Centric) โดยการพัฒนาลูกค้าผู ้ประกอบการ  การพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายและความปลอดภัยใน              
การบริโภค การพฒันาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้าก
ข้ึน ทั้งน้ี การเติบโตของสาขาแมค็โครในปี 2558 จะเนน้การขยายไปในธุรกิจบริการดา้นอาหารมากข้ึน ในรูปแบบ
ของแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส ขนาดเลก็ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันอ์งคก์ร และแผนพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของประเทศ 

โครงการศูนย์กระจายสินค้า 

บริษทัฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด และอาหารแช่แข็งแห่งใหม่ท่ี
อ าเภอมหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการไดใ้นปลายปี 2558 เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
ด าเนินธุรกิจบริการดา้นอาหารใหเ้ติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยจะเพ่ิมขีดความสามารถในการกระจายสินคา้ในกลุ่มอาหาร
ทะเล ผกัและผลไม ้ท่ีสด สะอาดและปลอดภยั ใหพ้ร้อมขายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครอยา่งรวดเร็ว   
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โครงการปรังปรุงระบบปฏิบัตกิาร 

เพ่ือใหก้ารขยายธุรกิจในอนาคตด าเนินไปอยา่งรวดเร็วและยัง่ยืน จ าเป็นตอ้งมีระบบปฏิบติัการท่ีทนัสมยัมา
สนบัสนุน ระบบปฏิบติัการใหม่น้ีจะท างานแบบบูรณาการ และสามารถน าขอ้มูลต่างๆ มาวิเคราะห์ในเชิงลึกไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการซพัพลายเชน การคาดการณ์ความตอ้งการสินคา้ล่วงหนา้ การ
พฒันาลูกคา้ การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนการพฒันาสินคา้และบริการ เพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้
ผูป้ระกอบการท่ีมีความตอ้งการเฉพาะ และแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการวางรากฐานและน า
ระบบปฏิบติัการใหม่มาเร่ิมทดลองใช ้

โครงการขยายธุรกจิในต่างประเทศ 

ดว้ยศกัยภาพความแข็งแกร่งอนัเป็นรากฐานในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทัฯ มีแผนงานศึกษาท่ี
จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
เน่ืองจากเป็นตลาดใหม่ท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียประมาณร้อยละ 6.5 ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง
ทีมงานเพ่ือท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ และจดัตั้งบริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช 
จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจอาจเกิดจากกลยุทธ์การวางแผนงานการด าเนินงาน สถานะการเงิน 
การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงภยัธรรมชาติ บริษทัฯ ตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียงดงักล่าว และได้
น ามาพิจารณาอย่างรอบคอบในการด าเนินทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงไดก้ าหนดมาตรการเพ่ือบริหารจดัการความ
เส่ียงดงักล่าวอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือขจดัหรือลดความเส่ียงเหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้ดงันั้น กระบวนการบริหารความเส่ียงจึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัฯ สามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 
และช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

3.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภัยธรรมชาต ิ

การด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการดา้นอาหาร 
ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ในหลายปีท่ีผ่านมา 
บริษทัฯ เผชิญปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงความผนัผวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภยัแลง้ และ
อุทกภยั ความไม่สงบทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั อย่างไรกดี็ เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ 
จ าหน่ายเป็นสินคา้ประเภทส่ิงของจ าเป็นในการด ารงชีพ รวมถึงสินคา้จ าพวกอาหารสด ประกอบกบัแมค็โครมีสาขา
กระจายอยูท่ัว่ประเทศ ท าใหผ้ลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวมีไม่มาก  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดแผนงานการบริหารจดัการการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 
(Business Continuity Management framework) เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของบริษทัฯ จะ
สามารถด าเนินต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤตต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงภายหลงัเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 2554 
หลายมาตรการของโครงการน้ีไดถ้กูน ามาใช ้และไดถ้กูปรับปรุงและพฒันาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหโ้ครงการมีความสมบูรณ์
มากข้ึน โดยในปี 2557 บริษทัฯ ไดมี้การเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคเพ่ิมท่ีอ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีไกลจากศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีวงันอ้ย และมีแผนงานเตรียมการขยายศูนยก์ระจาย
สินคา้อาหารสดและอาหารแช่แข็งแห่งใหม่ท่ีอ าเภอมหาชยั จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงมีส่วนช่วยลดความเส่ียงใน
กรณีศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใดแห่งหน่ึงจ าเป็นต้องปิดการด าเนินงานชั่วคราวดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทั้งยงัเพ่ิม
ศกัยภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของแมค็โครในอนาคต 
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3.2 ความเส่ียงจากกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จดัอยู่ในภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาครัฐ
และกฎหมายธุรกิจเฉพาะกว่า 30 ฉบบั และมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน เน่ืองจากอาจมีระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหมายใหม่ๆ ออกบังคับใช้ในอนาคต โดยกฎหมายและข้อบังคับท่ีส าคัญ ประกอบด้วย กฎหมายผงัเมือง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และใบอนุญาตประกอบกิจการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจ 
นอกจากน้ี กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีประกาศใชใ้นระยะหลงัไดใ้หค้วามส าคญักบัสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริโภคมาก
ข้ึน รวมไปถึงสุขอนามยัและความปลอดภยัในดา้นอาหาร ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ ซ่ึง
บังคับใช้กับสินค้าหลายชนิดและส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรของกิจการ พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พระราชบญัญติัความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั และกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มูลการจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

 เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ของภาครัฐ อีกทั้ง การท่ีบริษทัฯ 
เป็นบริษทัมหาชน ท่ีจะตอ้งค านึงถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและความรอบคอบปฏิบติั
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงส่งผลใหก้ระบวนการท างานมีความซบัซอ้นและมีตน้ทุนในการ
ด าเนินงานท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี การท่ีบริษทัฯ มีแผนจะขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งศึกษากฎหมาย
อยา่งละเอียด และปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ท่ีแต่ละประเทศก าหนดข้ึนมาอยา่งเคร่งครัด 

 

3.3 ความเส่ียงจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งถือหุน้รวมกนัเป็นจ านวนร้อยละ 97.88 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึง
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกว่าร้อยละ 75 ดงักล่าว นกัลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าว
สามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้
รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อีกทั้ง บริษทัฯ ได้
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แต่งตั้ งกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดย 5 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจท่ีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษทัฯ นอกจากน้ี หากเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และเป็นรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัฯ จะตอ้ง
ด าเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

  

3.4 ความเส่ียงจากการบริหารทรัพยากรบุคลากร 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาดแคลน
แรงงานท่ีมีฝีมือและบุคลากรคุณภาพจึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีทุกองคก์รเผชิญอยู่ในปัจจุบนั จากการท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีก
มีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการแข่งขนัและแย่งชิงบุคลากรคุณภาพระหว่างองคก์ร ซ่ึงบุคลากรท่ีไดรั้บ
การฝึกอบรมและมีประสบการณ์ท างานจากแมค็โครมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจูงใจในเร่ืองผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืน ดงันั้นเพ่ือลดความเส่ียงดา้นบุคลากรและรักษาบุคลากรคุณภาพใหอ้ยูก่บัองคก์ร บริษทัฯ จึง
ให้ความส าคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การพฒันาศักยภาพ และความปลอดภัยในการท างาน ใน
ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัส่งเสริมและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดสร้างสรรคแ์ละริเร่ิมท าส่ิงใหม่ๆ ใน
งานท่ีรับผิดชอบ และมีการจดัให้มีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม และสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมเหมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกนั   ดงันั้น บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานท่ีดีจะช่วยสร้างความ
ผกูพนัระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตกบับริษทัฯ ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานสร้างบุคลากรเพ่ือสืบทอดต าแหน่ง  

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ตรียมจดัหาบุคลากรจ านวนกว่า 5,000 คนต่อปี เพ่ือรองรับการขยายสาขาของ
แมค็โครทัว่ประเทศ นบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะส่งเสริมใหพ้นกังานไดก้ลบัไปท างานในจงัหวดับา้นเกิด และสนบัสนุน
แรงงานในพ้ืนท่ีใหมี้รายไดโ้ดยไม่ตอ้งละท้ิงถ่ินฐาน ปัจจยัเหล่าน้ีจะเอ้ือต่อการลดความเส่ียงดา้นบุคลากรได ้และท า
ใหบ้ริษทัฯ มีบุคลากรคุณภาพท่ีเพียงพออยู่เสมอ เพ่ือสนบัสนุนการขยายธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนด
ไว ้
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3.5 ความเส่ียงจากสินค้าและสุขอนามยัของผลติภัณฑ์อาหาร 

สุขอนามยัและความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหาร (Food Safety) ไดรั้บความสนใจมากข้ึนจากผูบ้ริโภค 
และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งเขม้งวดมากข้ึนจากกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 
เป็นสินคา้ประเภทอาหาร ซ่ึงมีความเส่ียงต่อผลกระทบท่ีเกิดจากความกลวัของผูบ้ริโภคในสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบ
ท่ีเกิดจากความไม่มัน่ใจของผูบ้ริโภคในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของเช้ือโรคต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกบัอาหาร 
หรือข่าวสารการปนเป้ือนสารเคมีในอาหาร อาทิ เช้ือไขห้วดันก หรือสารปนเป้ือนในอาหาร เป็นตน้ 

เพ่ือลดทอนความเส่ียงดงักล่าวและเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าอาหาร ทั้ งท่ีศูนย์กระจายสินค้าและสาขาของแม็คโครให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยัและเช่ือถือได ้รวมทั้งร่วมพฒันาสินคา้คุณภาพภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Quality Pro” 

 

3.6 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน 

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ภาคอุตสาหกรรมคา้ปลีกมีอตัราการเติบโตท่ีสูง การแข่งขนัทวีความรุนแรงมากข้ึน 
รวมถึงระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการพฒันาการอย่างรวดเร็วในประเทศท่ีเจริญแลว้ การเติบโตอย่างรวดเร็ว
ส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของธุรกิจคา้ปลีกแบบเดิม และ
ธุรกิจของแมค็โคร อยา่งไรกดี็ ภายหลงัการพฒันาระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ภายใตช่้องทาง www.makroclick.com 
ขณะน้ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมตน้เปิดใหบ้ริการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางดงักล่าว ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงพฒันาสินคา้
และบริการใหมี้ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ผูป้ระกอบการ เม่ือประกอบกบักลยุทธ์
การกระจายสาขาใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ไดช่้วยลดความเส่ียงจากผลกระทบดงักล่าว  

ในยุคท่ีมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย การแสดงความคิดเห็น วิพากษวิ์จารณ์ธุรกิจโดยผูใ้ชส่ื้อ
ออนไลน์สามารถท าไดอ้ย่างอิสระ ท าให้บริษทัฯ มิอาจเพิกเฉยต่อช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ จึงไดจ้ดัตั้งทีมงาน
ข้ึนมาท าหน้าท่ีดูแล ติดตาม และส่ือสารผ่านออนไลน์ดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น อย่างทนัท่วงที เพ่ือส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของแบรนด์ “แม็คโคร” โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือการส่ือสารในช่วงวิกฤติ (Crisis Communication 
Workshop) เพ่ือท่ีจะบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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3.7 ความเส่ียงจากระบบปฏิบัตกิารทางธุรกจิ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มุ่งเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (Innovation Organization) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทัว่ทั้ งองค์กร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยท่ีระบบ
ปฏิบติังานหลกัและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการปฏิบติังานทั้งหมด 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง หากระบบสารสนเทศไดรั้บความเสียหายจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง หรือจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันาเพ่ือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Retail Merchandising System ส าหรับ
ใชแ้ทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายในองค์กร การใหบ้ริการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ และสนบัสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินการปรับเปล่ียนจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ จึงไดก้ าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกนัและ
ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งการแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มาดูแลการ
ด าเนินงานโดยภาพรวม การควบคุมและสนบัสนุนการท างานใหต้รงตามแผนงานท่ีก าหนด การว่าจา้งหน่วยงานท่ี
น่าเช่ือถือมาตรวจสอบและวดัผลการปฏิบติังานในทุกขั้นตอน การพฒันาบุคลากรในแผนกท่ีส าคญัคือ การบริหาร
จดัการความเปล่ียนแปลงขององค์กร ให้บุคลากรทั้งท่ีประจ าอยู่ส านกังานใหญ่และปฏิบติังานอยู่ในแต่ละสาขา    
เกิดความเขา้ใจและพร้อมท่ีจะปรับแนวคิด พฒันาความรู้และความคิดสร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัการท างานภายใต้
ระบบสารสนเทศใหม่ท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจแมค็โคร และเพ่ิมมลูค่าใหก้บัองคก์รต่อไปในอนาคต  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์หลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

4.1.1 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ .ค . 57 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
31 ธ .ค . 56 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 10,205 8,633 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

อำคำร 7,152 5,616 เป็นเจำ้ของ/เจำ้ของสิทธิ ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้ำนคำ้ 2,466 1,803 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2,547 1,569 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

อุปกรณ์ส ำนกังำน  471 301 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ยำนพำหนะ 19 23 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

สิทธิกำรเช่ำและส่วน
ปรับปรุง 

1,585 821 เป็นเจำ้ของสิทธิ ไม่มี 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 1,361 525 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 25,806 19,290   

 
ทั้งน้ีในจ านวนดงักล่าวมีสินทรัพยท่ี์ถกูรับรู้ทางบญัชีเป็นสญัญาเช่าการเงินโดย ณ 31 ธ.ค. 2557 มีราคา

ตามบญัชีสุทธิ จ านวน 513.9 ลา้นบาท 
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รายละเอยีดของที่ดนิที่ส าคัญของบริษทั สยามมมคคคคร ำ ากดั  

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เปค นเำ้าของกรรมสิทธ์ิ* 
ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำลำดพร้ำว 32 ไร่ 1 งำน 5 ตำรำงวำ 155.7 155.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำแจง้วฒันะ  37 ไร่ 69.4 ตำรำงวำ  82.5 82.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำศรีนครินทร์  27 ไร่ 3 งำน 31 ตำรำงวำ  231.6 231.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบำงบอน  43 ไร่ 3 งำน 99.8 ตำรำงวำ  213.8 213.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำชลบุรี  22 ไร่ 2 งำน 57 ตำรำงวำ  124.7 124.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเชียงใหม ่  29 ไร่ 3 งำน 85 ตำรำงวำ  236.2 236.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำโครำช  24 ไร่ 2 งำน 31 ตำรำงวำ  137.5 137.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำรังสิต  14 ไร่ 28 ตำรำงวำ  412.8 412.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำหำดใหญ่  40 ไร่ 1 งำน 17.7 ตำรำงวำ  158.5 158.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำอุดรธำนี  22 ไร่ 3 งำน 6.5 ตำรำงวำ  185.9 185.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำพิษณุโลก 23 ไร่ 1 งำน 70.2 ตำรำงวำ 148.5 148.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำขอนแก่น 25 ไร่ 3 งำน 69.3 ตำรำงวำ 207.0 207.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสุรำษฎร์ธำนี 25 ไร่ 3 งำน 70 ตำรำงวำ 185.5 185.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำอุบลรำชธำนี 24 ไร่ 293.5 293.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำระยอง 33 ไร่ 3 งำน 44.9 ตำรำงวำ 211.3 211.3 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำนครสวรรค ์ 29 ไร่ 3 งำน 33 ตำรำงวำ 180.3 180.3 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำนครปฐม 35 ไร่ 1 งำน 20 ตำรำงวำ 126.5 126.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสุรินทร์ 20 ไร่ 3 งำน 18 ตำรำงวำ 51.5 51.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำ
นครศรีธรรมรำช 

15 ไร่ 2 งำน 2.4 ตำรำงวำ 75.0 75.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเชียงรำย 15 ไร่ 3 งำน 2.1 ตำรำงวำ 55.3 55.3 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสกลนคร 14 ไร่ 1 งำน 28.8 ตำรำงวำ 43.0 43.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสุพรรณบุรี 13 ไร่ 3 งำน 24 ตำรำงวำ 61.6 61.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำจนัทบุรี 10 ไร่ 3 งำน 94.6 ตำรำงวำ 43.9 43.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำร้อยเอด็ 12 ไร่ 2 งำน 61.8 ตำรำงวำ 39.2 39.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำตรัง 12 ไร่ 2 งำน 80.6 ตำรำงวำ 35.9 35.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสระแกว้ 17 ไร่ 3 งำน 30 ตำรำงวำ 45.0 45.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบุรีรัมย ์ 16 ไร่ 56 ตำรำงวำ 71.7 71.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำศรีสะเกษ 16 ไร่ 69.4 69.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำกระบ่ี 15 ไร่ 1 งำน 2 ตำรำงวำ 86.9 86.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเพชรบุรี 28 ไร่ 1 งำน 72 ตำรำงวำ 106.3 106.3 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำชยัภูมิ 15 ไร่ 59.9 59.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำสระบุรี 18 ไร่ 1 งำน 94 ตำรำงวำ 93.2 93.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำปรำณบุรี 19 ไร่ 2 งำน 18.6 ตำรำงวำ 60.9 60.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำฉะเชิงเทรำ 20 ไร่ 2 งำน 8 ตำรำงวำ 116.2 116.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเชียงใหม่ 2 20 ไร่ 3 งำน 56.6 ตำรำงวำ 241.2 241.1 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำรำมอินทรำ 21 ไร่ 3 งำน 92  ตำรำงวำ 338.6 338.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำชุมพร 21 ไร่ 1 ตำรำงวำ 66.2 66.3 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำพทัยำ 27 ไร่ 3 งำน 8 ตำรำงวำ 339.0 339.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำก ำแพงเพชร 22 ไร่ 3 งำน 18 ตำรำงวำ 55.9 56.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำกำญจนบุรี 21 ไร่ 15.6 ตำรำงวำ 85.4 85.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำลพบุรี 19 ไร่ 2 งำน 13ตำรำงวำ 80.2 80.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำหนองคำย 26 ไร่ 2 งำน 27 ตำรำงวำ 72.7 72.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำแม่ริม 19 ไร่ 45.6 ตำรำงวำ 94.3 94.3 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำอยุธยำ 37 ไร่ 73 ตำรำงวำ 345.7 345.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำล ำปำง 20 ไร่ 1 งำน 8.4 ตำรำงวำ 197.4 197.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำหวัหิน 20 ไร่ 3 งำน 49.3 ตำรำงวำ 286.4 286.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำคลองหลวง 25 ไร่ 338.2 338.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำเลย 31 ไร่ 2 งำน 19.5 ตำรำงวำ 169.3 169.3 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเพชรบูรณ์ 19 ไร่ 1 งำน 19.5 ตำรำงวำ 57.7 57.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบำงพลี 22 ไร่ 2 งำน 62.3 ตำรำงวำ 383.6 383.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำมุกดำหำร 19 ไร่ 3 งำน 53 ตำรำงวำ 190.8 190.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสตูล 25 ไร่ 2 งำน 75.1 ตำรำงวำ 106.9 106.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำตรำด 21 ไร่ 4.8 ตำรำงวำ 146.4 146.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำชุมแพ 21 ไร่ 1 งำน 111.1 111.1 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำนครพนม 29 ไร่ 3 งำน 41.7 ตำรำงวำ 204.5 204.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำพทัลุง 24 ไร่ 79.7 ตำรำงวำ 133.8 133.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสุโขทยั 26 ไร่ 3 งำน 60.8 ตำรำงวำ 187.4 187.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสมุทรสำคร 28 ไร่ 1 งำน 2.8 ตำรำงวำ 409.0 409.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำปำกช่อง 28 ไร่ 2 งำน 90 ตำรำงวำ 204.1 204.1 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำละไม 10 ไร่ 40.5 ตำรำงวำ 138.0 135.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำยโสธร 27 ไร่ 1 งำน 66.2 ตำรำงวำ 110.0 110.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำมหำสำรคำม 25 ไร่ 3 งำน 98 ตำรำงวำ 149.1 179.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำนครนำยก 21 ไร่ 3 งำน 9 ตำรำงวำ 76.1 93.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

ส ำนกังำนใหญ่
พฒันำกำร 

9 ไร่ 47 ตำรำงวำ 321.4 321.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำหนองคำย 
(เพิ่ม) 

18 ไร่ 1 งำน 24.8 ตำรำงวำ 47.5 47.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบำงกอกนอ้ย 13 ไร่ 2 งำน 19.9 ตำรำงวำ 112.9 112.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

รวม   10,207.5 10,253.1    

หมำยเหตุ   * รวมส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
  ท่ีดินสำขำบำงบอนไดห้กัท่ีบริจำคเป็นทำงเทำ้แลว้ 7.13 ตำรำงวำ 
                    ท่ีดินสำขำสระบุรีไดห้กัท่ีบริจำคเป็นทำงเทำ้แลว้ 5 ตำรำงวำ 
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รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เปค นเำ้าของสิทธิการเช่า 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำจรัญสนิทวงศ ์
 

22 ไร่ 3 งำน 30 ตำรำงวำ 81.4 90.4 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสำทร 18 ไร่ 2 งำน 92 ตำรำงวำ 114.8 124.2 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสำมเสน 22 ไร่ 27 ตำรำงวำ 126.1 133.6 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำภูเกต็ 24 ไร่ 21.75 ตำรำงวำ 72.8 75.7 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสมุย 14 ไร่ 10.7 ตำรำงวำ 42.7 44.7 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำล ำพนู 21 ไร่ 7 ตำรำงวำ 45.4 47.4 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำรำชบุรี 21 ไร่ 3 งำน 42 ตำรำงวำ 43.6 45.2 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำป่ำตอง 3 ไร่ 8.0 9.0 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำรำไวย ์ 3 ไร่ 2 งำน 64.3 ตำรำงวำ 30.0 31.1 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเกำะพะงนั 6 ไร่ 1 งำน 81.4 ตำรำงวำ 19.7 19.9 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบีงกำฬ 20 ไร่ 3 งำน 92 ตำรำงวำ 65.3 66.8 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำพทัยำเหนือ 8 ไร่ 48.25 ตำรำงวำ 42.3 27.1 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำแม่สำย 35 ไร่ 1 งำน 61 ตำรำงวำ 125.1 103.1 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำศำลำยำ 24 ไร่ 1 งำน 10 ตำรำงวำ 156.9 - เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำแม่สอด 21 ไร่ 95.6 - เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำถลำง 25 ไร่ 144.2 - เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำระนอง 26 ไร่ 1 งำน 8.8 ตำรำงวำ 79.0 - เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำกลัปพฤกษ ์ 10 ไร่ 97.1 ตำรำงวำ 57.0 - เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำฝำง 26 ไร่ 19.6 - เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำนครอินทร์ 24 ไร่ 2 งำน 80.5 ตำรำงวำ 150.0 - เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำศรีนครินทร์ 2 6 ไร่ 3 งำน 43 ตำรำงวำ 63.0 - เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

รวม   1,582.5 818.2    
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รายละเอยีดของอาคารมละส่วนปรับปรุงอาคารที่ส าคัญของบริษทั สยามมมคคคคร ำ ากดั )มหาชน)  

รายละเอยีดของอาคารมละส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เปค นเำ้าของกรรมสิทธ์ิ  

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

ส ำนกังำนใหญ่ 
และสำขำ
ลำดพร้ำว 

21,058.6 ตำรำงเมตร 78.7 94.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำแจง้วฒันะ 15,873 ตำรำงเมตร 51.1 60.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำศรีนครินทร์ 16,020 ตำรำงเมตร 50.4 58.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบำงบอน 15,732 ตำรำงเมตร 56.3 65.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำชลบุรี 16,329 ตำรำงเมตร 55.4 58.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเชียงใหม ่ 16,171.5 ตำรำงเมตร 47.5 52.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำนครรำชสีมำ 16,551 ตำรำงเมตร 56.0 62.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำรังสิต 16,592 ตำรำงเมตร 54.8 59.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำหำดใหญ่ 14,830 ตำรำงเมตร 56.4 52.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำอุดรธำนี 14,846 ตำรำงเมตร 67.0 60.1 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำพิษณุโลก 13,703 ตำรำงเมตร 54.3 58.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำขอนแก่น 13,703 ตำรำงเมตร 72.0 70.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสุรำษฎร์ธำนี 13,703 ตำรำงเมตร 72.0 73.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำอุบลรำชธำนี 15,014 ตำรำงเมตร 77.0 83.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำระยอง 14,935 ตำรำงเมตร 75.5 80.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำนครสวรรค ์ 13,673 ตำรำงเมตร 80.2 85.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำ 
จรัญสนิทวงศ ์

15,072 ตำรำงเมตร 163.1 172.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสำทร 18,453 ตำรำงเมตร 144.6 153.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำนครปฐม 12,322 ตำรำงเมตร 82.8 86.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสุรินทร์ 8,972 ตำรำงเมตร 52.6 55.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสำมเสน 8,635 ตำรำงเมตร 100.3 89.1 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำ
นครศรีธรรมรำช 

6,580 ตำรำงเมตร 43.9 42.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเชียงรำย 6,580 ตำรำงเมตร 48.4 51.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสกลนคร 6,673 ตำรำงเมตร 38.4 39.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสุพรรณบุรี 6,673 ตำรำงเมตร 45.9 45.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำจนัทบุรี 6,673 ตำรำงเมตร 43.4 41.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำภูเกต็ 9,980 ตำรำงเมตร 158.7 166.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำร้อยเอด็ 6,673 ตำรำงเมตร 43.1 43.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำตรัง 6,673 ตำรำงเมตร 46.8 44.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสระแกว้ 9,636 ตำรำงเมตร 66.5 68.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำสมุย 7,954 ตำรำงเมตร 95.8 97.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบุรีรัมย ์ 8,609 ตำรำงเมตร 76.1 76.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำศรีสะเกษ 8,609 ตำรำงเมตร 79.0 80.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำล ำพนู 8,609 ตำรำงเมตร 82.2 84.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำกระบ่ี 7,954 ตำรำงเมตร 68.3 71.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเพชรบุรี 9,761 ตำรำงเมตร 89.6 93.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำชยัภูมิ 8,609 ตำรำงเมตร 74.5 76.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสระบุรี 8,609 ตำรำงเมตร 77.7 80.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำปรำณบุรี 8,609 ตำรำงเมตร 81.8 84.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำฉะเชิงเทรำ 8,609 ตำรำงเมตร 86.3 88.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเชียงใหม่ 2 11,460 ตำรำงเมตร 109.6 111.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำรำมอินทรำ 9,598 ตำรำงเมตร 110.1 114.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำชุมพร 8,898 ตำรำงเมตร 99.9 102.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำพทัยำ 9,872 ตำรำงเมตร 114.1 116.7 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำก ำแพงเพชร 9,038 ตำรำงเมตร 99.6 103.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำกำญจนบุรี 9,754 ตำรำงเมตร 97.1 100.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำลพบุรี 9,754 ตำรำงเมตร 100.8 104.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำหนองคำย 9,754 ตำรำงเมตร 101.1 105.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำรำชบุรี 9,754 ตำรำงเมตร 101.4 105.5 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำแม่ริม 9,524 ตำรำงเมตร 100.0 104.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำอยุธยำ 10,466 ตำรำงเมตร 107.7 111.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำล ำปำง 9,848 ตำรำงเมตร 102.4 106.4 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำหวัหิน 9,317 ตำรำงเมตร 115.0 119.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำคลองหลวง 10,466 ตำรำงเมตร 109.8 113.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเลย 9,868 ตำรำงเมตร 105.7 109.8 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเพชรบูรณ์ 9,719 ตำรำงเมตร 112.7 117.0 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบำงพลี 9,985 ตำรำงเมตร 121.7 126.3 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำมุกดำหำร 9,868 ตำรำงเมตร 119.7 125.1 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสตูล 9,868 ตำรำงเมตร 122.2 127.6 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำตรำด 9,889 ตำรำงเมตร 123.0 128.2 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำชุมแพ 9,857 ตำรำงเมตร 125.8 129.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำรำไวย ์ 3,120 ตำรำงเมตร 56.7 56.9 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สำขำนครพนม 9,857 ตำรำงเมตร 144.2 145.1 เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำเกำะพะงนั 2,978 ตำรำงเมตร 67.3 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำบีงกำฬ 9,857 ตำรำงเมตร 142.3 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำพทัยำเหนือ 3,938 ตำรำงเมตร 64.5 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำแม่สำย 9,857 ตำรำงเมตร 134.3 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำศำลำยำ 9,916 ตำรำงเมตร 141.7 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำพทัลุง 9,857 ตำรำงเมตร 153.8 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสุโขทยั 8,716 ตำรำงเมตร 166.1 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำสมุทรสำคร 9,842 ตำรำงเมตร 139.7 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำแม่สอด 9,857 ตำรำงเมตร 137.0 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำปำกช่อง 10,254 ตำรำงเมตร 151.0 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำถลำง 10,227 ตำรำงเมตร 157.3 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำระนอง 10,324 ตำรำงเมตร 156.1 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สำขำละไม 237 ตำรำงเมตร 129.7 - เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

รวม  7,135.5 5,596.6    
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รายละเอยีดของอาคารมละส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เปค นเำ้าของสิทธิการเช่า 
ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 

)ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เปค น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สยำมโฟรเซ่น 
สำขำตลำดเมือง
ใหม ่

222 ตำรำงเมตร 0.9 1.0 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สยำมโฟรเซ่น 
สำขำอุดรธำนี 

128 ตำรำงเมตร 0.9 1.0 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สยำมโฟรเซ่น 
สำขำทุ่งสง 

131 ตำรำงเมตร 0.8 0.9 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สยำมโฟรเซ่น 
สำขำตลำดยำ่โม 

145 ตำรำงเมตร 0.8 0.9 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

สยำมโฟรเซ่น 
สำขำศรีรำชำ 

259 ตำรำงเมตร 1.4 1.6 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูด
เซอร์วิส 
สำขำป่ำตอง 

1,682 ตำรำงเมตร 11.7 13.6 เจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ ใชเ้ป็นสถำนท่ี
ประกอบกำร 

ไม่มี 

รวม  16.5 19.0    
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4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ ากัด (บริษทัย่อย) 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 
)ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

อำคำร 7.4 0.6 อำคำรเช่ำ ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้ำนคำ้ - - - - 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3.3 5.3 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน  4.6 9.4 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 4.3 3.2 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 
สิทธิกำรเช่ำและส่วนปรับปรุง - - - - 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 4.3 1.9 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 
รวม 23.9 20.4   

 

4.1.3 บริษทั วนีาสยาม ฟู้ด จ ากดั (บริษทัย่อย) 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
)ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2556 
)ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

อำคำร 3.5 - อำคำรเช่ำ ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้ำนคำ้ - - - - 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.1 0.1 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน  5.9 5.5 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 
ยำนพำหนะ - - - - 
สิทธิกำรเช่ำและส่วนปรับปรุง - - - - 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง - - - - 
รวม 9.5 5.6   

 
  



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 56 
 

4.1.4 บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั (บริษทัย่อย)  
ไม่มี เน่ืองจากแมค็โคร อาร์โอเอช อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
 

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีวัตนที่ส าคัญ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ เป็นเจำ้ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ
ดงัต่อไปน้ี  
 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า 

 
20 ก.ค. 2535 20 ก.ค. 2565  อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม 

ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริกำรดำ้นอำหำร 

 

20 ก.ค. 2535 20 ก.ค. 2565  อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม 
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริกำรดำ้นอำหำร 

 

20 ก.ค. 2535 20 ก.ค. 2565  อำหำรสดท่ีเตรียมไวเ้ป็นชุดเพื่อใชใ้นกำรปรุง 

 
21 ก.ค. 2535 20 ก.ค. 2565  เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน

อตัโนมติั 
 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม 

ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริกำรดำ้นอำหำร 

 

21 ก.ค. 2535 20 ก.ค. 2565  เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน
อตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม 
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริกำรดำ้นอำหำร 

 
15 ธ.ค. 2535 14 ธ.ค. 2565  อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม 

ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริกำรดำ้นอำหำร 
 เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน

อตัโนมติั และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง 

 15 ธ.ค. 2535 14 ธ.ค. 2565  อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม 
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริกำรดำ้นอำหำร 

 เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน
อตัโนมติั และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง 

 

2 เม.ย. 2536 1 เม.ย. 2566  อำหำรท่ีจดัไวเ้ป็นชุดเพื่อใชใ้นกำรปรุง 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า 

 

30 เม.ย. 
2536 

29 เม.ย. 
2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 

 
9 มิ.ย. 2536 8 มิ.ย. 2566  สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery)  

 

9 มิ.ย. 2536 8 มิ.ย. 2566  สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery) 

 
31 ต.ค. 2538 30 ต.ค. 2558  อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม 

ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริกำรดำ้นอำหำร 
 ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกำย 

 

5 มี.ค. 2534 4 มี.ค. 2564  สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery) 

 

5 มี.ค. 2534 4 มี.ค. 2564  ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำดช ำระลำ้ง 
 สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองด่ืมน ้ำผลไม ้
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอำหำรดอง 

 5 มี.ค. 2534 4 มี.ค. 2564  ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำดช ำระลำ้ง 
 สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองด่ืมน ้ำผลไม ้
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอำหำรดอง 

 2 ก.ค. 2544 1 ก.ค. 2564  ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำดช ำระลำ้ง 
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และผลิตภณัฑอ์ำหำรแช่แขง็

และแช่เยน็ 

 

19 ก.ค. 2534 18 ก.ค. 2564  อำหำรดดัแปลงใชใ้นทำงกำรแพทย ์
 ผลิตภณัฑอ์ำหำรหมกัดอง ขนมขบเค้ียว และ

เคร่ืองปรุงในกำรประกอบอำหำร 
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และเคร่ืองด่ืม 

 

30 ม.ค. 2546 29 ม.ค. 2566  สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery)  
 ส่ิงทอ 

 

31 ส.ค. 2546 30 ส.ค. 2566  เน้ือนกกระจอกเทศ 

 

31 ต.ค. 2548 30 ต.ค. 2558  ส่ือโฆษณำ 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า 

 18 ต.ค. 2550 17 ต.ค. 2560  ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำด ช ำระลำ้ง  
 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม 

ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริกำรดำ้นอำหำร 
 สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery)  
 ผลิตภณัฑอ์ำหำรแห้ง และอำหำรกระป๋อง 
 เบเกอร่ี และเคร่ืองปรุงในกำรประกอบอำหำร 
 เคร่ืองด่ืม 

 

25 พ.ย. 2552 24 พ.ย. 2562  ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำด ช ำระลำ้ง และ
เคร่ืองส ำอำงค ์

 สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน

อตัโนมติั 
 ผลิตภณัฑอ์ำหำรแช่แขง็และแช่เยน็ 
 ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อำหำรทะเล อำหำรนม 
 เคร่ืองปรุง และผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นกำรประกอบอำหำร 
 เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 
 วิสก้ี 

 

25 พ.ย. 2552 24 พ.ย. 2562  ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำด ช ำระลำ้ง และ
เคร่ืองส ำอำงค ์

 สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery)  

 

25 พ.ย. 2552 24 พ.ย. 2562  สำรเสริมควำมเป็นด่ำงของน ้ำ สำรปรับค่ำ ควำมเป็น
กรดด่ำงให้เป็นกลำง 

 ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำด ช ำระลำ้ง  
 สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery) 

 

25 พ.ย. 2552 24 พ.ย. 2562  ผลิตภณัฑอ์ำหำรแช่แขง็และแช่เยน็  
 สินคำ้ของช ำทัว่ไป (General Grocery) 
 เคร่ืองปรุง และผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นกำรประกอบอำหำร 

 

25 พ.ย. 2552 24 พ.ย. 2562  เคร่ืองด่ืม และขนมขบเค้ียว 

 

12 พ.ค. 2553 11 พ.ค. 2563  ผลิตภณัฑอ์ำหำรแห้ง และอำหำรกระป๋อง 
 เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองปรุงในกำรประกอบอำหำร 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 59 
 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า 

 

31 พ.ค. 2553 30 พ.ค. 2563  ขำ้วบรรจุถุง 

 

18 พ.ย. 2553 17 พ.ย. 2563  ผลิตภณัฑอ์ำหำรแช่แขง็และแช่เยน็ 
 จดักำรธุรกิจคำ้ปลีกคำ้ส่ง กำรจดักำรตลำด กำร

จดักำรดำ้นกำรคำ้ 

 
 
4.3 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

ภายใน 1 ปี 203  382 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,080  1,000 

เกินกวา่ 5 ปี 3,209  3,209 

รวม 4,363  4,323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 60 
 

4.3.1 สรุปสัญญาที่ส าคัญ  
4.3.1.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ  

เคร่ืองหมายการคา้และเคร่ืองหมายบริการของบริษทัฯ อยูภ่ายใตส้ญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้ และเคร่ืองหมายบริการกบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา 
คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน)  
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกรำคม 2558 ถึง 31 ธนัวำคม 2558 

ลกัษณะของบริการ กำรรับอนุญำตใหใ้ชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ เคร่ืองหมำยบริกำร 

ค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของยอดขำยของ 10 สำขำแรกของศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้แมค็โคร  

ขอบเขตของสัญญา 
บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “Makro” และ “ARO” เป็นตน้ ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยใชรู้ปแบบร้ำนคำ้ กำรจดัเรียงสินคำ้รวมทั้งกำรบริหำรธุรกิจ  

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั 
อำยสุญัญำ 1 ปี กำรต่อสญัญำเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 
คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 60 วนั 

หมายเหตุ: ในปี 2556 เม่ือซีพี ออลล์ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดิมของ
บริษทัฯ นั้น ซีพี ออลล์ ยงัไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย ดว้ยเหตุ
น้ี ซีพี ออลล์ จึงไดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ใน 11 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพูชา จีน 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั และปากีสถาน และให้บริษทัฯ เป็นผูรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้ และเคร่ืองหมายบริการในลกัษณะสัญญารูปแบบเดียวกนักบัท่ีเคยเป็นอยูเ่ดิมก่อนการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
โดยซีพี ออลล ์ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึง
สินทรัพยโ์ดยบริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) จดัท าโดย บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ลง
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556)  



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 61 
 

4.3.1.2 สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์  
ซอฟตแ์วร์ของบริษทัฯ อยูภ่ำยใตส้ญัญำรับอนุญำตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์กบัซีพี ออลล ์โดยมีสำระส ำคญั
ดงัต่อไปน้ี 
คู่สัญญา คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน)  

คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน)  
ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกรำคม 2558 ถึง 31 ธนัวำคม 2558 

ลกัษณะของบริการ กำรรับอนุญำตใหใ้ชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วร์ของระบบสำรสนเทศช่ือ         
MBS 2000 

ค่าบริการตามสัญญา 900,000 บำท ต่อ 1 สำขำท่ีเปิดใหม่ของหำ้งแมค็โครท่ีมีพ้ืนท่ีขำย
มำกกวำ่ 4,000 ตำรำงเมตร ซ่ึงเป็นกำรเรียกเก็บคร้ังเดียว เฉพำะสำขำท่ี
เปิดใหม่ 

ขอบเขตของสัญญา บริษทัฯ ใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่ำวในกำรบนัทึกรำยกำรขำยสินคำ้ กำร
บนัทึกรับสินคำ้ กำรเคล่ือนไหวของสินคำ้และระบบขอ้มูลลูกคำ้ของ
สำขำบริษทั โดยสำมำรถใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่ำวท ำขอ้มูลของสำขำใหม่
และขอ้มูลรวมของทุกสำขำไดโ้ดยตน้ทุนใชซ้อฟตแ์วร์ถูกกวำ่กำร
พฒันำซอฟตแ์วร์เอง 

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั อำย ุ1 ปี กำรต่อสญัญำเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 
คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได ้โดยตอ้งบอกล่วงหนำ้ไม่
นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 

หมายเหตุ: ในปี 2556 เม่ือซีพี ออลล์ ได้เขา้ซ้ือหุ้นบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดิมของ
บริษทัฯ นั้น ซีพี ออลล์ ยงัไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย ดว้ยเหตุ
น้ี ซีพี ออลล์ จึงไดม้าซ่ึงสิทธิในโปรแกรมซอฟแวร์ดงักล่าวขา้งตน้ และให้บริษทัฯ เป็นผูรั้บอนุญาตให้ใช้ซอฟตแ์วร์ในลกัษณะ
สญัญารูปแบบเดียวกนักบัท่ีเคยเป็นอยูเ่ดิมก่อนการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัฯ โดยซีพี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพยโ์ดยบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) 
จดัท าโดย บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556) 

 
  



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 62 
 

4.3.1.3 กรมธรรม์ประกนัภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่ม 
Umbrella Insurance  

คู่สัญญา คู่สัญญาผู้ให้ประกัน: บริษทั อลิอนัซ์ ซี 7พี 7ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน (      
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มอลิอันซ์และเครือเจริญโภคภณัฑ ์
คู่สัญญาผู้รับการให้ประกนั: บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน)  

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 สิงหำคม 2557 ถึง 31 กรกฎำคม 2558 

ลกัษณะของบริการ เพ่ือลดควำมเส่ียงในเร่ืองควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำ
ต่ำงๆ ของบริษทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยท ำประกนัในวงเงิน 75 ลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ  

ค่าบริการตามสัญญา 1,400,000 บำทต่อปี 

ขอบเขตของสัญญา เพ่ือคุม้ครองควำมเสียหำยต่อบุคคลท่ีสำมในส่วนท่ีเกินจำกท่ีบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยท ำประกนัไว ้

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ปกติทัว่ไป 

 
4.3.1.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพือ่การด าเนินงาน  

สิทธิการเช่าในที่ดนิ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจ านวนทั้งส้ิน 21 
แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสัญญาอยู่
ระหวา่งประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดท าเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

 ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

1. สำขำจรัญสนิทวงศ์1) 22 ไร่ 3 งำน 30 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

2. สำขำสำทร2) 18 ไร่ 2 งำน 92 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

3. สำขำสำมเสน2) 22 ไร่ 27 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

4. สำขำภูเก็ต2) 24 ไร่ 21.75 ตำรำงวำ - 

5. สำขำสมุย3) 14 ไร่ 10.7 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

6. สำขำล ำพนู3) 21 ไร่ 7 ตำรำงวำ - 

7. สำขำรำชบุรี3) 21 ไร่ 3 งำน 42 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 63 
 

 ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

8. สำขำป่ำตอง1) 1 ไร่  ค ำมัน่ต่ออำย ุ

9. สำขำรำไวย์2) 3 ไร่ 2 งำน 64.3 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

10. สำขำเกำะพะงนั2) 6 ไร่ 1 งำน 81.4 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

11. สำขำบึงกำฬ3) 20 ไร่ 1 งำน 92 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

12. สำขำพทัยำเหนือ3) 8 ไร่ 48.25 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

13. สำขำแม่สำย3) 35 ไร่ 1 งำน 61 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

14. สำขำศำลำยำ3) 24 ไร่ 1 งำน 10 ตำรำงวำ - 

15. สำขำแม่สอด3) 21 ไร่  ค ำมัน่ต่ออำย ุ

16. สำขำถลำง3) 25 ไร่  ค ำมัน่ต่ออำย ุ

17. สำขำระนอง3) 26 ไร่ 1 งำน 8.8 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

18. สำขำกลัปพฤกษ์3) 10 ไร่ 97.1 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

19. สำขำฝำง3) 26 ไร่  ค ำมัน่ต่ออำย ุ

20. สำขำนครอินทร์3) 24 ไร่ 2 งำน 80.5 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

21. สำขำศรีนครินทร์ 23) 6 ไร่ 3 งำน 43 ตำรำงวำ ค ำมัน่ต่ออำย ุ

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

 
  



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 64 
 

สิทธิการเช่าในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ ไดเ้ช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจ านวนทั้งส้ิน 6 
แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 3 ปี - 10 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 6 เดือน - 7 ปี โดยมีรายละเอียดท าเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

1. สยำมโฟรเซ่น สำขำตลำดเมืองใหม่ 222 ตำรำงเมตร ใหสิ้ทธิไดเ้ช่ำก่อนผูอ่ื้น  
ภำยหลงัหมดอำยสุญัญำเช่ำ 

2. สยำมโฟรเซ่น สำขำอุดรธำนี 128 ตำรำงเมตร ค ำมัน่ต่ออำย ุ

3. สยำมโฟรเซ่น สำขำทุ่งสง 131 ตำรำงเมตร ค ำมัน่ต่ออำย ุ

4. สยำมโฟรเซ่น สำขำตลำดยำ่โม 145 ตำรำงเมตร ค ำมัน่ต่ออำย ุ

5. สยำมโฟรเซ่น สำขำศรีรำชำ 259 ตำรำงเมตร ค ำมัน่ต่ออำย ุ

6. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สำขำป่ำตอง 1,682 ตำรำงเมตร ค ำมัน่ต่ออำย ุ

 
  



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 65 
 

4.4 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย 
4.4.1 เงนิลงทุนบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชว้ิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด 
และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกเป็นค่า
เผื่อการปรับมลูค่าเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   

     งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

     เงนิลงทุนตามวธีิ 
     ราคาทุน 
     (ล้านบาท) 
บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั   270 
บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั   78 
บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั   31 

รวม     373 

 
  



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 66 
 

เงนิลงทุนมละรายละเอยีดบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
รายช่ือ 

บริษัทย่อย 
ประเภทกำิการ สัดส่วน

การถือหุ้น 
)ร้อยละ)  

ทุนำดทะเบียน 
 

ทุนช าระมล้ว 

สยำมฟดู เซอร์วสิ ธุรกิจจดัหำผลิตภณัฑอ์ำหำร
ในประเทศและน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศ เพ่ือจ ำหน่ำยไป
ยงัลูกคำ้ทัว่ประเทศ โดย
ด ำเนินกำรคดัสรรผลิตภณัฑ์
อำหำรท่ีมีคุณภำพทั้ง แช่แขง็    
แช่เยน็ และอำหำรแหง้ ไดแ้ก่ 
เน้ือสตัว ์อำหำรทะเล มนัฝร่ัง 
ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑ์
ปรุงแต่งอำหำร เป็นตน้  

99.99 45 ลำ้นบำท 45 ลำ้นบำท 

วนีำสยำม ฟู้ ด  ธุรกิจทำงกำรคำ้และจดั
จ ำหน่ำยอำหำร รวมทั้งธุรกิจ
น ำเขำ้และส่งออกอำหำรท่ีมี
คุณภำพสูง ดำ้นผลิตภณัฑ์
เน้ือสตัว ์อำหำรทะเล มนัฝร่ัง 
ผลิตภณัฑน์ม ผลิตภณัฑป์รุง
แต่งอำหำร เป็นตน้ 

100.00 
 

2.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 2.5 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

แมค็โคร อำร์โอเอช ธุรกิจลงทุนในต่ำงประเทศ 
รวมทั้งใหบ้ริกำรดำ้นกำร
บริหำร ดำ้นเทคนิค และ/หรือ 
กำรใหบ้ริกำรสนบัสนุนแก่
บริษทัในเครือ 

99.99 125 ลำ้นบำท 31.25  
ลำ้นบำท 

 

 
 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย หนา้ท่ี 67 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยใดๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
และบริษทัย่อยท่ีมีจ ำนวนสูงเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 รวมทั้งไม่มีคดีท่ีมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่ำงมีนยัส ำคญั และไม่มีคดีควำมในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ได้
เป็นธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน หนา้ท่ี 68 
 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 
วนัท่ีจดทะเบียน   : 10 พฤษภาคม 2531 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  : 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
     โทรศพัท ์0-2723-1000  โทรสาร 0-2375-2927   
       เวบ็ไซต ์www.siammakro.co.th 
ประเภทธุรกิจ  : ด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสด และบริการตนเอง 
     จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกบตัรของแมค็โคร 
จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 4,800,000,000  หุน้  
ทุนจดทะเบียน  : 2,400,000,000 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 2,400,000,000 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

 
บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
บริษทัย่อย 
(1)  บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 0105527032739 (เดิมเลขท่ี 3276/2527) 
วนัท่ีจดทะเบียน   : 7 กนัยายน 2527 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

     กรุงเทพฯ 10110  
     โทรศพัท ์0-2620-6000   โทรสาร 0-2620-6001 

    เวบ็ไซต ์www.siamfoodservices.com 
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายอาหารจากต่างประเทศและ 

ในประเทศดว้ยอาหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม ดา้นผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์
อาหารทะเล มนัฝร่ัง  ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 

จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 450,000 หุน้  
ทุนจดทะเบียน  : 45,000,000 บาท จ านวน 450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 45,000,000 บาท จ านวน 450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
 
 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน หนา้ท่ี 69 
 

(2)  บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 100110110114 
 วนัท่ีจดทะเบียน   : 15 ตุลาคม 2555 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  : 56 ถนนฟัมหงอ็กแถก็ วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิต้ี ประเทศเวียดนาม 
      โทรศพัท ์(848) 7309 1188 โทรสาร (848) 3820 1886  
     เวบ็ไซต ์www.vinasiamfood.com.vn 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจทางการคา้และจดัจ าหน่ายอาหาร รวมทั้งธุรกิจ

น าเข้าและส่งออกอาหารท่ีมีคุณภาพสูง ดา้นผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ 
อาหารทะเล มนัฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 
เป็นตน้  

ทุนจดทะเบียน  : 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ  
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้   :  2,511,100 เหรียญสหรัฐฯ 

 
(3) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี   : 1014447040011 
 วนัท่ีจดทะเบียน   : 04 ตุลาคม 2557 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  : 0198 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
      โทรศพัท ์0-2723-1000  โทรสาร 0-2375-2927  
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการบริหาร  

ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 
จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 1 ,04 0,000 หุน้  
ทุนจดทะเบียน  : 005,000,000 บาท จ านวน 1,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 00,040,000 บาท จ านวน 1,250,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 25 บาท  

 
บริษทัร่วม  

- ไม่มี - 
 

6.2  ข้อมูลส ำคัญอืน่ ที่มผีลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผู้ลงทุน 
- ไม่มี - 
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6.3 บุคคลอ้ำงองิ 
นายทะเบียนหุน้  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

     อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599  
      โทรสาร 0-2359-1259 
 

ผูส้อบบญัชี   : นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ    
        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4068 

นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 6112 
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ    
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4323 

     บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
     ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
     1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2677-2000   
      โทรสาร 0-2677-2222 
      

ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั 
     ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 
     3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
     โทรศพัท ์0-2676-6667-8 
      โทรสาร 0-2676-6188-9 
 

     บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั 
     ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 
     3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
     โทรศพัท ์0-2676-6667-8 
      โทรสาร 0-2676-6188-9 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  ว ันท่ี 21 สิงหาคม  2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
2,400,000,000 บาท เป็นทุนช าระแลว้จ านวน 2,400,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามญัทั้งส้ิน 4,800,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 ผู้ถือหุ้นใหญ่  
รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2557 มีดงัน้ี 

รายช่ือ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั*      2,640,302,800 55.01 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)* 2,057,846,700 42.87 

รวม 4,698,149,500 97.88 

หมายเหตุ :  
* บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง จ ากดั และ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัในกลุ่มเครือซีพี
ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ รวมกนั ร้อยละ 97.88 ของ
หุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่  
ไม่มีข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออก      

และเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ  

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

 -ไม่มี- 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีหกั
ภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี โดยเร่ิมจากผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นตน้ไป 

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นคร้ังคราวไป 
 
7.5 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 
 

ปี 2556 2555 2554 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.90 14.72 
(0.74)* 

11.06 
(0.55)* 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.80 
 

12.50 
(0.63)* 

10.50 
(0.53)* 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 89.3 84.9 95.0 

 หมายเหตุ :   
*  อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ และเงินปันผลต่อหุน้ ส าหรับปี 2555 และ 2554 ไดแ้สดงมลูค่าเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ
กบัปี 2556 โดยใชจ้ านวนหุ้นใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ จากเดิม มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จ านวน 240,000,000 หุ้น ให้เป็น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 
4,800,000,000 หุ้น อตัราส่วนดงักล่าวไดมี้การปรับปรุงใหม่จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้น
ของหุน้สามญัดงักล่าวเสมือนไดมี้การเปล่ียนแปลงแลว้ตั้งแต่ตน้ปี 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย  
- คณะกรรมการบริษทัฯ 
- คณะกรรมการชุดย่อย ท่ีช่วยกลัน่กรองเร่ืองท่ีส าคญัซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

จ านวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

- คณะผูบ้ริหาร โดยมีประธานเจา้หนา้บริหารเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 
ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ  มีกรรมการจ านวน 18 คน ประกอบดว้ย 
- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 10 คน โดยในจ านวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 6  คน 

(เท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) จ านวน 8 คน 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการ 

หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 
วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอย่างถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆ    
โดยประธานกรรมการจะท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เวน้แต่กรณีท่ีประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือ    
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นวาระท่ีพิจารณา ใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนเป็นประธานในท่ีประชุมในการพิจารณาวาระ
ดงักล่าว 

   
รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557 (จ านวนคร้ัง) 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
ประชุม
กรรมการ 
 (5 คร้ัง) 

สามญั 
ผู้ถือหุ้น 
(1 คร้ัง) 

วสิามญั 
ผู้ถือหุ้น 
(1 คร้ัง) 

1.   นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ 

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 5/5 
 

1/1  1/1 

2.   นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558 5/5 1/1 1/1 
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รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
ประชุม
กรรมการ 
 (5 คร้ัง) 

สามญั 
ผู้ถือหุ้น 
(1 คร้ัง) 

วสิามญั 
ผู้ถือหุ้น 
(1 คร้ัง) 

3.    นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558 5/5 1/1 1/1 

4.    นายธีระ วภูิชนิน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558 5/5 1/1 1/1 

5.    ดร. ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558 5/5 1/1 1/1 

6.    นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558 4/5 1/1 0/1 

7.    นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ 
กรรมการบริหาร (กลุ่ม 1) 

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558 5/5 1/1 0/1 

8.   นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2 
และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 2) 

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 5/5 1/1 1/1 

9.   ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ กรรมการบริหาร 
(กลุ่ม 1) และกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 5/5 0/1 0/1 

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
(กลุ่ม 2) และกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 5/5 1/1 1/1 

11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
(กลุ่ม 2) 

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 4/5 1/1 1/1 

12. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 2/5 0/1 0/1 

13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
(กลุ่ม 1) 

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 4/5 0/1 0/1 

14. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 0/5 0/1 0/1 
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รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
ประชุม
กรรมการ 
 (5 คร้ัง) 

สามญั 
ผู้ถือหุ้น 
(1 คร้ัง) 

วสิามญั 
ผู้ถือหุ้น 
(1 คร้ัง) 

15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 3/5 1/1 1/1 

16. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
(กลุ่ม 1) 

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 3/5 0/1 0/1 

17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
(กลุ่ม 2) 

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 5/5 1/1 1/1 

18. นายฟิลลิป วลิเลียม คอ๊กซ์ กรรมการ เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559 5/5 1/1 1/1 

หมายเหตุ :                         
1. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมิได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการ

บริหารงานประจ าและไม่เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ รวมทั้ งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

2. ส าหรับนายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นกรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทั ส านักงานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั และบริษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผู ้
ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายแก่บริษทัฯ โดยไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาท ต่อปี ซ่ึงลกัษณะ
การใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายดงักล่าว มีผลท าใหน้ายชวลิต อตัถศาสตร์ มีคุณสมบติัไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2553 
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2553 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัผ่อนผนัเร่ืองคุณสมบติัดงักล่าวดว้ยเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) นายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นผูท่ี้มีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ และกฎระเบียบของ

หน่วยราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ หรือท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และ/หรือ
กิจการของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯ สามารถเตรียมการและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและทนัท่วงที และเพ่ือด าเนินการป้องกนัมิให้ไดรั้บผลกระทบใด ๆ จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งยงัคงใหน้ายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ 

(ข) คณะกรรมการเห็นว่าการแต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
การใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ  
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ในหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 17 
(ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ
ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งดงักล่าวแลว้ 

3. กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ โดย กรรมการบริหารคนใดคน
หน่ึง จาก (กลุ่ม 1) ลงนามร่วมกบั กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึงจาก(กลุ่ม 2) รวมเป็นสองคนลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  

4. สาเหตุท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเน่ืองจากติดภารกิจ 

 
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษทัฯ ในปี 2556 และ 2557 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 

รายช่ือ 
จ านวนหุ้น )หุ้น(   
ณ 31 ธันวาคม 

เพิม่ขึน้/ 
ลดลง 

2557 2556 
1. นายอาสา สารสิน - - - 
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน - - - 
3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ - - - 
4. นายธีระ วิภูชนิน - - - 
5. ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ - - - 
6. นายโชติ โภควนิช - - - 
7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ - - - 
8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ - - - 
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 200 200 - 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ - - - 
11. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ - - - 
12. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ - - - 
13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ - - - 
14. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ - - - 
15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ - - - 
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รายช่ือ 
จ านวนหุ้น )หุ้น(   
ณ 31 ธันวาคม 

เพิม่ขึน้/ 
ลดลง 

2557 2556 
16. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ - - - 
17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ - - - 
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ - - - 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) 

คน หรือจ านวนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดแต่ไม่เกินสิบแปด (18) คน และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งเป็นผู ้
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ
กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่กไ็ด ้

กรรมการซ่ึงมอี านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษทัฯ 
นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ หรือ นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์หรือ นายณรงค์ เจียรวนนท ์หรือ นายประเสริฐ 

จารุพนิช คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ หรือ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ หรือ นายพิทยา 
เจียรวิสิฐกลุ หรือ นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

 
หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีก าหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษทัฯ พร้อมทั้งก ากบัดูแลฝ่าย

บริหารใหด้ าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการก าหนดวิสัยทศัน์ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของ
บริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูก้  าหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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4. คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี รับผิดชอบต่อการ
ตดัสินใจของตนเอง โดยใชดุ้ลยพินิจอย่างอิสระบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและ
รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย 

5. คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการอนุมติัในส่วนการด าเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของ
บริษทัฯ โดยค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

6. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งละเวน้หรือหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใดๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบั
กิจการของบริษทัฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งสอดส่องดูแล
เร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ  เพ่ือให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

9. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะเป็น
ประจ าทุกปี โดยร่วมกนัพิจารณาผลการด าเนินงานและปัญหาเพ่ือสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

10. คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ทุก
คร้ัง หากมีภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ  

11. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 

 
8.2 ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีผูบ้ริหารจ านวน 8 ท่าน และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน

ทั้งส้ิน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

(1 มกราคม - 30 มถุินายน 2557) 
ต าแหน่ง 

(1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557)* 
1. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
(1 มกราคม - 30 มถุินายน 2557) 

ต าแหน่ง 
(1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557)* 

2. นายชิ หลุง ลิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  
สายงานธุรกิจฟดู เซอร์วิส 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  
สายงานธุรกิจในประเทศ  

3. นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 
สายงานบริหารสินคา้ 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร -  
ฝ่ายพฒันานวตักรรม**  

4. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 
สายงานบริหารการเงิน  

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  
สายงานบริหารการเงินและ 
หน่วยงานสนบัสนุน  

5. นายโทมสั เลสล่ี แฮมเมอร์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 
สายงานดา้นปฏิบติัการ  

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  
สายงานธุรกิจต่างประเทศ  

6. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  
สายงานพฒันาระบบขอ้มลู  

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ  

7. นางบุญสิน ศรีเลิศชยัพานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง *** 

8. นายวชัรชยั หล่อทรัพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล 

*** 

หมายเหตุ :   ผูบ้ริหารตามรายนามขา้งตน้ทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศก าหนดโดยคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนภายใตพ้รบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
*    บริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและต าแหน่งของผูบ้ริหารเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
**   ต าแหน่งเทียบเท่า รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
*** ไม่ไดเ้ขา้ข่ายตามนิยามของผูบ้ริหาร  
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
โครงสร้างการจดัองค์กร  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

รองประธาน
เจา้หนา้ท่ี 
บริหาร - 
สายงาน 

บริหารการเงินและ
หน่วยงานสนบัสนุน 

รองประธาน
เจา้หนา้ท่ี 
บริหาร - 
สายงาน 

ธุรกิจต่างประเทศ 

เจา้หนา้ท่ี 
บริหาร - 

ฝ่ายพฒันานวตักรรม 

รองประธาน
เจา้หนา้ท่ี 
บริหาร - 
สายงาน 

สารสนเทศทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหาร 

รองประธาน 
เจา้หนา้ท่ี 
บริหาร -  
สายงาน 

ธุรกิจในประเทศ 

หมายเหตุ: *บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและต าแหน่งผูบ้ริหารเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
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8.3 เลขานุการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งใหน้างสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2551  เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการดงัต่อไปน้ี ในนามของบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษทัฯ 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
4. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ใหป้ระธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ได้รับรายงานนั้นจาก
กรรมการและผูบ้ริหาร 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีขา้งตน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

 ตามเอกสารแนบ 1 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษทัฯ บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัที่เกีย่วข้อง 

 ตามเอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 ตามเอกสารแนบ 2 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

8.4.1.1 กรรมการบริษทัฯ 

กรรมการบริษทัฯ จ านวน 18 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนบ าเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22.38 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2557 มีดงัน้ี 

 

รายช่ือ 
อตัราค่าตอบแทน ปี 2557  

(บาท/เดอืน) 
1. นายอาสา สารสิน 150,000 
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน 155,000 
3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 110,000 
4. นายธีระ วิภูชนิน 110,000 
5. ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ 110,000 
6. นายโชติ โภควนิช 110,000 
7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 95,000 
8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 95,000 
9. ดร. ประสริฐ จารุพนิช 95,000 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 95,000 
11. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล 95,000 
12. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ 95,000 
13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 95,000 
14. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ 95,000 
15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ 95,000 
16. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 95,000 
17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 95,000 
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ 95,000 
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8.4.1.2 กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารจ านวน 8 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยู่ในขอ้ 8.4.1.1 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยู่ในขอ้ 8.4.1.1 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึง
รวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.5 ผู้บริหาร  

ผูบ้ริหาร จ านวน 8 ราย (รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการปรับเปล่ียนต าแหน่งในระหว่างปี) 
ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 158.99 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั 

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 
8.4.2.1 กรรมการบริษทัฯ 

-ไม่มี- 

8.4.2.2 กรรมการบริหาร 

-ไม่มี- 

8.4.2.3 กรรมการตรวจสอบ 

-ไม่มี- 

8.4.2.4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

-ไม่มี- 

8.4.2.5 ผู้บริหาร 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ านวน 8 ราย* รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
57.73 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเฉพาะส่วนท่ีบริษทัฯ จ่ายให้ (3% ของเงินเดือน) และ
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ค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่า
เดินทาง เป็นตน้ 

รายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารขา้งตน้ใชต้ามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายออกไปในระหวา่งปี โดยจะแตกต่าง
จากจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

หมายเหตุ : * บริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างและต าแหน่งผูบ้ริหาร ดงันั้น ผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศก าหนด
โดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนภายใตพ้รบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 จะมี
เพียง 6 ราย 
 

8.2 บุคลากร 

8.2.1 จ านวนพนักงานทั้งหมด และจ านวนพนักงานในแต่ละสายงานหลกั  

 ตารางแสดงจ านวนพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในแต่ละสายงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย : คน) บริษทัฯ สยามฟูด เซอร์วสิ วนีาสยาม ฟู้ด 

พนกังานปฏิบติัการ 12,636 66 8 

พนกังานส านกังาน 567 78 43 

รวม 13,203 144 51 

รวมพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 13,398 
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8.2.2 ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
ตารางแสดงผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในปี 2557 

ประเภทธุรกจิ บริษทั 
ผลตอบแทนรวม  

ณ ส้ินปี 2557  
(ล้านบาท) 

จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัฯ 3,494.05 

น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละอาหารประเภทเน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากนม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่ง
อาหาร จากต่างประเทศ และในประเทศ 

สยามฟูด เซอร์วิส 75.69 

จัดจ าหน่ายน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารประเภท 
เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากนม มนัฝร่ัง และ
ผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 

วีนาสยาม ฟู้ ด 24.49 

รวม 3,594.23 

ผลตอบแทนรวมของพนกังานทั้งหมดประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเฉพาะส่วน
ท่ีบริษทัจ่ายให  ้(ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าน ้า ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าเดินทาง เป็นตน้ 

รายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารขา้งตน้ใชเ้กณฑเ์งินสดท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่าง
จากจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

8.2.3 การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

8.2.4 ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 
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8.2.5 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานทุกคนลว้นมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ในทุก ๆ ดา้น และเช่ือว่าพนกังานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กรทั้งในอดีต ปัจจุบนั 
และอนาคต  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการสร้างและพฒันาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดูแลรักษาบุคลากรคุณภาพให้
อยู่คู่กบัองคก์ร เพราะพนกังานทุกคน ทุกระดบั ถือเป็นรากฐานความส าเร็จของบริษทัฯ มาตลอด 25 ปี และต่อเน่ือง
ถึงแผนงานในอนาคตท่ีบริษทัฯ เตรียมจะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตว้ิสยัทศันข์ององคก์ร  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างองคก์รใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจแมค็โครท่ีเติบโตแบบกา้วกระโดด
ภายในประเทศ และการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนในประเทศและส่วนต่างประเทศ 
โดยทั้งสองส่วนจะแบ่งสายงานตามหนา้ท่ี ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัซ้ือ (Commercial) และฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) เพ่ือให้
มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจจะมีความคล่องตวั สามารถขยายธุรกิจตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

ภารกิจท่ีส าคญัอีกอย่างคือ การจดัเตรียมก าลงัคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือสนบัสนุนการเติบโต
ของบริษทัฯ อย่างทนัท่วงที โดยในปี 2557 บริษทัฯ มีการเพ่ิมบุคลากรกว่า 5,000 คน เขา้มาสนบัสนุนธุรกิจท่ีมีการ
ขยายสาขาแม็คโครมากถึง 13 สาขาภายในปีเดียว กลยุทธ์ส าคญัคือการหล่อหลอมวฒันธรรมองค์กรให้พนกังาน
ทั้งหมดกว่า 13,000 คน รักในองคก์ร คิดและท าไปในทิศทางเดียวกนัดว้ยค่านิยม “VICTORY -  7 ค่านิยม สมเป็น
คนแมค็โคร” ปัจจุบนั บริษทัฯ ก าลงัเร่งสร้างความตระหนกัรู้ในองคก์ร และการฝึกอบรมบุคลากรใหเ้ช่ือในค่านิยม
ท่ีสะทอ้นตวัตน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และเพ่ือนพนกังานดว้ยกนั 

ควบคู่ไปกบัการสร้างบุคลากร บริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัการพฒันาโครงการฝึกอบรมบุคลากรให้
ทนัสมยัและเป็นระบบท่ีเรียกว่า G 4G “Grow our people For Growth” เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานแต่ละระดับมี
ความรู้ทางธุรกิจ อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแมค็โคร และเติบโตกา้วหนา้ตามแผนการสืบทอดต าแหน่งงานภายใน
องค์กร อาทิ โครงการ Rising Star พฒันาพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีศกัยภาพสูงให้พร้อมท่ีจะเติบโตในระดบัท่ี
สูงข้ึน โครงการ Star พฒันาบุคลากรในระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาให้เป็นผูจ้ดัการสาขา และโครงการ Star Plus 
พฒันาบุคลากรระดบัผูจ้ดัการสาขาและผูจ้ดัการอาวุโสให้กา้วข้ึนสู่ระดบัผูน้ าต่อไป ส่วนโครงการ Food Service 
Academy เนน้ฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ในดา้นธุรกิจอาหารมากข้ึน เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจในสายงานฟูดเซอร์วิส 
โครงการสอนภาษาองักฤษ (English course) และภาษาอ่ืนๆ  โดยฝึกอบรมทกัษะพ้ืนฐานทางภาษา เพ่ือเตรียมพร้อม
การขยายสู่ตลาดสากล เป็นตน้  
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ทุกโครงการมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาทกัษะความสามารถตามสายงาน (Operating Skill) ทกัษะการ
บริหารจัดการ (Management Skill) ทักษะความเป็นผูน้ า (Leadership Skill) และการพฒันาทักษะความสามารถ
เฉพาะบุคคล นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาคุณภาพบุคลากรกบับริษทัในกลุ่มซีพี 
ออลล ์โดยร่วมมือกบัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์(PIM) สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ป้อนเขา้สู่อุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่ง 
โดยในปี 2557 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีแก่นกัศึกษารวม 44 คน ใหเ้ขา้รับการฝึกงานและ
รับเขา้ท างานทนัทีท่ีจบการศึกษา ในจ านวนน้ีเป็นบุคลากรภายในองคก์ร 15 คน ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร
ใหมี้โอกาสยกระดบัวฒิุการศึกษาและพฒันาศกัยภาพ เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัน าพาธุรกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต  
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

  บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีความเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
จะเป็นการเสริมสร้างใหก้ระบวนการท างานและกระบวนการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่ความ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและเพ่ิมมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  (Corporate Governance Policy)          
โดยยึดถือแนวทางตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and 
Development) และไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทั้งของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งรับทราบและปฏิบัติตาม
นโยบายดงักล่าว เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ทั้งน้ี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของ
การก ากบัดูแลกิจการใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่ สิทธิของผู ้
ถือหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดท้ าการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th  

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือกลัน่กรองและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ  เฉพาะเร่ือง ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 8 คน ดงัน้ี 
1. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ  กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการบริหาร 
3. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการบริหาร 
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4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการบริหาร 
5. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการบริหาร 
6. นายณรงค ์เจียรวนนท ์                                                   กรรมการบริหาร 
7. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการบริหาร 
8. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์                                                 กรรมการบริหาร 

 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ การลงทุน ด้านก าลังคน การ

ประเมินผล และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดผลตอบแทน 
2. จดัท างบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 
3. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล 

รวมทั้งปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
4. ติดตามผลการพฒันาระบบการจดัการและบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ 
5. ติดตามผลการพฒันาบุคลากร การแต่งตั้ งโยกยา้ยผูบ้ริหารของแต่ละธุรกิจตามแผนงานการสร้าง

ผูบ้ริหารทดแทน  

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ จ านวน 5 คน ดงัน้ี 

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

หมายเหตุ  :   
คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนดเพ่ือท าหนา้ท่ีสอบทานการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้ง 
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พิจารณารายการระหว่างกนั โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
ท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎบตัร (charter) 
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(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 คน ดงัน้ี 
1. นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. คดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้มี

องค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/  ระเบียบท่ีเ ก่ียวข้อง และน า เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะ
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ์ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั หาก
พิจารณาแลว้เห็นควรให้มีการเปล่ียนแปลงไปจากมติผูถื้อหุ้นเดิม  ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ    
บริษทัฯ พิจารณาเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
(1) กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต่์อไปน้ี 
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1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน            
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้ งน้ีลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
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มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาผอ่น
ผนัใหไ้ดห้ากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 
และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าว
แลว้ 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
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(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหก้รรมการอิสระและกรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ไดมี้โอกาสประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างกนัเองอย่างเป็นอิสระ ส าหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ
บริษทัฯ รวมทั้งการก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดใหมี้การประชุม
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การสรรหากรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหวัขอ้ การสรรหากรรมการ 

(2) การสรรหากรรมการ 

บริษทัฯ เปิดโอกาสในการใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ     
เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั
การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ี
ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
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เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตน
แทน โดยมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมการดูแล การจดัการและรับผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทัฯ โดย 

1. มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัฯ 
ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตวัแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัก่อน 

2. มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของ
บริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจ 

3. มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการ
ระหว่างบริษทัฯ ดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท า
รายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวใหค้รบถว้นถกูตอ้งและใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลและการท ารายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในท านองเดียวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ     
ผา่นทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบญัชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยยงัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

4. มีการก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษทัย่อยดว้ยระบบควบคุม
ภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อน่ึง ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพ่ือเป็นการป้องกนัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ารสนเทศภายใน และเพ่ือป้องกนัขอ้ครหาเก่ียวกบั
ความเหมาะสมของการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลภายในบริษทัฯ ควบคุมและจ ากดัการน าขอ้มลูภายในของบริษทัฯ 
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั และเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยบริษทัฯ จะเก็บรักษาสารสนเทศท่ีส าคญัท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยไวเ้ป็นความลบั และจ ากดัให้รับรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมี
โอกาสเขา้ถึงหรือไดรั้บขอ้มลูภายในท่ีส าคญัของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนจะตอ้งรายงานขอ้มูลการ
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี 
ในการจดัเตรียมและการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศท่ีส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยนั้น จะกระท าโดย
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เฉพาะบุคคลท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

นอกจากน้ีแลว้ บริษทัฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวใหผู้บ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบอยู่อย่างสม ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ ว่าดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของสารสนเทศท่ีส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ไวเ้ป็นความลบั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์รือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตวัในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์่า การกระท าในลกัษณะท่ีเป็นการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัและการ
เปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้ม ตามนโยบายของบริษทัฯ ไดห้า้มผูบ้ริหาร
และพนกังานน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน และในทางธุรกิจ หรือน าไปใชใ้นทางท่ี
ก่อใหเ้กิดส่วนไดส่้วนเสีย นอกจากน้ี ยงัตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูภายในดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัอยา่งเขม้งวด 

 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั
ในรอบปีบญัชี 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ช่ือบริษัทผู้จ่าย ส านักงานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั 
ค่าสอบบัญชี 

(บาท) 
บมจ. สยำมแมค็โคร บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 5,210,000 

บจ. สยำมฟดู เซอร์วสิ บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 750,000   

บจ. แมค็โคร อำร์โอเอช บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 80,000   

บจ. วนีำสยำม ฟู้ ด บจ. เคพีเอม็จี ลิมิเตด็ (เวยีดนำม) 159,338*  

 หมายเหตุ  :  
 * เป็นเงินจ านวน 106,225,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0015 บาท) 

(2) ค่าบริการอืน่  

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ การเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจในดา้น
ต่างๆ ท่ีไม่เกี่ยวกบังานสอบบญัชี การให้บริการดา้นกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตาม
วิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชี 2557 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ประเภทของงานบริการอืน่ ผู้ให้บริการ จ่าย 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) 

บมจ. สยำมแมค็โคร  การตรวจสอบตามวิธีการ 
ท่ีตกลงร่วมกนั** 

บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี - 20,000 

บจ. สยำมฟดู เซอร์วสิ การตรวจสอบตามวิธีการ 
ท่ีตกลงร่วมกนั** 

บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 15,000 - 

บจ. วนีำสยำม ฟู้ ด การใหบ้ริการดา้นกฎหมาย 
และภาษี  

บจ. เคพีเอม็จี ลิมิเตด็ (เวียดนำม) 54,000 108,000 

รวม 69,000 128,000 

หมายเหตุ  :  
** การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ท าลายสินคา้ 
*** ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัส านักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั โดยจ านวนเงินท่ีจ่าย

ไปแลว้และตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจ านวน 36,000,000 และ 72,000,000 ดองเวียดนามตามล าดบั (อตัรา
แลกเปล่ียน 1 ดองเวยีดนามเป็น 0.0015 บาท) 
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9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยตระหนักถึง
ความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งด าเนินการรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ และความ
เท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใตก้รอบขอ้ก าหนด
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

(2) บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ในปี 
2557 บริษทัฯ จดัประชุมผูถื้อหุน้ทั้งหมด 2 คร้ังไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2557 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ณ หอ้งจตุรทิศ 
และห้องวาสนา ตามล าดบั โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร อน่ึง ในปี 2557 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ
เพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการ
ล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 17 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑ์
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(3) บริษทัฯ มอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 และการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 ว ัน และ 15 วัน ตามล าดับ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบอยา่งครบถว้น  

(4) บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไวท่ี้เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษทัฯ ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 และวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ล่วงหนา้ 34 วนั และ 
17 วนั ตามล าดบั และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม

http://www.siammakro.co.th/
http://www.siammakro.co.th/
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ดงักล่าวไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วนรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้ผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตด์งักล่าวหลงั
วนัประชุม 13 วนั และ 14 วนัตามล าดบั 

(5) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 มีกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  จ านวน 13 คน และ 11 คน ตามล าดบั รวมทั้ ง
ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม โดยประธานในท่ีประชุมไดป้ระกาศ
แจง้จ านวนและสัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน 
วิธีการท่ีใชใ้นการนบัคะแนนเสียงตั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม ด าเนินการประชุมและจดัใหผู้ถื้อหุน้ออก
เสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ี
ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และมี
การบนัทึกการประชุมถกูตอ้งครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและ
เร่ืองท่ีเสนอ รวมทั้งไดต้อบค าถามอยา่งครบถว้นในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(6) บริษทัฯ ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและวาระอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดล้งมติ 

(7) บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมใหน้กัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ ไดท้ าการ
ติดต่อประสานงานกบันกัลงทุนสถาบนั เพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหนา้ 1 วนั ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้จริง 

(8) บริษทัฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผูถื้อหุน้ในการพบปะระหวา่งกนัเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบัสิทธิ
พ้ืนฐานของบรรดาผูถื้อหุน้ 

(9) จดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผู ้
ถือหุน้ 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม  

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรม ดงัน้ี 
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(1) ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบั
หน่ึงเสียง 

(2) ในปี 2557 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 17 ตุลาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑต์ามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 
www.siammakro.co.th และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(3) บริษทัฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น และ
สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้ ง
กรรมการ 

(4) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนได ้โดย
บริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุแจ้ง
ค าอธิบายและขอ้มูลของกรรมการตรวจสอบไวใ้นหนังสือนัดประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ปี 2557 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557  มีผูถื้อหุน้จ านวน 50 ราย และ 
47 ราย ตามล าดบั มอบฉนัทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน อีกทั้งบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
อ านวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

(5) บริษทัฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งทราบอยู่อย่างสม ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ ว่าดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการด าเนินการต่างๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วน
ของนโยบายการเกบ็รักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน
หวัขอ้การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน และในปี 2557 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑข์องการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือ
การท ารายการระหว่างกนัตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

(6) ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล หรือบริษทัอ่ืนใดนอกเหนือจาก
บริษทัยอ่ย 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 101 
 

(7) บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายก าหนดและ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ือง
การท ารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน
การเขา้ท ารายการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เพ่ือ
พิจารณาอนุมติั โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 
และน าส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลอดจนด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและครบถว้นตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุกประการ 

ส าหรับรายการระหว่างกนัประเภทอ่ืนๆ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการดว้ยความยุติธรรม โดยมีราคาและ
เง่ือนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการคา้ (Fair and at arms’ length) 

 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

(1) บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชนร่์วมกนัอยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มุ่งมัน่ในการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาว และ
ผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ลกูคา้   

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของ
สินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ พร้อมทั้งปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลูกคา้ในระยะยาว เพ่ือใหล้กูคา้ไดรั้บความพึง
พอใจอยา่งสูงสุดในสินคา้และบริการ 

พนกังาน 
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ก) บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ 
โดยการจัดการฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัฝีมือของพนักงานในทุกระดบั  เพ่ือให้เป็นพนักงานท่ีมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการท างานและมีผลงานท่ีโดดเด่น พร้อมท่ีจะไดรั้บการปรับเล่ือน
ต าแหน่งงานให้สูงข้ึน รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบติังาน 
รวมทั้งสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม โดยท่ีผลตอบแทนและสวสัดิการของบริษทัฯ จะ
เป็นอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงานส าหรับอุตสาหกรรมเดียวกนั  

ข) บริษทัฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยั โดยไดป้ระกาศใช ้
“นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” มีการบริหารจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี 

- จดัตั้ งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(คปอ.) และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.) ในระดบัหวัหนา้งาน (จป.หน) 
และระดบับริหาร (จป.บ) โดยไดด้ าเนินตามมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใหป้ลอดจากเหตุอนัจะ
ท าใหเ้กิดการสูญเสียชีวิต บาดเจบ็จากอุบติัเหตุ และการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน 

- จดัท าคู่มือความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน เพ่ือยึดเป็นระเบียบปฏิบติั 

- เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ กับหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

คู่คา้และเจา้หน้ี    

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั รวมทั้งปฏิบติัตาม
สัญญาท่ีตกลงร่วมกัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาท่ีท าร่วมกันกับเจ้าหน้ีทุกรายอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท าร่วมกนัดงักล่าว 

คู่แข่ง   

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล ภายใตก้ฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
ทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล และไม่ท าลาย
คู่แข่งดว้ยวิธีการอนัไม่สุจริต 

 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 103 
 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเราอาศยัอยู่ บริษทัฯ จึงไดส่้งเสริมให้
ทุกๆ สาขาไดมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีตั้งอยูเ่สมอมา โดยการใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการศึกษา สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ไดก้ าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางด าเนินการดา้นพลงังานและส่งเสริมการใช้
พลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประโยชนสู์งสุด ซ่ึงเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

(2) การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั และการแจง้เบาะแส 

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

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนักงาน
ภายใตส้ายบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่าง
จริงจงั 

บริษทัฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามขอ้สงสัย และแจง้
เบาะแสเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยสามารถส่งขอ้
ร้องเรียนหรือสอบถามแนวปฏิบติัไดท่ี้ 

ก)  ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
ข)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ส านกังานใหญ่ 
ค) ฝายกฎหมายและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ง) ผูต้รวจสอบภายใน และ 
จ)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) 
โดยมีแนวทางหลกั ดงัน้ี 

ก)  ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ  จะตอ้งกระท าการภายใตก้รอบจริยธรรมทางธุรกิจ          
และละเวน้การกระท าท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริต หรือขดัต่อกฎหมาย  
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ข)  ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ท าการให้ หรือรับเงิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้มี
ช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยว่ามีการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

(4) บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ครอบคลุมเน้ือหา
ดงัต่อไปน้ี  

ก) ไม่สนับสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิตามท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งน้ี หากบริษทัฯ พบการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา บริษทัฯ จะด าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือยุติหรือหยุดการ
เขา้ถึงส่ิงท่ีถกูกล่าวหาวา่มีการละเมิดสิทธิ  

ข) บริษทัฯ จะด าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสมตามระเบียบวา่ดว้ยการด าเนินการ
ทางวินยัพนกังานของบริษทัฯ และแจง้ใหผู้ท่ี้ท าการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวทราบ 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอ่ืนๆ ดว้ย เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยไดป้รับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มลูท่ีไม่ใช่ทางการเงินตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือให้
นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดมี้ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และเพียงพอประกอบการตดัสินใจ  

บริษทัฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ (SET & Investor Relations)          
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ ติดต่อส่ือสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษทัฯ ท่ีเป็นประโยชน์ 
ถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามเกณฑท่ี์ ตลท. และก.ล.ต. ก าหนด แก่นกัลงทุนรายย่อย นกัลงทุน
สถาบนั นกัวิเคราะห์ และบุคคลทัว่ไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการ
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ส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจง้สารสนเทศผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเผยแพร่
ขอ้มูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ ส่ือสาธารณะต่างๆ ไดแ้ก่ หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมและพบปะผูล้งทุน นกัวิเคราะห์ เป็นประจ าทุกไตรมาส หลงัจากได้
เปิดเผยผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจอ่ืนๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
นกัลงทุนสมัพนัธ์ (SET & Investor Relations) เพ่ือสอบถามขอ้มลูของบริษทัฯ ผา่น 4 ช่องทาง ดงัน้ี 

@ ทางโทรศพัท ์:   0 2723 1768/1704 (สายตรง) หรือ 0 2723 1000 ต่อ 1768/1704 

@ ทางโทรสาร :   0 2375 2927 และ 0 2374 2406 

@ ทางอีเมล ์:  ir@siammakro.co.th 

@ ทางจดหมาย :  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

    หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

    ส านกังานรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-สายงานบริหารการเงิน 

และหน่วยงานสนบัสนุน 

    เลขท่ี 615 ชั้น 6 อาคารจิตตอ์ุทยั 

    ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
และไดแ้สดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

(4) การเปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน วาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ภายใตห้มวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1.1)  ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ 
และคุณสมบติักรรมการอิสระ กล่าวไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 18 คน ซ่ึง
เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และ
ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการ
บริหารงานประจ า ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 
ก) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ)   8 คน 
ข) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร                 10 คน 
         -  กรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ     4 คน 
         -  กรรมการอิสระซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ    1 คน 
         -  กรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ     5 คน   

 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 6 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ มีคุณสมบติัตามค านิยามดงัรายละเอียดแสดงในหัวขอ้
โครงสร้างการจดัการ ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นวา่นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระท่ี
มีความรู้ดา้นบญัชี และการเงิน จึงไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1.2) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ เป็นเลขานุการบริษทัฯ ดงั
รายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ ส่วนเลขานุการบริษทัฯ 

(1.3) เพ่ือใหก้รรมการบริษทัฯ ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษทัฯ ไดย้ึดถือและ
ปฏิบติัในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั 

(1.4) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ทั้ งน้ีจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่าน
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
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เก่ียวกบัประวติัการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ 

 

(2) คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

(2.1)    คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร 
ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อตัถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน  
ดร. ชัยวฒัน์ วิบูลย์สวสัด์ิ และนายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี
นายธีระ วิภูชนิน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดร. ประเสริฐ 
จารุพนิช และนายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3.1) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความมุ่งมัน่
และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว โดยไดก้ าหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษทัฯ 
พร้อมทั้งก ากบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้ าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

(3.2) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดวิสยัทศัน์ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษทัฯ 
ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด
ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ ทั้งน้ี 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายละเอียดได้
กล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้โครงสร้างการจัดการ อน่ึง ในส่วนของการด าเนินการทางการเงิน
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เก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูอ้นุมติัการลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี 
ไม่รวมถึงรายการท่ีต้องขอความเห็นจากผูถื้อหุ้นตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(3.3) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

(3.4) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือใหก้รรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบั
และระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดมี้การติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยั
ไวด้ว้ย 

(3.5) บริษทัฯ มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหวัขอ้ 
รายการระหว่างกัน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรายไตรมาสและส้ินปีในหัวขอ้รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงงบ
การเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

(3.6) รายการท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(3.7) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจ าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินส าคญัของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดย
ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3.8) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก โดย
บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าแบบสอบถามในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของกิจการในแต่ละดา้น 
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โดยมีผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงและไดจ้ดัให้รองผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารกระบวนการธุรกิจและบริหารความเส่ียงท าการสอบทานแบบสอบถามท่ีไดต้อบ
โดยผูบ้ริหารว่าเป็นไปตามค าตอบท่ีไดรั้บหรือไม่ ตลอดจนมีการก าหนดมาตรการป้องกนั
และจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือเป็น
หลกัประกนัการด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงของบริษทัฯ 

 

(4) การประชุมคณะกรรมการ  

(4.1) คณะกรรมการบริษทัฯ มีก าหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 คร้ัง และไดก้ าหนดวนั
ประชุมคณะกรรมการข้ึนเป็นการล่วงหนา้ในแต่ละปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลา
และเขา้ร่วมประชุมได ้อยา่งไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นได ้หากมี
วาระพิเศษท่ีต้องขอมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีการก าหนดวาระชัดเจน
ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจ า 

(4.2) ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ร่วมกบั รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ฝ่ายบริหารการเงินและ
หน่วยงานสนบัสนุน และเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะบรรจุเขา้
วาระการประชุมคณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่
วาระการประชุม 

(4.3) บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วม
ประชุม 

(4.4) ในปี 2557 บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการจ านวน 5 คร้ัง ประชุมผูถื้อหุ้น 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 โดย
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่าน ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 
ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

(4.5) หลงัการประชุมคณะกรรมการ มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเรียกดูขอ้มลูหรือตรวจสอบได ้
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(4.6)    ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ไดมี้การ
ประชุมระหวา่งกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะเป็นประจ าทุกปี โดยมีรูปแบบ
เป็นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และบริษทัฯ ไดน้ าเรียนผลการประเมินและขอ้คิดเห็นต่างๆ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือน าไปเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน โดยแบบประเมิน
ดงักล่าวครอบคลุม 6 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี  

1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

 

ทั้งน้ี ในปี 2557 ผลการประเมินโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียท่ีร้อยละ 93 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 87 ในปี 2556 

 

(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทั
อ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

ข)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบาย โดยเช่ือมโยงกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
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ค) จ านวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2557 

รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

(7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

 (7.1)   คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้
แก่ผูเ้ ก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความรู้ การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
และการท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ดงักล่าว มีทั้งท่ีกระท า
เป็นการภายในบริษทัฯ และใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

 (7.2)   บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลของบริษทัฯ กฎระเบียบ ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี กรณีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้มาใหม่ 
รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 (7.3)  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้แผนการพฒันาและแผนสืบทอดต าแหน่งงาน โดยมีโครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดบัสูง โครงการ Rising Star โครงการ Star และโครงการ 
Star Plus เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถด าเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ติดขดั ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้
โครงสร้างการจดัการ ส่วนนโยบายในการพฒันาบุคลากร 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม   

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอยำ่งท่ีดีของสงัคม โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของ
ธรรมำภิบำลและมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันำธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่ไปกบักำร
พฒันำอย่ำงย ัง่ยืนและมีมูลค่ำเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  นกัลงทุน พนกังำน 
ลูกคำ้ คู่คำ้ทำงธุรกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกระบวนกำรด ำเนิน
ธุรกิจท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยำว บริษทัฯ 
มุ่งหวงัใหภ้ำคธุรกิจสำมำรถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ย่ำงเป็นสุข และพฒันำยกระดบัควำมเจริญกำ้วหนำ้ไป 
พร้อม ๆ กนั เพ่ือกำรเจริญเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน โดยนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ มีเน้ือหำครอบคลุม
หวัขอ้หลกั ดงัน้ี  

(1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีสุจริตและเป็นธรรมตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนั ภำยใตก้ฎหมำย
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน พนกังำน ลกูคำ้ คู่คำ้ทำงธุรกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

ก) ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีสอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่ำง
เคร่งครัด รวมทั้งใหค้วำมร่วมมือกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ  

ข)   ส่งเสริมใหพ้นกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

ค) ด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ทำงธุรกิจ โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำท่ีบริษทัฯ ไดท้ ำไว ้ซ่ึงจะตอ้งไม่
เส่ือมเสียต่อบริษทัฯ หรือ ขดัต่อกฎหมำยใด ๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เช่น กำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะต่อตำ้นกำรทุจริต โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจนด ำเนินธุรกิจดว้ยระบบบริหำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และกลุ่มบริษทัฯ ส่งเสริมอบรม และสร้ำง
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จิตส ำนึกให้พนกังำน ตระหนักถึงกำรทุจริตท่ีอำจเกิดข้ึน และก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัเพ่ือต่อตำ้นกำร
ทุจริต โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

พนกังำนควรหลีกเล่ียงกำรรับของขวญั ของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง รวมทั้งผลประโยชนอ่ื์นๆ จำกผูจ้ดั
จ ำหน่ำย เพ่ือให้เกิดควำมเป็นอิสระในกำรจดัซ้ือสินคำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย ซ่ึงหำกพบว่ำพนกังำนรับ
ผลประโยชน์เกินกว่ำประเพณีอนัควร หรือ กระท ำกำรใด ๆ ท่ีท ำใหข้ำดควำมอิสระในกำรปฏิบติังำน 
พนักงำนผูน้ั้นอำจถูกสอบสวนหรือถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำกำรทุจริต ซ่ึงจะถูกลงโทษตำมขอ้บงัคับ
เก่ียวกบักำรท ำงำนหรือตำมกฎระเบียบอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ได ้

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจดว้ยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภำพ 
ตลอดจนปฏิบติัต่อกนัอย่ำงเสมอภำค ซ่ึงเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่ำงเช้ือชำติ สตรี เด็ก และคนพิกำร โดยก ำหนด
แนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

บริษทัฯ มีกำรว่ำจำ้งคนพิกำร เพ่ือปฏิบติังำนใหก้บับริษทัฯ โดยเห็นว่ำเป็นกำรปฏิบติัต่อกนัโดยเสมอ
ภำค ซ่ึงจะสร้ำงงำน และรำยไดใ้หก้ลุ่มคนพิกำรดงักล่ำว รวมทั้งส่งเงินเขำ้กองทุนส่งเสริมและพฒันำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร อีกทั้งใหส้มัปทำนกบัคนพิกำรในกำรเช่ำพ้ืนท่ีสำขำ 

 

(4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่ำบุคลำกรเป็นหวัใจส ำคญัส ำหรับกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน บริษทัฯ จึงใส่ใจต่อคุณภำพชีวิต
ของพนกังำน โดยจดัใหมี้สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี และมีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรม และส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมกำ้วหน้ำดว้ยกำรจดักำร
อบรมและเรียนรู้จำกกำรปฏิบติังำนจริงตำมควำมตอ้งกำรและควำมเหมำะสมของบุคลำกรแต่ละคน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และสร้ำงโอกำสในควำมเจริญกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพโดยก ำหนด
แนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯ จดักำรอบรมควำมรู้และควำมสำมำรถให้กบัพนักงำนตำมควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบติังำน 
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ข) บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรจดัระเบียบสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน  และจดัระบบกำรใหบ้ริกำรดำ้นโรงอำหำรท่ีถูกสุขลกัษณะ  จดัสวสัดิกำรต่ำงๆ เช่น น ้ำ
ด่ืมท่ีสะอำดปลอดภยัในสถำนประกอบกำร จัดห้องน ้ ำสะอำด จัดบริกำรรถรับส่งท่ีมีควำม
ปลอดภยัเพียงพอ รวมทั้งจดัหอ้งพยำบำลท่ีมีประสิทธิภำพถูกตอ้งตำมกฎหมำย อีกทั้ง บริษทัฯ 
ไดท้ ำประกนัสุขภำพใหก้บัพนกังำนทุกคน 

ค) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรด้วยควำมเป็นธรรมส ำหรับกำรว่ำจ้ำงพนักงำนใหม่ กำรโอนยำ้ย
สับเปล่ียนหนำ้ท่ี รวมทั้งกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนกังำน โดยจะค ำนึงถึงคุณสมบติั ควำม
เหมำะสมของต ำแหน่ง ลกัษณะงำน และผลกำรปฏิบติังำนเป็นส ำคญั 

ง)   บริษทัฯ มีนโยบำยดูแลเร่ืองค่ำตอบแทน โดยน ำระบบ KPI มำใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ตำมผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม 

 

(5) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรผลิตและพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีไดคุ้ณภำพ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำร
และควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยเร่ิมตั้งแต่กำรคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ ผ่ำนกระบวนกำรผลิต
ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไดม้ำตรฐำน สะอำดและปลอดภยั 

 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครัด และมีกำร
ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขเม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ รวมทั้งบริษทัฯ มีกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุม้ค่ำ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีระบบกำร
บ ำบดัของเสียจำกกระบวนกำรผลิตท่ีมีคุณภำพ ไดม้ำตรฐำน และมีกำรประเมินระบบบริหำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี  

ก) บริษทัฯ มีกำรจดักำรระบบของเสียโดยกำรจำ้งนิติบุคคลภำยนอกเขำ้มำดูแลจดักำรส่ิงปฏิกลู  

ข) บริษทัฯ มีกำรว่ำจำ้งนิติบุคคลภำยนอก เพ่ือตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ปริมำณฝุ่ น
ละออง ระดบัเสียงภำยในโรงงำน ควำมร้อน ควำมเพียงพอของแสงสวำ่ง คุณภำพน ้ำและอำกำศ 
และจดัท ำเป็นรำยงำนกำรตรวจคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 10 ความรับผิดชอบต่อสงัคม หนา้ท่ี 115 
 

(7) การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม จึงจดัให้มีโครงกำร
ช่วยเหลือและพฒันำสังคมอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงท่ีผ่ำนมำบริษทัฯ มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและ
สงัคมท่ีส ำคญั รำยละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัฯ ได้ด ำเนินกำรพฒันำนวตักรรมอย่ำงต่อเน่ือง 
ปรำกฏตำมหวัขอ้ 10.3 โครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือควำมยัง่ยืน 

 

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

 บริษัทฯ ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยค ำนึงถึงควำมสมดุลยทั้ งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities 
Policy) เพ่ือส่ือสำรและขบัเคล่ือนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันำเศรษฐกิจ สังคม และสำนสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร 3R’s Sustainability Committee โดยมี
หนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดักิจกรรมดำ้น CSR น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำน และกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรท ำงำน CSR 
ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกๆ ไตรมำส และรำยปี รวมทั้งจดัเตรียม
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม CSR ท่ีกระท ำในปีผำ่นมำใหค้ณะกรรมกำรบริหำรทรำบ 

 

10.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืน ควบคู่ไปกับกำรพฒันำเศรษฐกิจ ควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม และกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ืองภำยใตก้รอบของธรรมำภิบำล ตลอดเวลำท่ีแมค็โครอยู่คู่
สงัคมไทย ไม่วำ่แมค็โครจะขยำยสำขำไปตั้งอยู ่ณ พ้ืนท่ีใดของประเทศ บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะสำนสัมพนัธ์อนัดีกบั
ชุมชน พร้อมกบัพฒันำเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่ผูค้นในชุมชนและสงัคม  
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ตลอดระยะเวลำ 25 ปี บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ำยของสังคม บริษทัฯ ถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจ โดยในปี 2557 เน่ืองในโอกำสครบรอบ
กำรด ำเนินงำน 25 ปี แมค็โครจึงไดจ้ดักิจกรรมสำธำรณประโยชน์ข้ึนเป็นพิเศษ โดยสนบัสนุนใหพ้นัธมิตรทำงธุรกิจ 
ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนลกูคำ้สมำชิกไดมี้ส่วนร่วมในกำรตอบแทนคืนสู่สังคมดว้ยกนั 

โครงกำร CSR ท่ีส ำคญัของบริษทัฯ มีดงัน้ี  

โครงการ “ปันยิม้ 1 บิล 1 บาท”  

ทุก 1 ใบเสร็จรับเงินของกำรจบัจ่ำยสินคำ้ท่ีแมค็โครตลอดเดือนสิงหำคม ปี 2557 บริษทัฯ จะร่วมสมทบ 1 
บำท เพ่ือจดัหำทุนจ ำนวน 5 ลำ้นบำท น ำไปจดัสร้ำงโรงเรือนเล้ียงไก่ และซ้ือพนัธ์ุไก่ไข่ในโครงกำรเล้ียงไก่ไข่เพ่ือ
อำหำรกลำงวนั แก่โรงเรียนท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกจ ำนวน 25 โรงเรียนทัว่ประเทศ เพ่ือร่วมเสริมสร้ำงโภชนำกำรท่ีดี
ให้กบัเด็กนกัเรียน พร้อมใหค้วำมรู้ดำ้นกำรจดักำรเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองอย่ำงย ัง่ยืน ทั้งน้ี โครงกำร “ปันยิ้ม 1 บิล 1 
บำท” ไดริ้เร่ิมมำตั้งแต่ปี 2554   

โครงการ “ปันน า้ใจ ด้วยการให้ที่ยิง่ใหญ่ เช่ือมสายใย…ไม่รู้จบ” 

บริษทัฯ ไดเ้ชิญชวนลูกคำ้สมำชิก พนัธมิตรทำงธุรกิจ และพนกังำนแมค็โคร ร่วมบริจำคโลหิต ณ สำขำ
แม็คโครท่ีร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ โลหิตท่ีรวบรวมได้ 1,250,880 ซีซี จำกผูบ้ริจำคกว่ำ 3,114 คน มอบให้กับ
สภำกำชำดไทยเพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษยต่์อไป  

 

นอกเหนือจำกกิจกรรมน่ืองในโอกำสครบรอบกำรด ำเนินงำน 25 ปี บริษทัฯ ยงัไดส้ำนต่อโครงกำรเพ่ือ
สงัคมท่ีด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเน่ืองในทุกพ้ืนท่ีทัว่ไทย โดยเฉพำะกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม
ในดำ้นตน้ทุนกำรศึกษำ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ตลอดจนกำรสืบสำนคุณค่ำทำงสังคม ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสรรค์
กิจกรรมใหม่ๆ อนัเป็นรำกฐำนกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนร่วมกนัและสำมำรถน ำไปต่อยอดคุณค่ำใหแ้ก่สังคม 

โครงการพฒันาร้านค้าปลกีเพือ่ความยัง่ยนื ภายใต้ โครงการ “แมค็โครมติรแท้โชห่วย” 

โครงกำรแม็คโครมิตรแทโ้ชห่วยด ำเนินงำนต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 7 มุ่งเน้นให้ค ำแนะน ำและจดัอบรมให้
ควำมรู้ดำ้นกำรจดักำรร้ำนคำ้ปลีกในหัวขอ้ต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ อำทิ กำรเลือกสินคำ้ขำยดีเขำ้ร้ำน กำรใชพ้ื้นท่ี
ภำยในร้ำนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัร้ำนโชห่วยเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพทำงกำรแข่งขนัใหก้บั
ลกูคำ้สมำชิก 
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โครงการด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาคุณภาพชีวติของเยาวชน 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ด ำเนินกำรสนบัสนุนกำรศึกษำอย่ำงเต็มท่ีและต่อเน่ืองในทุกพ้ืนท่ีทัว่ไทย โดยเฉพำะ
กำรสร้ำงสรรค์บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส ำคญัของประเทศต่อไป ไม่ว่ำจะเป็น
โครงกำรกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่นกัเรียนในชุมชนท่ีแม็คโครสำขำใหม่ไปเปิดให้บริกำร โครงกำรสร้ำงและส่ง
มอบอำคำรเรียนหลงัใหม่ใหแ้ก่โรงเรียนรวม 4 แห่ง ในจงัหวดักำญจนบุรี ชุมพร เลย และตำก ร่วมกบัมูลนิธิเพ่ือน
ศิลปินและพนัธมิตรทำงธุรกิจ โครงกำรมอบคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่โรงเรียน และหน่วยงำนรำชกำรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ร่วมกบัสโมสรโรตำรีสำกลประเทศไทย โครงกำรอำหำรกลำงวนัแก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนสงขลำพฒันำ
ปัญญำโดยแมค็โครสำขำหำดใหญ่ 

โครงการด้านสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ  

เพ่ือสร้ำงรำกฐำนชีวิตท่ีดีของคนไทย โครงกำร “หมอ้ไทยไร้สำรตะกัว่ คนไทยแข็งแรง ประเทศไทย
แข็งแรง” ซ่ึงด ำเนินงำนต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 4 บริษทัฯ ยงัคงร่วมกบัสโมสรโรตำรีสำกลประเทศไทย และบริษทั 
เสถียรสเตนเลสสตีล จ ำกัด (มหำชน) ผูผ้ลิตเคร่ืองครัวสเตนเลส ตรำหัวมำ้ลำย รณรงค์ให้ผูป้ระกอบกำรร้ำน
ก๋วยเต๋ียวหันมำใช้หม้อก๋วยเต๋ียวปลอดภัยจำกสำรตะกั่ว ในปีน้ีกิจกรรมจัดข้ึนท่ีแม็คโครสำขำเชียงใหม่ มี
ผูป้ระกอบกำรร้ำนก๋วยเต๋ียวจ ำนวน 345 รำย แสดงควำมสนใจน ำหมอ้ก๋วยเต๋ียวใบเก่ำมำแลกหมอ้ก๋วยเต๋ียวสเตนเลส
ใบใหม่ ซ่ึงจะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภำพและควำมปลอดภยัในกำรบริโภค ส่งผลให้
ร้ำนคำ้ไดรั้บกำรตอบรับท่ีดีจำกลกูคำ้มำกข้ึน 

โครงการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

แมค็โครในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย แมค็โครแต่ละสำขำสำมำรถพิจำรณำใหค้วำมช่วยเหลือแก่
ผูป้ระสบภยัในพ้ืนท่ีไดอ้ย่ำงทนัทีทนัใด เช่น แมค็โครสำขำพิษณุโลกไดร่้วมมือกบัมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ มอบ
ถุงยงัชีพรวม 4,000 ชุด แก่ผูป้ระสบภยัน ้ำท่วมท่ีจงัหวดัสุโขทยั ท่ีส ำคญัทีมงำนแมค็โครมิตรแทโ้ชห่วยยงัลงพ้ืนท่ีไป
ช่วยซ่อมแซมฟ้ืนฟูร้ำนโชห่วยและร้ำนค้ำปลีกท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหวท่ีจังหวดัเชียงรำย เพ่ือ
สนบัสนุนให้ลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรกลบัมำเปิดร้ำนคำ้ขำยโดยเร็วท่ีสุด ช่วยตอกย  ้ำภำพลกัษณ์ของแม็คโครในฐำนะ
คู่คิดธุรกิจในควำมรู้สึกของลกูคำ้ผูป้ระกอบกำรใหช้ดัเจนมำกยิ่งข้ึน  

โครงการสนับสนุนเกษตรกรไทย 

บริษทัฯ ให้ควำมร่วมมือกบักระทรวงพำณิชยใ์นกำรรับซ้ือและกระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตรผ่ำนสำขำ
ของแมค็โคร และแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ทัว่ประเทศ เพ่ือช่วยแกปั้ญหำผลผลิตลน้ตลำดและสินคำ้รำคำตกต ่ำใหก้บั
เกษตรกรไทย โดยพิจำรณำรับซ้ือผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตรประเภทผกั ผลไม ้และขำ้ว จำกโครงกำรหลวงต่ำงๆ 
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อย่ำงต่อเน่ือง เช่น มูลนิธิโครงกำรหลวง โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือสนบัสนุนกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนของเกษตรกรไทยซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ี
ส ำคญัของบริษทัฯ 

โครงการด้านส่ิงแวดล้อมเพือ่ความยัง่ยนื 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินโครงกำรควำมยัง่ยืนดำ้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้ำงและส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรใหพ้นกังำน
ทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมรับผิดชอบและมุ่งมัน่สร้ำงสรรคส์ังคมท่ีย ัง่ยืนควบคู่ไปกบักำรดูแล
รักษำส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรกิจกรรม 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ใช้
ทรัพยำกรอยำ่งรู้คุณค่ำ โครงกำรเผยแพร่กำรผลิต EM สู่ชุมชน และโครงกำรพฒันำศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้สีเขียว 

แม็คโครลงทุนในระบบกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงย ัง่ยืน ภำยในศูนยก์ระจำยสินคำ้และศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้
แมค็โครแต่ละสำขำ โดยยึดแนวคิด 3R ประกอบดว้ย Reduce กำรลดกำรใชใ้นส่ิงท่ีไม่จ ำเป็น Reuse กำรใชท้รัพยำกร
อย่ำงรู้ค่ำ Recycle กำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ อำทิ กำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน กำรเปล่ียนมำใชห้ลอดไฟ LED กำรสร้ำง
โรงบ ำบดัน ้ำเสียและน ำน ้ำเสียท่ีบ ำบดัแลว้กลบัมำใชอ้ยำ่งเหมำะสม กำรน ำขยะจ ำพวกกระดำษ แกว้ พลำสติก โฟม 
หรือแมแ้ต่ขยะเปียกเขำ้สู่กระบวนกำรรีไซเคิล เป็นตน้ เป้ำหมำยในกำรจดักำรพลงังำนทั้งหมดกเ็พ่ือปรับปรุงกำรใช้
พลงังำนใหมี้ประสิทธิภำพ และเกิดกำรประหยดัพลงังำน โดยมีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีชดัเจน เพ่ือประเมินผล
กำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอในแต่ละปี  

ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ สำมำรถช่วยประเทศชำติลดกำรใช้น ้ ำมนัเช้ือเพลิงไดม้ำกถึง 2.7 ลำ้นลิตร ลด
คำร์บอนฟุตพร้ินท์ไดป้ระมำณ 8,000 ตนั น ำลงักระดำษกลบัมำใชใ้หม่ไดถึ้ง 27,000 ตนั ส่วนขยะเปียกจ ำนวนกว่ำ 
37 ตนั น ำมำผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ (EM) ได ้342,000 ลิตร ส ำหรับใชท้ ำควำมสะอำดภำยในองค์กร และแจกจ่ำยแก่
ลูกคำ้สมำชิก รวมทั้งยงัถ่ำยทอดองคค์วำมรู้สู่สังคม เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ทั้งน้ี ในปี 
2557 บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัคำร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization Award) และไดรั้บกำร
รับรองคำร์บอนสมดุล (Carbon Neutral Certificate) ในฐำนะท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรจดัท ำกิจกรรมลดก๊ำซเรือน
กระจกแบบต่ำงๆ ภำยในองคก์ร 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรพฒันำควำมยัง่ยืนดำ้นกำรผลิตแบบครบวงจร ซ่ึงครอบคลุมไปถึงคู่คำ้ 
ผูผ้ลิตสินคำ้ เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มำจำกแหล่งผลิตท่ีน่ำเช่ือถือ ไม่ใชแ้รงงำนผิดกฎหมำย ไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม 
และไม่เบียดเบียนสังคม นอกจำกน้ี ยงัให้กำรสนบัสนุนองค์ควำมรู้แก่คู่คำ้ในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ภำยใตแ้บรนด์ “เอโร่” อำทิ ถุงพลำสติก บรรจุภณัฑพ์ลำสติก ภำชนะอำหำรใชแ้ลว้ท้ิง น ้ ำยำลำ้งจำน    
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จนไดรั้บมำตรฐำน Think Green Initiative ขณะเดียวกนั น ้ ำยำลำ้งจำนภำยใตแ้บรนด์ “เอโร่” ยงัไดรั้บกำรรับรอง
ผลิตภณัฑฉ์ลำกเขียวอีกดว้ย 

 

10.4 การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ (ซ่ึงรวมถึงบริษทัย่อยของบริษทัฯ) มีนโยบำยท่ีจะต่อตำ้นและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยครอบคลุมถึงกำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกระดบั ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินกำรทั้งภำยในระหว่ำงกนัและต่อบุคคลภำยนอก โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบจริยธรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจนด ำเนิน
ธุรกิจดว้ยระบบบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และละเวน้กำรกระท ำท่ีมีผลกระทบ
ต่องำนในทำงทุจริตหรือขดัต่อกฎหมำย  รวมทั้งค ำนึงถึงควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมในกำรท ำ
ธุรกรรมกบัคู่สัญญำ คู่คำ้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีท ำธุรกรรมกบับริษทัฯ เพ่ือป้องกนัและหลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจ
ส่งผลกระทบหรือขดัแยง้ต่อหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดีหรือกำรด ำเนินกำรท่ีไม่เหมำะสม 

บริษทัฯ ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัตอ้งหลีกเล่ียงกำรรับของขวญั ของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง รวมทั้ง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย เพ่ือให้เกิดควำมเป็นอิสระในกำรจดัซ้ือสินคำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย ซ่ึงหำกพบว่ำ
บุคคลใดรับผลประโยชน์เกินกว่ำประเพณีอนัควร หรือ กระท ำกำรใด ๆ ท่ีท ำใหข้ำดควำมอิสระในกำรปฏิบติังำน 
บุคคลนั้นอำจถกูสอบสวนหรือถกูกล่ำวหำว่ำกระท ำกำรทุจริต ซ่ึงจะถูกลงโทษตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนหรือ
ตำมกฎระเบียบอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ได ้ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบัต้องไม่กระท ำหรือ
สนบัสนุนกำรเรียก รับหรือให ้เงินหรือประโยชนอ่ื์นใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมำย 

บริษทัฯ จะไม่กระท ำหรือสนบัสนุนกำรใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภำยใตก้ำรดูแล รวมถึง
กำรควบคุม กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวญัทำงธุรกิจและสนับสนุน
กิจกรรมต่ำง ๆ มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพ่ือโนม้นำ้วใหเ้จำ้หนำ้ท่ีภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรท่ีไม่เหมำะสม 

เพ่ือป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่  บริษทัฯ จะด ำเนินกำรใหมี้กำรตรวจสอบและควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 
สม ่ำเสมอเพ่ือป้องกนัไม่ใหบุ้คลำกรมีกำรปฏิบติัท่ีไม่เหมำะสม ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลในส่วนของงำนขำย กำรตลำดและ
จดัซ้ือ  นอกจำกน้ี บริษทัฯ จดัให้ควำมรู้ดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่แก่ ผูบ้ริหำรและพนักงำนเพ่ือ
ส่งเสริมควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และจดัใหพ้นกังำนมีส่วน
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบัติเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตำม
นโยบำยท่ีก ำหนด 
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ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยน้ี บริษทัฯ จะส่งเสริมใหมี้ช่องทำง
กำรส่ือสำรเพ่ือใหพ้นกังำนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสำมำรถแจง้เบำะแสอนัควรสงสยัวำ่มีกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่ง

สมเหตุสมผลทั้งในดา้นการเงิน ดา้นการรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ
นโยบาย และจะท าให้ระบบการท างานของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้รวมทั้งลดหรือ
ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน 
ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายดา้น ทั้งดา้นกฎหมาย ดา้นการบริหารองคก์ร ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน 
และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท า
หนา้ท่ีในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และการปฏิบติัการในรายการระหว่างกนั
ของบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง ผูส้อบบัญชี และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาผลการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาด หลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้แผนกตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และ
บริษัทย่อยเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดอย่าง
เหมาะสม โดยไดป้ระเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลกัการควบคุม
ภายในท่ีดีของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ท่ีชดัเจนและเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ียงัมีการจดัโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยุทธ์ดงักล่าว 
รวมทั้งมีการก าหนดอ านาจอนุมติัตามระดบัต าแหน่งเพ่ือใหฝ่้ายบริหารและการปฏิบติังานของพนกังาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผน
กลยุทธ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ียงัมีการจดัการ
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ส่ือสารเป้าหมายของบริษทัฯ ใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ
พนกังาน 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดใหทุ้กหน่วยงานประเมินปัจจยัความ
เส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก ผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มต่อบริษทัฯ  โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเส่ียงนั้นๆ รวมถึงการก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงให้เหลืออยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติังาน
ท่ีชดัเจน รวมทั้งมีการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางใหใ้หค้ณะกรรมการ และ
ผูบ้ริหารด าเนินธุรกิจ มีการก าหนดระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ ของผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรพร้อมทั้งส่ือสารทั้งองคก์รเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง และเหมาะสม นอกจากน้ี 
ยงัมีการก าหนดวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือความโปร่งใสและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และให้แผนก
ตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม ่าเสมอโดย
ก าหนดใหแ้ผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบติังานท่ีมีความส าคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร โดยพนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ระเบียบ ค าสัง่ของบริษทัฯ  ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษทัฯ อาทิ ป้าย
ประกาศในสาขา จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ )Broadcast) เพ่ือใหพ้นกังานทุก
คนไดรั้บขอ้มลูอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา ส าหรับช่องทางการส่ือสารขอ้มลูกบับุคคลภายนอก 
บริษัทฯ ใช้ช่องทาง เว็บไซต์ www. Siammakro.co.th และช่องทาง Call Center (02 335 5300) ของ
บริษทัฯ เพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดต้ลอดเวลา และเป็นการท าความเขา้ใจ
เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า รับทราบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนในเร่ืองการควบคุมระบบ
สารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ในทางท่ีไม่ควร โดยได้ด าเนินตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ .ศ . 2550 
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5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

บริษทัฯ มีการกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานวา่เป็นไปตามแผนงานหรือไม่อย่างต่อเน่ือง พร้อม
ทั้ งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน นอกจากน้ียงัมีแผนก
ตรวจสอบซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ด าเนินการสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยเนน้การตรวจสอบใหค้รอบคลุมกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงท่ี
ส าคญั ทั้งน้ีประเด็นท่ีตรวจพบจะไดรั้บการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง ติดตาม
ผลการด าเนินการแกไ้ขจากหน่วยงานท่ีไดรั้บการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง และเสนอรายงานผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ เป็นรายไตรมาส 

ในรอบปี 2557: คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู ้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็น
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั และบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบท่ีก าหนดไว ้

 

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 5  

 

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นายมนตรี คงเครือพนัธ์ุ ซ่ึงมีวฒิุการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ี

เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว (รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3) 
และนายมนตรี ยงัท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณา
คุณสมบติัและความเหมาะสมของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากน้ีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยหวัหนา้
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

 ในรอบปี 2557 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
โดยรำยกำรเหล่ำน้ีมีรำคำและผลตอบแทนท่ีเป็นทำงกำรคำ้ปกติตำมรำคำตลำดทัว่ไปหรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลง
กนัไว ้ตำมท่ีไดมี้กำรเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 เร่ือง “บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั”  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดข้ึนแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็นรำยกำรท่ีมีควำม
สมเหตุสมผล โดยมีกำรเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัถูกตอ้งตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รำยกำร
ระหวำ่งกนัดงักล่ำวท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2557 โดยสรุป มีดงัน้ี 

 

1. ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จ ำนวน 8.4 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของลกูหน้ีกำรคำ้รวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

2. ลูกหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืนกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จ ำนวน 2.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 ของลกูหน้ีอ่ืนรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

3. เจ้าหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเจำ้หน้ีกำรคำ้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จ ำนวน 360.4 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของเจำ้หน้ีกำรคำ้รวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 
ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกดั       บริษทัในเครือ 133.7 
บริษทั ซี.พี.  ฟู้ ดสโตร์ จ ำกดั       บริษทัในเครือ 67.8 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
บริษทั ซีพีแรม จ ำกดั       บริษทัในเครือ 41.7 
บริษทั ซีพี-เมจิ จ ำกดั       บริษทัในเครือ 37.0 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จ ำกดั       บริษทัในเครือ 36.3 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ำกดั       บริษทัในเครือ 35.7 
อ่ืนๆ       บริษทัในเครือ 8.2 
รวม  360.4 

 

4. เจ้าหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเจำ้หน้ีอ่ืนกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
จ ำนวน 116.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของเจ้ำหน้ีอ่ืนรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 
ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) บริษทัใหญ่ 89.2 
บริษทั โกซอฟท ์จ ำกดั (ประเทศไทย) บริษทัในเครือ 12.1 
บริษทั ฟรีวิลล ์โซลชูัน่ส์ จ ำกดั บริษทัในเครือ 7.0 
อ่ืนๆ บริษทัในเครือ 8.0 
รวม  116.3 

 

5. การขายสินค้าและบริการ 

ในระหว่ำงปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรำยกำรขำยสินคำ้และบริกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย
รำคำขำยสินคำ้และบริกำรใหก้บับริษทัเหล่ำน้ีเป็นไปตำมเง่ือนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรำยกำรขำยสินคำ้
และให้บริกำรกบักิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีตกลง
ร่วมกนั มลูค่ำของรำยกำรดงักล่ำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีจ ำนวน 81.7 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.06 ของยอดรำยไดร้วมของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 126 
 

 
ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จ ำกดั       บริษทัในเครือ 17.8 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ำกดั       บริษทัในเครือ 17.0 
บริษทั ซีพีแรม จ ำกดั       บริษทัในเครือ 14.4 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกดั       บริษทัในเครือ 10.7 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)       บริษทัในเครือ 9.0 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป       บริษทัในเครือ 7.5 
อ่ืนๆ       บริษทัในเครือ 5.3 
รวม  81.7 

 

6. การซ้ือสินค้า 

ในระหว่ำงปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรำยกำรซ้ือสินคำ้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยรำคำซ้ือจำก
บริษทัเหล่ำน้ีเป็นไปตำมเง่ือนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรำยกำรซ้ือกบักิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและ
เป็นไปตำมรำคำตลำดหรือเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั มูลค่ำของรำยกำรดงักล่ำวส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 1,973.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของตน้ทุนขำยรวมของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกดั       บริษทัในเครือ 907.3 
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จ ำกดั       บริษทัในเครือ 276.9 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป       บริษทัในเครือ 224.1 
บริษทั ซีพี-เมจิ จ ำกดั       บริษทัในเครือ 188.3 
บริษทั ซีพีแรม จ ำกดั       บริษทัในเครือ 167.2 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ำกดั       บริษทัในเครือ 130.3 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั )มหำชน(        บริษทัในเครือ 76.4 
อ่ืนๆ       บริษทัในเครือ 3.3 
รวม  1,973.8 
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7. การซ้ือสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื่น 

ในระหว่ำงปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรำยกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สิทธิกำรเช่ำและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืนจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยรำคำซ้ือจำกบริษทัเหล่ำน้ีเป็นไปตำมเง่ือนไขสนบัสนุนธุรกิจปกติ
เช่นเดียวกบัรำยกำรซ้ือกบักิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตำมรำคำตลำด หรือเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ี
ตกลงร่วมกนั มูลค่ำของรำยกำรดงักล่ำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 618.7 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน)1) บริษทัใหญ่ 470.0 
บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัในเครือ 76.6 
บริษทั โภคภณัฑเ์อน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั บริษทัในเครือ 60.0 
บริษทั ฟรีวิลล ์โซลชูัน่ส์ จ ำกดั บริษทัในเครือ 12.0 
อ่ืนๆ บริษทัในเครือ 0.1 
รวม  618.7 

 

 1) รำยกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2557         
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เร่ืองหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษทัจดทะเบียนใน
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ .ศ . 2546 

 

8. การใช้บริการ 

ในระหวำ่งปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกำรใชบ้ริกำรจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยรำคำกำรใชบ้ริกำร
จำกบริษทัเหล่ำน้ีเป็นไปตำมรำคำและสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั มูลค่ำของรำยกำรดงักล่ำวส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 245.1 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) บริษทัใหญ่ 182.2 
สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน ์ บริษทัในเครือ 14.0 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จ ำกดั บริษทัในเครือ 13.6 
บริษทั ฟรีวิลล ์โซลชูัน่ส์ จ ำกดั บริษทัในเครือ 13.0 
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ ำกดั บริษทัในเครือ 7.2 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ำกดั บริษทัในเครือ 4.0 
อ่ืนๆ บริษทัในเครือ 11.1 
รวม  245.1 

 

12.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

1.  รำยกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สิทธิกำรเช่ำ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจำกธุรกรรมทำง
กำรคำ้ตำมปกติ โดยรำคำซ้ือเป็นไปตำมรำคำและเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั ทั้งน้ี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชนต่์อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

2 . กำรใช้บริกำรไดแ้ก่รำยกำรรับอนุญำตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมำยกำรคำ้ เคร่ืองหมำย
บริกำร เพ่ือด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตำมรำคำและเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั ทั้งน้ี กำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชนต่์อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัใน
อนาคต 

 บริษทัฯ มีรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเฉพำะกรณีอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจเท่ำนั้น โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส ำคญั โดย รำยกำรรับอนุญำตให้ใชซ้อฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
เคร่ืองหมำยบริกำร เป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทั้งน้ี รำยกำรดงักล่ำวได้
ผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัก่อนกำรด ำเนินกำรหรือกำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำร ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ส ำหรับนโยบำยและแนวโนม้ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคตนั้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีนโยบำย
ท่ีจะท ำรำยกำรระหวำ่งกนัเฉพำะกรณีอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจเท่ำนั้น ซ่ึงจะเป็นไปในรำคำหรือเง่ือนไขท่ีไม่
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แตกต่ำงจำกกำรปฏิบติักบับุคคลภำยนอก และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเขำ้ท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนั หรือไดรั้บสตัยำบนัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ส ำหรับรำยกำรดงักล่ำว 

 หำกเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป คณะกรรมกำร
บริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกักำรใหบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อย สำมำรถท ำธุรกรรมกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้งได ้หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับ
คู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็น
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. กำรซ้ือสินคำ้ 

กรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกำรซ้ือสินคำ้จำกกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกิจกำรที่มีกรรมกำร
ร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั  ทั้งน้ี รำยกำรซ้ือสินคำ้ดงักล่ำว เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจ
ปกติ เช่นเดียวกบัรำยกำรซ้ือสินคำ้กบักิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำด 

2. กำรใชบ้ริกำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดรั้บบริกำรดำ้นกำรใหค้ ำปรึกษำทำงกฎหมำยจำกบริษทั ส ำนกังำนกฎหมำยสยำม
ซิต้ี จ ำกดั และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั ทั้งน้ี รำยกำร
ให้บริกำรดงักล่ำว เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำท่ีท ำร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัย่อย พิจำรณำว่ำมี
ควำมเหมำะสมดีแลว้ รวมถึงบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บบริกำรจำกกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็น
กิจกำรท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั และ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติ 
เช่นเดียวกบักำรไดรั้บบริกำรจำกบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถำนกำรณ์เดียวกนั และเป็นไปตำมรำคำ
ท่ีก ำหนด 

3. กำรขำยสินคำ้และใหบ้ริกำร 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดจ้ ำหน่ำยสินคำ้ให้แก่กรรมกำรและ /หรือผูบ้ริหำร รวมถึงไดจ้ ำหน่ำยสินคำ้
และใหบ้ริกำรใหแ้ก่กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั และ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้
เดียวกนัซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติ เช่นเดียวกบักำรจ ำหน่ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรใหก้บับุคคลอ่ืน
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถำนกำรณ์เดียวกนั และเป็นไปตำมรำคำท่ีก ำหนด 
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โดยรำยกำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำร และกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สิทธิกำรเช่ำและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ซ่ึง
เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจำกธุรกรรมทำงกำรคำ้ตำมปกตินั้น บริษทัฯ มีมำตรกำรคุม้ครองผูล้งทุนเพ่ือป้องกนักำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูต้รวจสอบถึงควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวกบัหน่วยงำน
ภำยในท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหร้ำยกำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำร และกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สิทธิกำรเช่ำ และสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน เป็นไปตำมรำคำตลำดและตอ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบดงักล่ำวแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุก
ไตรมำส 

นอกจำกนั้น กำรใช้บริกำร ไดแ้ก่ รำยกำรรับอนุญำตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
เคร่ืองหมำยบริกำร จำกบริษทัในเครือเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำท่ีท ำร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ พิจำรณำว่ำมีควำม
เหมำะสมดีแลว้  
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและ
หมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนด ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุ
สมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
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หรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัท าและการน าเสนองบการเงิน  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน
โดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั 
(มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เร่ืองอ่ืนๆ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของ
เฉพาะบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
 
 
(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4068 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
16 กมุภาพนัธ์ 2558 
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

ลา้นบาท (%)* ลา้นบาท (%)* ลา้นบาท (%)*
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,564              10.5         5,011           13.9         6,056           18.8         
ลูกหน้ีการคา้ 312                 0.7           278              0.8           235              0.7           
สินคา้คงเหลือ 10,628            24.3         9,792           27.1         7,275           22.5         
ส่วนลดรับคา้งรับ 1,161              2.7           835              2.3           653              2.0           

รายไดค้า้งรับ 434                 1.0           343              1.0           320              1.0           

ส่วนของสิทธิการเช่าท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 56                   0.1           36                0.1           33                0.1           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 251                 0.6           141              0.4           116              0.4           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 17,406            39.9         16,436         45.6         14,688 45.5         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,655            54.2         18,098         50.1         16,499         51.1         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 113                 0.3           113              0.3           113              0.4           
สิทธิการเช่า 1,335              3.1           729              2.0           529              1.6           
ค่าความนิยม 167                 0.4           167              0.5           167              0.5           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 680                 1.5           341              0.9           70                0.2           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 287                 0.6           207              0.6           206              0.6           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23                   0.0 13                0.0           19                0.1           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 26,260            60.1         19,668         54.4         17,603 54.5         

รวมสินทรัพย์ 43,666 100.0       36,104 100.0       32,291 100.0       

* อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

25562557

ในปี 2556 ไดมี้การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัปี 2555 เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้

ตรวจสอบแลว้

2555 (ปรับปรุงใหม่)
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

ลา้นบาท (%)* ลา้นบาท (%)* ลา้นบาท (%)*

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,226              7.4           3,167           8.8           2,100           6.5           

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 20,269            46.4         17,886         49.5         15,728         48.7         

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 360                 0.8           291              0.8           -               -          

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 1,631              3.7           967              2.7           908              2.8           

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116                 0.3           140              0.4           88                0.3           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 605                 1.4           484              1.3           522              1.6           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,393              3.2           1,326           3.7           1,340           4.1           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 61                   0.1           28                0.1           24                0.1           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 315                 0.7           251              0.7           292              0.9           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 27,976            64.0         24,540         68.0         21,002         65.0         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,000              4.6           - - - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 478                 1.1           166              0.5           104              0.3           
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 391                 0.9           344              0.9           289              0.9           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34                   0.1           33                0.1           34                0.1           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,903              6.7           543              1.5           427              1.3           

รวมหนีสิ้น 30,879            70.7         25,083         69.5         21,429         66.4         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 2,400 2,400 2,400

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,400              5.5           2,400           6.6           2,400           7.4           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 3,290              7.5           3,290           9.1           3,290           10.2         
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 240                 0.6           240              0.7           240              0.7           
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,856              15.7         5,091           14.1         4,932           15.3         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1                     0.0           -               -          -               -          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,787 29.3         11,021 30.5         10,862 33.6         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,666 100.0       36,104 100.0       32,291 100.0       

0 0 0

*อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

2556

ตรวจสอบแลว้

2557 2555 (ปรับปรุงใหม่)
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

ลา้นบาท (%)* ลา้นบาท (%)* ลา้นบาท (%)*
รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 139,271 97.7         126,638 97.6         112,140 97.6         
รายไดค้่าบริการ 2,557 1.8           2,449 1.9           2,193 1.9           
รายไดอ่ื้น 704 0.5           694 0.5           623 0.5           
รวมรายได้ 142,532 100.0       129,781 100.0       114,956 100.0       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายสินคา้ 126,771 89.0         115,673 89.1         102,760 89.4         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,466 5.2           6,713 5.2           5,758 5.0           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,967 1.4           1,885 1.5           1,661 1.4           
รวมค่าใช้จ่าย 136,204 95.6         124,271 95.8         110,179 95.8         

ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6,328 4.4           5,510 4.2           4,777 4.2           
ตน้ทุนทางการเงิน -168 (0.1)         -84 0.0           -85 (0.1)         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -1,275 (0.9)         -1,127 (0.9)         -1,158 (1.0)         
ก าไรส าหรับปี 4,885 3.4           4,299 3.3           3,534 3.1           

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไรส าหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง 1.02 0.90 0.74
รายการปรับปรุง -                  -               -               
ก าไรส าหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง 1.02                0.90             0.74             
 

*อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

2555 (ปรับปรุงใหม่)2556

         ในปี 2556 ไดมี้การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัปี 2555 เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้นอกจากน้ีก าไร
ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานไดมี้การปรับปรุงจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ของหุน้สามญัเสมือนวา่ไดมี้การเปล่ียนแปลง
แลว้ตั้งแต่ปลายปี 2555

ตรวจสอบแลว้

2557



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั หนา้ท่ี 136 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
ลา้นบาท (%)* ลา้นบาท (%)* ลา้นบาท (%)*

ก าไรส าหรับปี 4,885 3.4     4,299 3.3     3,534 3.1     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:-

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
    หน่วยงานต่างประเทศ 1 0.0     -                      -    -                      -    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 4,886 3.4     4,299 3.3     3,534 3.1     

 

*อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

2555 (ปรับปรุงใหม่)
ตรวจสอบแลว้

ในปี 2556 ไดมี้การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัปี 2555  เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
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องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ก าไรสะสม ผลต่างอตัราแลกเปล่ียน

ท่ีออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ จากการแปลงค่า รวมส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย จดัสรร หน่วยงานต่างประเทศ ผูถื้อหุน้

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

พ.ศ. 2555

ยอดคงเหลือต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 2,400                      3,290                    240                       3,978                     -                                 9,908                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                        -                        3,534 -                                 3,534
เงินปันผล -                          -                        -                        (2,580) -                                 (2,580)
ยอดคงเหลือปลายปี 2,400 3,290 240 4,932 -                                 10,862

พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 2,400                      3,290                    240                       4,932                     -                                 10,862                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                        -                        4,299 -                                 4,299
เงินปันผล -                          -                        -                        (4,140) -                                 (4,140)
ยอดคงเหลือปลายปี 2,400 3,290 240 5,091 -                                 11,021

พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือต้นปี 2,400 3,290 240 5,091 -                                 11,021
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                        -                        4,885 1                                     4,886
เงินปันผล -                          -                        -                        (3,120) -                                 (3,120)
ยอดคงเหลือปลายปี 2,400 3,290 240 6,856 1                                     12,787

#REF!

    ในปี 2556 ไดมี้การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัปี 2555เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้

ตรวจสอบแลว้

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
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งบกระแสเงนิสดรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2555 (ปรับปรุงใหม่)

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไรส าหรับปี 4,885 4,299 3,534
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 1,338                        1,260                        1,133                         
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 50 35 33
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 53 36 26
ดอกเบ้ียรับ (39) (74) (86)
ตน้ทุนทางการเงิน 168 84 85
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,275 1,127 1,158
ส ารองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 87 59 69
ค่าเผ่ือ (กลบัรายการค่าเผ่ือ) สินคา้ลา้สมยั
   และสูญหาย 114 (19) (80)
ค่าเผ่ือ (กลบัรายการค่าเผ่ือ) ราคาทุนสินคา้
   สูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (1) 1 -                             
ค่าเผ่ือ (กลบัรายการค่าเผ่ือ) ผลขาดทุนจากการ
   ดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10) (20) (11)
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3 6 -                             
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน
   อาคารและอุปกรณ์ (2) 30 46
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            -                            (10)
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ 1 1 -                             
อ่ืนๆ 1 (1) 3
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (33) (44) (60)
สินคา้คงเหลือ (949) (2,498) 16
ส่วนลดรับคา้งรับ (326) (183) (108)
รายไดค้า้งรับ (91) (22) (96)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (110) (23) (9)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9) 5 (6)
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 2,380 2,152 133
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69 291 -                             
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 68 (26) 166
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (23) 51 7
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 68 (6) 344
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 62 (42) 121
จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (40) (3) (7)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1 (1) (2)
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 8,990 6,475 6,399
รับดอกเบ้ีย 39 74 86
จ่ายดอกเบ้ีย (133) (77) (71)
จ่ายภาษีเงินได้ (1,235) (1,166) (1,248)
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,661 5,306 5,166 

ตรวจสอบแลว้



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2555 (ปรับปรุงใหม่)
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,929) (2,725) (2,794)
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 9 8
ซ้ือสิทธิการเช่า (678) (237) (10)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (378) (286) (51)
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            -                            16
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,968) (3,239) (2,831)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

จ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (80) (39) (35)

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 60 1,067 48

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,000 -                            -                             

จ่ายเงินปันผล (3,120) (4,140) (2,580)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,140) (3,112) (2,567)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (447) (1,045) (232)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้ปี 5,011 6,056 6,288
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 4,564 5,011 6,056

0 0 0

 

ตรวจสอบแลว้



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั หนา้ท่ี 140 
 

 
 
 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

RATIO ANALYSIS

2557 2556 2555
 (ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6                        0.7 0.7
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2                        0.2 0.3
สภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.3                        0.2 0.3
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 12.7                      13.7 14.3
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 28.4                      26.2 25.2
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 6.5                        6.8 6.6
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 55.1                      52.8 54.9
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

(PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขั้นตน้ % 9.0                        8.7 8.4
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.4                        4.3 4.2
อตัราก าไรอ่ืน % 0.1                        0.1 0.1
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 124.4                    97.8 110.1
อตัราก าไรสุทธิ % 3.4                        3.3 3.1
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 41.0                      39.3 34.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

(EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 12.2                      12.6 11.2
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 29.8                      32.1 29.8
อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 3.6                        3.8 3.7
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

(FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.4                        2.3 2.0
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 67.7                      84.4 92.0
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.9                        0.8 1.0
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 75.7                      89.3 84.9
 
 

เกิดข้ึนจริง
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1. ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง โดยจดัจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้สมาชิกของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” ซ่ึงมีสาขาอยูท่ ัว่ประเทศไทย ปัจจุบนั บริษทัฯ         
ไดด้  าเนินการขยายสาขาของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการพฒันารูปแบบสาขาท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และน าเสนอสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็น 
คู่คา้อนัดบัหน่ึง ในการจดัหาสินคา้และมีทุกค าตอบเร่ืองธุรกิจอาหารส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหาร
ภายใตส้โลแกน “แมค็โคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ปัจจุบนัมีลกูคา้สมาชิกมากกวา่ 2.6 ลา้นราย 

ในปี 2557 เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมปรับตวัลดลง จากปัจจยัต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์การเมือง การบริโภค
และการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การท่องเท่ียว และการส่งออกโดยเฉพาะสินคา้ทางการเกษตรท่ีราคาปรับตวั
ลดลง ทั้งน้ี แรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนจากการการลงทุนภาคเอกชน 
และการเร่งใชจ่้ายงบประมาณของภาครัฐเป็นหลกั นอกจากน้ี ภาคการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนตามความเช่ือมัน่
ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อสถานการณ์ในประเทศ อย่างไรก็ดี ดว้ยการมุ่งเนน้การบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
และยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
มีผลการด าเนินงานในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ โดยปี 2557 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาจ านวนทั้งส้ิน 13 สาขา ซ่ึงมากท่ีสุด
ตั้งแต่เปิดด าเนินงานในรอบ 25 ปี โดยประกอบดว้ยสาขาในรูปแบบศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร จ านวน 8 สาขา 
แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 3 สาขา และอีโค พลสั จ านวน 2 สาขา ส่งผลให ้ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีจ านวนสาขา
ทั้งส้ิน 82 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครจ านวน 63 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 9 
สาขา อีโค พลสั จ านวน 6 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 5 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจ านวน 14 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 68 สาขา ตามล าดบั โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 
559,099 ตารางเมตร อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ท่ีอ  าเภอบาง
เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกระจายสินคา้และรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้นจดัเก็บ
และจดัส่งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยผ่านการด าเนินการของบริษทัย่อย 2 บริษทั ไดแ้ก่ สยามฟูด 
เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด ตามล าดับ โดย ณ ส้ินปี 2557 สยามฟูด เซอร์วิส มีจ านวน 4 สาขา ได้แก่ สาขา
กรุงเทพมหานคร สาขาพทัยา สาขาเกาะสมุย และสาขาภูเกต็ ในขณะท่ี วีนาสยาม ฟู้ ด มีจ านวน 2 สาขา ตั้งอยูท่ี่เมือง
โฮจิมินท ์และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 
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ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ แม็คโคร อาร์โอเอช     
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 125 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 31.25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ      
การให้บริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าวใน
อนาคต  

ดว้ยศกัยภาพดา้นการแข่งขนั และกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ในการพฒันาสินคา้และบริการใหมี้ความ
หลากหลายและมีคุณภาพดีอย่างสม ่าเสมอ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมุ่งเนน้การขยายไปในธุรกิจบริการดา้นอาหาร ดว้ยตระหนกัถึงศกัยภาพในการเติบโตและขยายตวั
อย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมธุรกิจดา้นอาหาร และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ดา้นการท่องเท่ียวและการพฒันาอาหารปลอดภยั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยในปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 142,532 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 9.8 เม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นจากอตัราก าไรท่ีปรับสูงข้ึน โดยบริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ในปี 2557 จ านวน 12,500 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 9.0 และมีก าไรสุทธิ จ านวน 4,885 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.4              
การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัความสามารถในการเติบโตของรายไดข้องบริษทัฯ ตลอดจน
ความสามารถในการเพ่ิมอตัราก าไรขั้นตน้ซ่ึงนอกจากจะเป็นผลมาจากการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเป็นผลมาจากกลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการขยายสัดส่วนการตลาดในกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจบริการดา้นอาหารใหม้ากข้ึน 

 

14.2. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

ยอดขายรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2557 มีจ านวน 139,271 ลา้นบาท เติบโตข้ึนร้อยละ 10.0 เม่ือเทียบกบัปี
ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายของแมค็โครในอตัราร้อยละ 9.9 และยอดขายของบริษทัย่อยไดแ้ก่ 
บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั และ บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั ในอตัราร้อยละ 11.8 และร้อยละ 173.9 ตามล าดบั 
โดยการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองของยอดขายดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันาลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเน่ือง ความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีอย่างสม ่าเสมอและมี
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ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกค้าภายใตร้าคาท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบร้านคา้และขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้การพฒันารูปแบบสาขาท่ีหลากหลายเพ่ือใหส้ามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากข้ึน และการเปิดสาขาในพ้ืนท่ีใหม่โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึง
แหล่งท่องเท่ียวและจงัหวดัท่ีติดชายแดนประเทศเพ่ือนบา้น เป็นตน้ ในปี 2557 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาใหม่อีก 13 
สาขา ให ้ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาแมค็โครทั้งส้ิน 82 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็
โคร จ านวน 63 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จ านวน 9 สาขา อีโค พลสั จ านวน 6 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 
5 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 14 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 68 สาขา 
ตามล าดบั 

นอกจากน้ี ยงัเป็นผลมาจากการพฒันาและขยายฐานธุรกิจไปยงักลุ่มผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร 
ร้านอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเล้ียง หรือกลุ่มโฮเรกา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ ไดมุ่้งมัน่พฒันาศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้
ในรูปแบบของแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเน้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว และศักยภาพในการเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมธุรกิจด้านอาหาร 
ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้น โดยยอดขาย
ของลกูคา้กลุ่มโฮเรกา้เติบโตจากสดัส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 23 ของยอดขายรวมในสิบกวา่ปีท่ีผา่นมา 

อน่ึง เม่ือรวมกบัรายไดค่้าบริการ จ านวน 2,557 ลา้นบาท โดยรายไดค่้าบริการของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ รายได้
จากการจดัรายการส่งเสริมการขาย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดอ่ื้น จ านวน 704 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีขาย และการจดักิจกรรมประจ าปี เป็นตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 142,532 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 12,751 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ธุรกจิ/ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแมค็โคร                             
แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ อโีค พลสั และสยามโฟรเซ่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภคบริโภค และ
รายไดอ่ื้น 

 

บมจ. สยามแมค็โคร 
(MAKRO) 

- 113,746 98.9 128,295 98.9 140,769 98.8 
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ธุรกจิ/ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

2. ให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิคและ
สนับสนุน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และรายไดอ่ื้น* 

บจ. แมค็โคร          
อาร์โอเอช 

99.99 - - - - - - 

3. น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แขง็และแช่เยน็ 

ราย ได้จ ากการข าย สินค้า และบ ริการ  และ          
รายไดอ่ื้น* 

บจ. สยามฟูด เซอร์วสิ  99.99 1,206 1.1 1,422 1.1 1,587 1.1 

4. น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แขง็และแช่
เยน็ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ และ        
รายไดอ่ื้น*  

บจ. วนีาสยาม ฟู้ด  100.00 4 0.0 64 0.0 176 0.1 

รวมทั้งส้ิน 114,956 100.0 129,781 100.0 142,532 100.0 

 

ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ในปี 2557  มีจ านวน 12,500 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,535 ลา้นบาทจากปี 2556 คิดเป็นอตัราการ
เติบโตเท่ากบัร้อยละ 14.0 โดยอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 9.0 ต่อยอดขายรวม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.7 ของปี 2556 
ทั้งน้ี ก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาฐานลกูคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การขยาย
สัดส่วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบธุรกิจบริการด้านอาหาร การคัดเลือกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง และ            
เพ่ิมสัดส่วนยอดขายของสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูงเพ่ิมข้ึน ดงัเห็นไดจ้ากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ
บริษทัฯ และสินคา้จ าพวกอาหารสดท่ีเติบโตข้ึน อีกทั้ง การเพ่ิมข้ึนของยอดขายท าให้เกิดการประหยดัเน่ืองมาจาก
ขนาด (Economy of Scale) ซ่ึงมีส่วนช่วยใหบ้ริษทัฯ บริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ในปี 2557 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งส้ิน 9,433 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 6.6 โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 835 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.7  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย: ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัฯ ในปี 2557 เท่ากบั 7,466 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
11.2 จากปีก่อน โดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายสอดคลอ้งกบัจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยจ านวนสาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2557 จ านวน 13 สาขา 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ ในปี 2557 เท่ากบั 1,967 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน    
ร้อยละ 4.4 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการเตรียมบุคลากร การเพ่ิมข้ึนของ
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบปฏิบติัการใหม่ของบริษทัฯ และค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจ 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

รายการ 
2555 2556 2557 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,758 77.6 6,713 78.1 7,466 79.2 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,661  22.4 1,885 21.9 1,967 20.8 

รวม 7,419 100.0 8,598 100.0 9,433 100.0 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม 6.5% 6.6% 6.6% 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน เท่ากบั 168 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 84 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2556 มีสาเหตุหลกั
มาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ือเสริมสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการของบริษทัฯ และการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการ
ขยายสาขาและรองรับการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ 
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ก าไรสุทธิ 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 4,885 ลา้นบาท หรือ 1.02 บาทต่อหุน้ คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ เท่ากบัร้อยละ 
3.4 โดยเติบโตร้อยละ 13.6 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัของยอดขาย จากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี
สูงข้ึนอันเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในท าเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพตลอดจนปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการภายในศูนยก์ระจายสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

 

14.3. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

สินทรัพยร์วม 32,291 36,104 43,666 

หน้ีสินรวม 21,429 25,803 30,879 

ส่วนของผูถื้อหุ้น-สุทธิ 10,862 11,021 12,787 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมบริษทัฯ มีองค์ประกอบหลกัคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินคา้คงเหลือ และท่ีดินอาคาร 
และอุปกรณ์ โดย ณ ส้ินปี 2557 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เท่ากบั 43,666 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,561 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.9 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาซ่ึงมีจ านวน 36,104 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ 
มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นผลจากการขยายสาขาดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

 สินทรัพย์หมุนเวียน: สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2557 เท่ากบั 17,406 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
16,436 ลา้นบาทในปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.9 สาเหตุหลกัมาจากสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ      
ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม เท่ากบั
ร้อยละ 39.9 ทั้งน้ี สินทรัพยห์มุนเวียนมีองคป์ระกอบหลกัคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินคา้
คงเหลือ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นองค์ประกอบหลกัของ   
สินทรัพยร์วม เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจท่ีรับช าระสินคา้ในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 147 
 

2557 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 4,564 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของสินทรัพย์
รวม ลดลงจ านวน 447 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.9 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2556 สาเหตุหลกัมาจากการลงทุนใน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนรวมเป็นจ านวน 6,984 ลา้นบาท เพ่ือใช้
ขยายสาขาเป็นหลกั รวมทั้งซ้ือท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างเพ่ือปรับปรุงใชเ้ป็นอาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ 
และจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปีจ านวน 3,120 ลา้นบาท 

ลกูหน้ีการคา้: บริษทัฯ มียอดลกูหน้ีการคา้ท่ีค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม เน่ืองจากลกัษณะ
ธุรกิจหลกัมีการรับช าระค่าสินคา้ในรูปของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มียอดลูกหน้ี
การค้า เท่ากับ 312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  0.7 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีก่อน ทั้ งน้ี 
ระยะเวลาการรับช าระเงินของบริษทัฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 60 วนั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีลูกหน้ีการคา้
ท่ีคา้งช าระเกินกว่า 1 ปี ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ้ 7 ของงบการเงินประจ าปี 2557  

 

ลูกหนีก้ารค้า 
หน่วย: (ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 174 194 244 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

- 3 - 6 เดือน 

- 6 - 12 เดือน 

 

61 

- 

- 

 

83 

- 

1 

 

66 

2 

- 

รวมลูกหนีก้ารค้า 235 278 312 

 

สินคา้คงเหลือ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเท่ากบั 10,628 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
24.3 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 836 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 เทียบกับ ณ ส้ินปี 2556 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2557 จ านวน 13 สาขา อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายการตั้งส ารองค่า
เผื่อผลขาดทุนส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ ลา้สมยั  และเคล่ือนไหวชา้ โดยบริษทัฯ ติดตามสถานะของ
สินคา้คงเหลือผ่านระบบปฏิบติัการอตัโนมติั เพ่ือครอบคลุมประเด็นในดา้นความเสียหายจากการเส่ือม
คุณภาพ ลา้สมยั และจากการเคล่ือนไหวช้าของสินคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการตั้งส ารองค่าเผื่อผล
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ขาดทุนบางส่วนและเพ่ิมข้ึนเป็นเต็มจ านวน เม่ืออายุของสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนเกินกว่าท่ีก าหนดไวส้ าหรับ
สินคา้แต่ละประเภท ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ้ 8 ของงบการเงินประจ าปี 2557 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2557 เท่ากบั 26,260 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จาก 19,668 ลา้นบาทในปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 33.5 สาเหตุหลักมาจากการซ้ือท่ีดิน และ          
เช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ือการขยายสาขา และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม โดยสัดส่วนสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม เท่ากบัร้อยละ 60.1 ทั้งน้ี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลกัเป็น 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากบั 23,655 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.2 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึน 5,557 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.7 เม่ือเทียบกบั ณ 
ส้ินปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนขยายสาขาใหม่จ านวน 13 สาขา การซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
เป็นสถานท่ีก่อสร้างสาขาใหม่ในปี 2558 และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม และส่ิงปลูก
สร้างเพ่ือปรับปรุงใชเ้ป็นอาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ 

สิทธิการเช่า: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีสิทธิการเช่า เท่ากบั 1,335 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.1  
ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึน 606 ลา้นบาท หรือร้อยละ 83.1 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกั    
มาจากการเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการขยายสาขา และศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ท่ีเปิด
ด าเนินการในไตรมาส 3 ปี 2557 

รายการเงินลงทุน: ในรอบปี 2557 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เท่ากบั 379 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 64      
ลา้นบาท โดยเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการเพ่ิมทุนในบริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากัด และการจัดตั้ ง บริษทั       
แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชวิ้ธีราคาทุน 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิใน
การออกเสียงทั้งหมด และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
จะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อยท่ีกิจการมีอ านาจ
ควบคุม หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนกิจการบริษทัฯ อนัจะ
ท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีสามารถผนึกก าลังเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (Synergy) ให้กบับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
ใหมี้ความครบวงจรมากข้ึน หรือขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศได ้หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมี
แนวโนม้การเจริญเติบโตและจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นส าคญั 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยอ่ื์น: ประกอบดว้ย 

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน: ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ เป็นหลกั โดย ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ 
มีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 251 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2556 จ านวน 110 ลา้นบาท 

- ค่าความนิยม: บริษทัฯ มีค่าความนิยมจ านวน 167 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของสินทรัพยร์วม 
ซ่ึงเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่า
ความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2557 ขอ้ 4 (ก) และภายหลงัจาก
การรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสมไดม้าเพ่ือเป็นช่องทางในการประกอบกิจการ เพ่ือใหมี้รายไดท้างธุรกิจ 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน: ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจดัการร้านคา้ท่ีใชใ้น
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12 ของงบการเงินประจ าปี 2557 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน: บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจ านวน 23 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
เงินมดัจ า เช่นเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่าส านกังาน เป็นตน้ 

 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ มีองค์ประกอบหลกัคือ เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน        
โดย ณ ส้ินปี 2557 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ เท่ากบั 30,879 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,796 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน การขยายสาขาและรองรับการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองของบริษทัฯ และจากเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของจ านวน
สาขา 

 หนีสิ้นหมุนเวียน: ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 27,976 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 90.6 
ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึน 3,436 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.0 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงมีจ านวน 24,540 
ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีงานก่อสร้างสาขา ทั้งน้ี หน้ีสินหมุนเวียนมี
องคป์ระกอบหลกัเป็นเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน เท่ากบั 3,226 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึน 59 ลา้นบาทจากส้ินปี 2556    



 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 150 
 

มีสาเหตุหลกัเพ่ือเป็นการเสริมสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ และรองรับการ
เติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 ของงบการเงินประจ าปี 2557 

เจา้หน้ีการค้ากิจการอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน เท่ากบั 20,269     
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.6 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,383 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 เทียบกบั 
ณ ส้ินปี 2556 มีสาเหตุหลกัมาจากการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงัเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับสาขาใหม่จ านวน 13 สาขา   
ท่ีเปิดระหวา่งปี 2557 

เจา้หน้ีอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีอ่ืน เท่ากบั 1,747 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ของ
หน้ีสินรวม เจา้หน้ีอ่ืนมีองคป์ระกอบหลกัเป็นเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น เจา้หน้ีงาน
ก่อสร้างสาขา เป็นตน้ และเจา้หน้ีจากการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีไม่ใช่เพ่ือน าไปขายต่อ (Non-trade)  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 315 ลา้นบาท     
คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีองค์ประกอบหลกัเป็นเป็นเงินรับประกนังาน
ก่อสร้างสาขา และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 

 หนีสิ้นไม่หมุนเวียน: ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียน เท่ากบั 2,903 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
9.4 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 2,360 ลา้นบาท ทั้งน้ี หน้ีสินไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบ
หลกัเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน และเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน โดยหน้ีสินไม่หมุนเวียนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การด าเนินการขยายสาขา และ
รองรับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษทัฯ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน 312 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการท าสัญญาเช่าศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
ศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเปิดด าเนินการระหวา่งปี 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 34 ลา้นบาท     
คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนมีองค์ประกอบหลกัเป็นเงินมดัจ าพ้ืนท่ีเช่าท่ี
ไดรั้บจากลกูคา้ เป็นตน้ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2557 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน 12,787 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,765 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 จากปี 2556 
ซ่ึงมีจ านวน 11,021 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2557 บริษทัฯ จ่ายเงิน
ปันผลเท่ากบั 3,120 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี มลูค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 2.66 บาทต่อหุน้ 

 

14.4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทฯ ในปี 2557 มาจากส่วนของผู ้ถือหุ้น ก าไรจากการด าเนินงาน และหน้ีสินซ่ึง
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้เปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยจาก 2.3 เท่าในปี 2556 เป็น 2.4 เท่าในปี 2557 ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ี
การคา้และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ี อตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้
อยูใ่นอตัรา 0.4 โดยในปี 2556 อยูใ่นอตัรา 0.3 

ส่วนรายจ่ายลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พ่ือการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซ้ือท่ีดินและ
การเช่าท่ีดินระยะยาวส าหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2558 และการลงทุนซ้ือท่ีดินส่ิงปลูกสร้างเพ่ือปรับปรุงใชเ้ป็น
อาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโปรแกรมระบบปฏิบติัการใหม่ท่ีต่อเน่ืองจากปีก่อน 

 

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 4,564 ลา้นบาท ลดลง 447 ลา้นบาท
จากปี 2556 สาเหตหลกัมาจากการใชก้ระแสเงินจากกิจกรรมลงทุนท่ีเกิดจากการขยายสาขา และการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งงวด 
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กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้/(ลดลง) สุทธิระหว่างงวด  

รายการ 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 5,166 5,306 7,661 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (2,831) (3,239) (6,968) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,567) (3,112) (1,140) 

กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้/(ลดลง) สุทธิ (232) (1,045) (447) 

 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ โดยในปี 2557 บริษทัฯ มีกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานเท่ากบั 7,661 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,355 ลา้นบาท หรือร้อยละ 44.4 จากปี 2556 เน่ืองจากการ
เพ่ิมข้ึนของก าไรจากการด าเนินงานและ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หากพิจารณาเงินทุน
หมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริษทัฯ จะพบว่าในปี 2557 มีระยะเวลาวงจรเงินสดท่ีติดลบ ซ่ึงเป็นระดบั    
ท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2556 เป็นการยืนยนัถึงระบบการจดัการบริหารกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีดีของบริษทัฯ 
จากรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีรับช าระสินคา้ในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ แมว้่าระยะเวลา
จ าหน่ายสินคา้ปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากประมาณ 26 วนั ในปี 2556 เป็นประมาณ 28 วนัในปี 2557 จากการเตรียม
สินคา้เพ่ือจ าหน่ายเน่ืองจากมีการขยายสาขามากข้ึน อย่างไรกดี็ ภายใตก้ารบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีดี จึงท าให้
บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาระดบัท่ีใกลเ้คียงเดิมได ้บริษทัฯ จึงมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจประจ าวนัและการขยายธุรกิจในอนาคต  

รายการ 
2555 2556 2557 

วนั วนั วนั 

ระยะเวลาวงจรเงนิสดเฉลีย่ (29.0) (25.9) (25.9) 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 6,968 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ยการ
ขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซ้ือท่ีดินและการเช่าท่ีดินระยะยาวส าหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2558 
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และการลงทุนซ้ือท่ีดินส่ิงปลูกสร้างเพ่ือปรับปรุงใช้เป็นอาคารส านักงานใหญ่แห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนใน
โปรแกรมระบบปฏิบติัการใหม่ท่ีต่อเน่ืองจากปีก่อนหนา้ 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ  

ในปี 2557 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 1,140 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจาก
การจ่ายเงินปันผล 3,120 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใช้
ในการขยายสาขา และเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ 

 

เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เพ่ืออนุมติัให้บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2557 ในอตัรา
หุ้นละ 0.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 2,016 ลา้นบาท ซ่ึงจ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ี
เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2557 เมื่อ
วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2557 ในอตัรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 
1,680 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2557 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.77 บาทต่อหุ้น หรือ 3,696 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ในวนัท่ี 24 เมษายน 
2558 

 

14.5. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 0.6 เท่า โดยสาเหตุหลกัท่ีส่งผลต่ออตัราส่วน
สภาพคล่องท่ีลดลงในปี 2557 เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลง เน่ืองดว้ยการลงทุนในท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี อย่างไรก็ดี อตัราส่วนสภาพคล่องสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพ
คล่องท่ีดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 
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อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร  

อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 9.0 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 
เป็นผลมาจากการพฒันาฐานลกูคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การขยายสัดส่วนการตลาดในกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริ
การดา้นอาหารการคดัเลือกผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองและเพ่ิมสัดส่วนยอดขายของสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูงเพ่ิมข้ึน  โดย
คดัสรรสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและมีตน้ทุนท่ีต ่าลง 

อตัราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 3.4 อตัราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2556  
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรขั้นตน้ ประกอบกบัการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 6.8 ซึงเท่ากบัปีก่อนหนา้ 

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 41.0 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ส าหรับปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 12.2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของ
ก าไรสุทธิ 

 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คิดเป็น 2.4 เท่า โดยอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ณ ส้ินปี 2557 มีสาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน
จาก ณ ส้ินปี 2556 จ านวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการขยายสาขา และรองรับการติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ 

 

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

สภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ 

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการบริโภคของภาคเอกชน โดย
ส่งผลต่อความมัน่คงของรายไดแ้ละความสามารถในการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
การเติบโตของรายไดแ้ละการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี สินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นสินคา้
อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต นอกจากนั้น ฐานลูกคา้สมาชิกของบริษทัฯ ท่ีมีมากกว่า 2.6 ลา้นราย       
ทัว่ประเทศ ซ่ึงครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรียบเสมือนตวัช่วยในการกระจายความเส่ียงเม่ือธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ประกอบกบับริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการเนน้ความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
โดยไดมี้การพฒันาฐานลกูคา้และผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถ
รักษาการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  

 

การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง 
(กลุ่มโฮเรกา้) ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกักลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ โดยรายไดจ้ากกลุ่มโฮเรกา้เติบโตอย่างมี
นัยส าคญัในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ในการขยายฐานกลุ่มโฮเรกา้ เน่ืองดว้ย
อุตสาหกรรมดา้นอาหารมีแนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวซ่ึงรัฐบาลไดบ้รรจุอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยม การรับประทานอาหารนอกบา้น ดว้ยเหตุน้ี การเติบโตของรายไดจ้ากกลุ่มโฮเรกา้จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัฯ ดงันั้น การพฒันาของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยจึงเป็นปัจจัยประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายได้และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีดีและเติบโตในระยะยาว แมว้่า
สถานการณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบจากสภาวะทางการเมืองในประเทศท่ีไม่แน่นอนในปี 
2556 จนถึงช่วงกลางปี 2557 กต็าม 

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

 

ความสามารถในการขยายจ านวนสาขา 

ความสามารถในการขยายสาขาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้บริษทัฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2557          
มีอตัราการเติบโตต่อปีของรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 9.8 ทั้งน้ี บริษทัฯ เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร แม็คโคร   
ฟูดเซอร์วิส และอีโค พลสั สาขาใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยในระหว่างปี 2556 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มี
จ านวนสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส และอีโค พลสั เพ่ิมข้ึน 7 สาขา 3 สาขา และ 3 สาขา 
ตามล าดบั 

กลยุทธ์ในการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองและหลากหลายรูปแบบของบริษทัฯ มีจุดประสงค์หลกัเพ่ือขยายฐานลูกคา้
ให้ครอบคลุมมากข้ึน ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ือให้
ลกูคา้สามารถเขา้ถึงศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน กล่าวไดว้า่ ความสามารถในการขยายสาขาได้
ตามแผนธุรกิจท่ีวางไวเ้ป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน
อนาคต 

 

ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ และการจดัหาผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ มีกลยุทธ์โดยยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลก าไรของบริษทัฯ ดว้ยเหตุน้ี 
ศกัยภาพในการจดัหาสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัต่อฐานะ
การเงินหรือการด าเนินการของบริษทัฯ ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้มา
โดยตลอด ดว้ยความใส่ใจในความปลอดภยัดา้นอาหารตลอดทั้งซพัพลายเชน เพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ดา้นอาหารท่ีเขม้งวดเร่ืองคุณภาพ และความปลอดภยัของอาหาร บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมตน้จดัท าระบบการรับประกนั
คุณภาพเป็นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแมค็โครข้ึนภายใต้
โครงการ Quality Pro ซ่ีงเป็นหน่ึงในหลายโครงการของแม็คโครท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ไทยผูเ้ป็นตน้น ้ าของผลิตภณัฑ์ ให้สามารถพฒันาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากลไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยแม็คโครจะช่วยสนบัสนุนดว้ยการรับซ้ือสินคา้เกษตรในแต่ละทอ้งถ่ินเขา้มา
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จ าหน่ายในสาขา ประกอบกับช่ือเสียงท่ีดีของบริษทัฯ และยอดขายท่ีเติบโตข้ึนตามล าดบั จึงท าให้บริษทัฯ มี
ศกัยภาพท่ีดีในการจดัหาผลิตภณัฑท์ั้งดา้นราคา และปริมาณของสินคา้ท่ีเพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั และระบบการขนส่งกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัในการด าเนินธุรกิจท่ี
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละผลก าไรของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
สินคา้ตั้งแต่การคดัเลือกหรือจดัหา การรับสินคา้จากผูจ้ดัจ าหน่าย การจดัเก็บ และการขนส่งภายใตก้ารดูแลของ
ผูเ้ช่ียวชาญและกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นการรับรองวา่สินคา้ท่ีบริษทัฯ จดัจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ดีและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ ตลอดจนรองรับ
การขยายสาขาของบริษทัฯ ในอนาคต และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการปฏิบติังานท่ีส าคญัของบริษทัฯ จะสามารถ
ด าเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯ ได้ด าเนินการเปิดศูนย์กระจายสินค้า
อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค ท่ีอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีไกลจากศูนยก์ระจายสินคา้วงั
นอ้ย ในเดือนกรกฎาคม 2557 ท่ีผ่านมา รวมทั้งมีแผนเปิดด าเนินการศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดและแช่แข็งแห่ง
ใหม่ ท่ีอ  าเภอมหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงมีส่วนช่วยลดความเส่ียงในกรณีศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใดแห่งหน่ึง
ตอ้งปิดด าเนินงานชัว่คราวดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม 

 

การจดัหาบุคลากร 

จ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มี
ความจ าเป็นในการจดัหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอกบัจ านวนสาขาในปัจจุบนั และรองรับการเพ่ิมจ านวน
สาขาอย่างต่อเน่ืองตามแผนธุรกิจ รวมทั้งการฝึกอบรมใหมี้ความช านาญในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

อย่างไรก็ดี ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีความสามารถในการจดัหาพนกังานไดเ้พียงพอต่อการเติบโตของแผนธุรกิจโดยไม่
ส่งผลกระทบในด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อย่างใด โดยบริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความพร้อมดา้นบุคลากรมา
โดยตลอด นอกเหนือจากโครงการพฒันาบุคลากรในองค์กร บริษทัฯ ยงัมีแผนร่วมกบักลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์
ผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ ผา่นสถาบนัการจดัการปัญญาภิวตัน ์(PIM) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  
 “บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้  ดว้ยความระมดัระวงั 
บริษทัฯ ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควร
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 
  (1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้  
  (2) บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี  เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 
  (3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
  ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ก ากบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดร้ับรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
              
   ช่ือ  ต าแหน่ง                        ลายมอืช่ือ 
 
 
1. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ   ………………………… 
. 
2. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  …………………………. 
 
ผู้รับมอบอ านาจ 
นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
  สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน …………………………. 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ  
1. กรรมการ 
 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายอาสา  สารสิน 
26 มกราคม 2537 

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ 

78 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP/2546) 
- Audit Committee Program (ACP/2550) 
- Finance for Non-Finance Director (FND/2551) 
- Role of Chairman Program (RCP/2556) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั                       ประธานกรรมการ  

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี  จ ากดั (มหาชน) 
                                   กรรมการอิสระรองประธานกรรมการ และ 
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                                   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
                                   กรรมการ และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
                                   บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั                      ประธานกรรมการ 
 บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จ ากดั 

บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั 
บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั 
บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั 
ประธานท่ีปรึกษา 
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

รองประธาน 
มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย 

2543 - 2555  ราชเลขาธิการ 
ส านกัราชเลขาธิการ 

นายอรรถพร  ข่ายม่าน 
16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

70 ปี ไม่มี ไม่มี - Former member of the Institute of Chartered 
  Accountants in Australia 
- Associateship in Accounting from Western 
Australian Institute of Technology (presently 
known as Curtin University of Technology) 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP/2547) 
- Director Certification Program (DCP/2552)  

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั                      กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                   บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2535- 2539  กรรมการผูจ้ดัการ 

ส านกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 
 
 
 

นายชวลิต  อตัถศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

66 ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- เนติบณัฑิตไทย  ส านกัอบรมศึกษากฏหมายแห่ง 
  เนติบณัฑิตยสภา 
- เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn, ลอนดอน, ประเทศ 
  องักฤษ 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2552 - 2556  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จ ากดั 
บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP/2548)          
- Director Certification Program (DCP/2552)  

บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั 
2520 - 2548  กรรมการ 

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั 

นายธีระ วิภูชนิน 
14 พฤษภาคม 2546 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

65 ปี ไม่มี ไม่มี -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน Stevens Point ประเทศ 
   สหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2544)           
- Audit Committee Program (ACP/2548) 
- Chartered Director Class (CDC/2557) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์กรุงเทพธนาทร จ ากดั 
(มหาชน) 

2551 - 2552  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2533 - 2537  ผูแ้ทนประจ าประเทศไทย 

บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์เอเชีย 
จ ากดั 

2538 - 2540  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
2541 - 2547  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

ดร. ชยัวฒัน ์ วิบูลสวสัด์ิ 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

68 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัวิลเลียม ประเทศ 
  สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี 
  แมสซาชูเซตส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP/2547)  
- Director Certification Program (DCP/2549) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2553 ประธานกรรมการบริหาร 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2538 - 2539 ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี 
2539 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั และรักษา

ราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
2540 – 2541 ผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2544 – 2549 ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ 

กระทรวงการคลงั 
2549 – 2551 รองประธานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์

นายโชติ  โภควนิช 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

72 ปี ไม่มี ไม่มี - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 
- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด มหาวทิยาลยั 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการใน

คณะกรรมการดา้นการเงิน และกรรมการใน
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

  สแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Chairman 2000 (2543) 
- Director Accreditation Program (DAP/2546) 
- Director Certification Program (DCP/2552) 
- IOD National Director Conference 2012 - Moving 
  Corporate Governance Forward: Challenge for 
  Thai Directors (2555) 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting 
  (MFR/2555) 
- Successful Formulation & Execution of Strategy 
  (SFE/2555) 
- How to Measure the Success of Corporate 
  Strategy (HMS/2555) 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM/2555) 
- Monitoring the Internal Audit Function 
  (MIA/2555) 
- Monitoring the System of Internal Control and 
  Risk Management (MIR/2555) 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
2535 – 2537 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ Consul-General of 

Denmark for Bangkok 
บริษทั อ๊ีสตเ์อเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2537 – 2540 ประธานกรรมการบริหาร 
กลุ่มบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

2543 – 2544 ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทัเงินทุน ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (ปัจจุบนัช่ือ 
ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)) 

 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

บริษทั บางกอกแร้นช ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 
บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จ ากดั 

2547 – 2549 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 164 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

บริษทั ธนาคาร สินเอเชีย จ ากดั (มหาชน) (ปัจจุบนัช่ือ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)) 

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 
5 กรกฎาคม 2556 

รองประธานกรรมการท่ี 1 
และกรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนับริษทัฯ) 

62 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอสัสมัชญั 
  พาณิชย ์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
  สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยันอร์ธ-เชียงใหม ่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
  สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ 
  บญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2543)          
- The Role of Chairman (2549) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
  นายกสมาคม 

สมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 
สมาคมปัญญาภิวฒัน ์
สมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี 

  ประธาน 
สมาพนัธ์หมากลอ้มจีนโลก 
ศูนยค์วามร่วมมือทางวิชาการระหวา่งรัฐบาวาเรียกบั
ประเทศไทย: BTACC 

  กรรมการ 
สมาพนัธ์หมากลอ้มนานาชาติ 

  กรรมการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั  
The Holland Foundation 
บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 165 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
สภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

2516 – 2521 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบอาหารสตัว ์
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

2522 – 2526 กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส์ จ ากดั 
บริษทั กรุงเทพการประมง จ ากดั 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 

2526 – 2530 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร (การคา้ระหวา่ง 
  ประเทศ) 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั (ประจ าฮ่องกง) 

นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล 
29 สิงหาคม 2539 

รองประธานกรรมการท่ี 2 
กรรมการบริหาร  
และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนับริษทัฯ) 

62 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2546) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2538 – 2544 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2544 - 2556   รองประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 166 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั  กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั 
บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 

ดร.ประเสริฐ  จารุพนิช 
7 พฤษภาคม 2531 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนับริษทัฯ) 

66 ปี 200 
(ไม่เปล่ียนแปลง) 

ไม่มี - ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and 
  Management, Oklahoma State University ประเทศ 
 สหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2547) 
- Finance for non-finance director (2547) 
- Role of the Compensation Committee (2551) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2531  กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2531 – 2550 กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2553 กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2552 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ไม่มี 

นายพิทยา  เจียรวิสิฐกุล 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ

59 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 
  หน่ึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 167 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนับริษทัฯ) 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2543) 

2542 กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษทั ซีพีแรม จ ากดั 
บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั 
บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 
บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั 
บริษทั ปัญญธารา จ ากดั  
บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั 
บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จ ากดั 

  กรรมการ 
  สภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
2527 กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวซ ์จ ากดั 
2528 รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั C.P. Standard Resources จ ากดั (ประเทศฮ่องกง) 
2530 รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 168 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
2536 รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและ 
  การจดัจ าหน่าย 
  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

นายปิยะวฒัน ์ 
ฐิตะสทัธาวรกุล  
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนับริษทัฯ) 

61 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยั 
  ราชภฎัสวนดุสิต 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2544) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร 
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2533 ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2536 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2539 - 2541 รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2542 - กรรมการผูจ้ดัการ 
7 สิงหาคม 2557 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ 
 บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั 
 บริษทั ซีพีแรม จ ากดั 
 บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
 บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 169 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์
 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์
2521 โครงการสุกรช าแหละ 
 บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
2526 ผูจ้ดัการกิจการไก่ยา่ง 
 บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
2529 ผูจ้ดัการกิจการเป็ดเชอร่ี 
 บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
2531 รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
 บริษทั ซี.พี. เคเอฟซี จ ากดั 

นายสุภกิต เจียรวนนท ์
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 50 ปี ไม่มี เป็นพี่ชายของ
นายณรงค ์
เจียรวนนท ์และ 
นายศุภชยั  
เจียรวนนท ์

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 
  นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP/2554) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั                    กรรมการ 
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการก าหนด 
  ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั                 ประธานบริหาร 
  บริษทั ยทีูวี เคเบ้ิลเน็ตเวอร์ค จ ากดั (มหาชน) 
  รองประธานกรรมการบริหาร 
  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
  ประธานกรรมการบริหาร 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 170 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

  บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 
 บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จ ากดั 
 ประธานกรรมการ 
 บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั ซีที ไบร์ท โฮลด้ิง จ ากดั 
 บริษทั Chia Tai Land Holding จ ากดั 
 บริษทั Chia Tai  Property Management จ ากดั 
 บริษทั Chia Tai Real Estate Group จ ากดั 
  บริษทั Chia Tai Lotus (Shanghai) จ ากดั 
  บริษทั ฟอร์จูน ลิสซ่ิง จ ากดั 
  บริษทั Mass Gain Investment จ ากดั 
  บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั เอสเอม็ ทรู จ ากดั      
  ประธานกรรมการร่วม 
  บริษทั Shanghai Kinghill Limited - Super Brand  
  Mall จ ากดั                        
  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจ าหน่าย (จีน)  
  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
  บริษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน)  



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 171 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
  ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  บริษทั ซีพี โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
  รองประธานกรรมการ 
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจ าหน่าย (ไทย)  
  กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (ไทย)  
  กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม  
  กลุ่มธุรกิจยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม (จีน)  
  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
  รองประธานกรรมการ 
 บริษทั Chia Tai  Trading (Beijing) จ ากดั 
 บริษทั Chia Tai Vision จ ากดั 
 บริษทั Chia Tai International Finance จ ากดั 
 บริษทั Shanghai Fortune World Development จ ากดั 
 กรรมการ 
 บริษทั Chia Tai Development Investment จ ากดั 
 บริษทั Chia Tai Group จ ากดั 
 บริษทั ซีพี โภคภณัฑ ์จ ากดั 
 บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 
 บริษทั Fortune Shanghai จ ากดั 
 บริษทั Lotus-CPF (PRC) Investment จ ากดั 
 บริษทั Ping An Insurance (Group) Company of  
 China จ ากดั 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 172 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

ต าแหน่งทางสงัคม (จาก 5 ปีท่ีแลว้ถึงปัจจุบนั) 
2552                   ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
 ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการศึกษา สภา
 ผูแ้ทนราษฎร 
 กรรมการมูลนิธิเดอะบ้ิลด์ 
2553                    ประธานหอการคา้ไทยในจีน 
2554                   Vice Chairman of Youth Committee of  China  
 Overseas Chinese  Investment Enterprises Association 
2555                    ผูช้ านาญการประจ าคณะกรรมาธิการการแรงงานและ
 สวสัดิการสงัคม วุฒิสภา 
2556                    ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
2557 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม 

นายณรงค ์เจียรวนนท ์
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนับริษทัฯ) 

49 ปี ไม่มี เป็นพี่ชายของ 
นายศุภชยั  
เจียรวนนท ์และ
นอ้งชายของ 
นายสุภกิต  
เจียรวนนท ์
 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา 
  บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยันิวยอร์ค,  ประเทศ 
  สหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Advance Management Program : 
  Transforming Proven Leaders into Global 
  Executives, Harvard Business School, 
  มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชา 
  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั                กรรมการ 
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 Co-Chairman of Group Development Committee 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั               กรรมการ 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP/2550) 

  บริษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  ธนาคาร Business Development 
  บริษทั Tai’an Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Xi’an Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Qingdao Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั 
  บริษทั Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จ ากดั 
  บริษทั Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain  
  Store จ ากดั 
  บริษทั Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Zhejiang CP Trading จ ากดั 
  บริษทั ซีนิเพลก็ซ ์จ ากดั 
  บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วิส จ ากดั 
  บริษทั Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Wuxi Yilian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Taizhou Yilian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Hefei Ailian Supermarket จ ากดั   
  บริษทั Changsha Chulian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Wuhan Yichu Ailian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain  
  Store จ ากดั 



 

  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

  บริษทั Shanghai Yilian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Shanghai Ailian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Shanghai Songlian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จ ากดั 
 บริษทั Shanghai Cailian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Nantung Tonglian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Kunshan Tailian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั C.P. Zonglian (Shanghai) Management จ ากดั 
  บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain  
  Store จ ากดั 
 บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Shanghai Changfa Shopping Center จ ากดั  
  บริษทั Shanghai Cailian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Shanghai Yalian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Shanghai Jialian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Kunshan Tailian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Nantong Tonglian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั C.P. Lotus Corporate Management จ ากดั 
  บริษทั Zhengzhou Lotus Supermarket Chain  
  Store จ ากดั 
  บริษทั Foshan Nanhai Huanantong Trading 
 Development จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

  บริษทั Guangdong Huanantong Trading Development 
  จ ากดั 
  บริษทั Foshan C.P. Lotus Management Consulting 
  จ ากดั 
  บริษทั Zhanjiang C.P. Lotus Supermarket จ ากดั 
  บริษทั Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จ ากดั 
  บริษทั Shanghai Xinlian Supermarket จ ากดั 
  บริษทั C.P. Zonglian (Shanghai) Management จ ากดั 
 ประธานกรรมการ 
  Yangtze Supermarket Investment Company Limited 
  รองประธานกรรมการบริหาร 
  บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
  บริษทั Chia Tai (China) Investment จ ากดั 
  บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จ ากดั 
  บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จ ากดั 
  บริษทั Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) 
  จ ากดั 
  บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings จ ากดั 
  บริษทั Chia Tai Xiangyang Holdings จ ากดั 
  บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ ์ 
  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั แกรนด์ ริเวอร์ พาร์ค 
 คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

  บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 (เดิมช่ือ บริษทั แกรนด ์ริเวอร์ เพลส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) 
  บริษทั ดิ ไอคอนสยาม จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั แกรนด ์ 
  ริเวอร์ ฟรอนท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) 
  ผูอ้  านวยการใหญ่ 
  มหาวิทยาลยัธุรกิจ ซีพ ี
  รองประธานกรรมการ 
  บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั 
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจ าหน่าย (ไทย) 
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจ าหน่าย (จีน) 
  กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 
  บริษทั Shanghai Kinghill จ ากดั 
  บริษทั เอสเอม็ ทรู จ ากดั 
          ผูช่้วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 
 “สรรหาบุคลากรของเครือ” 
  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั Shanghai Litai Logistics จ ากดั 
  Governance Committee 
  สถาบนัพฒันาผูน้ า 
2538 - 2540 กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) จ ากดั 
2540 - 2545  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

2550 - 2553  กรรมการบริหาร 
  บริษทั ซี.พี. โภคภณัฑ ์จ ากดั 
2551 - 2553  กรรมการบริหาร 
  บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 

นายศุภชยั เจียรวนนท ์
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 47 ปี ไม่มี เป็นนอ้งชายของ
นายสุภกิต  
เจียรวนนท ์และ
นายณรงค ์
เจียรวนนท ์

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
  มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP/2554) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั               กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2535                    เจา้หนา้ท่ีอาวุโสประจ าส านกั 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2536                    ผูอ้  านวยการฝ่ายหอ้งปฏิบติัการ 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2537  ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายสนบัสนุนและประสานงาน
 วางแผนและปฏิบติังานโครงการ 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2538  ผูจ้ดัการทัว่ไปโทรศพัทน์ครหลวงตะวนัออก 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2539  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้นปฏิบติัการและ 
 พฒันาธุรกิจ 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2540                    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
             บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ 

             บริษทั ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
 กรรมการ 
             บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
             บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 
 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 บริษทั ทรู วิชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 
 กรรมการ 
 บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ 
 บริษทั เค.ไอ.เอน็. (ประเทศไทย) จ ากดั 

2532                    Management Trainee (1 ปี) 
            บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั 
 Soltex Federal Credit Union สหรัฐอเมริกา 

2534   เจา้หนา้ท่ีการเงินอาวุโส, ปิโตรเคมิคอล (2 ปี) 
             บริษทั วีนิไทย จ ากดั 

2538  กรรมการผูจ้ดัการ 
             บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 

2539  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 บริษทั เอเซีย มลัติมีเดีย จ ากดั 

2542 - 2556  ประธานกรรมการ 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

             บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 
ประวติัดา้นกิจกรรมเพื่อสงัคม และต าแหน่งอ่ืนๆ 
ปัจจุบนั                กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถมัภ ์(TCT) 
 ประธานคณะอนุกรรมการหาทุนศูนยด์วงตาสภา 
 กาชาดไทย 
 กรรมการจดัหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย 
 กรรมการคณะกรรมการอ านวยการโครงการจดัหาและ
 บริการดวงตาเชิงรุกทัว่ประเทศ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ- 
 ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ 
 กรรมการมูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 กรรมการท่ีปรึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบณัฑิต 
 และดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจดัการ
 นวตักรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2548 - 2550         กรรมการสมาคมบริษทัจดทะเบียน (LCA) 
2551 - 2552        กรรมการคณะกรรมการจดัหาทุนและประชาสมัพนัธ์ 
 เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ
 และอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์โรงพยาบาล 
 จุฬาลงกรณ ์                 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

2553 - 2554         กรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ
 คอมพวิเตอร์แห่งชาติ 

นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 68 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราช 
  มงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยั 
  เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชา 
  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชา 
  วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2544)  
- Director Accreditation Program (DAP/2548) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร 
   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2547 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร 

 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
2548 กรรมการ 
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ 
 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
2510 – 2519 ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
 บริษทั กรุงเทพอาหารสตัว ์จ ากดั 
2520 – 2524 ผูจ้ดัการทัว่ไป เขตภาคเหนือ (ธุรกิจอาหารสตัว)์ 
2525 – 2526 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจอาหาร 
2527 – 2530 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส กลุ่มธุรกิจไก่แปรรูป 
 ครบวงจร 
2531 – 2532 รองประธานกรรมการ ธุรกิจครบวงจรภูมิภาค 
2533 – 2535 กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร  
 อินโดนีซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

2536 – 2545 กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร  
 ไทยแลนดแ์ละอินโดจีน 

นายอ ารุง  
สรรพสิทธ์ิวงศ ์
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนับริษทัฯ) 

61 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทสาขาการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2544) 
- Company Secretary (2546) 
- Board Performance Evaluation (2549) 
- DCP Refresher (2549) 
- Role of the Compensation Committee (2550) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ 
 บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ 
 บริษทั อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัภยั จ ากดั 
 ธนาคาร วีนาสยาม จ ากดั (ประเทศเวียดนาม) 
 บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 รองประธานส านกัการเงิน 
 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
2519 - 2523  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์โครงการ 
 บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2523  รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

นางเสาวลกัษณ์  
ถิฐาพนัธ์ 
15 ธนัวาคม 2547 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ 

59 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานบริหารการเงิน
 และหน่วยงานสนบัสนุน 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร – สายงานบริหาร
การเงินและหน่วยงาน
สนบัสนุน  
(กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาการบญัชี  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP/2548) 

 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2540 – 2542 รองกรรมการผูจ้ดัการ – บญัชีและการเงิน 
 บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพร์ซ จ ากดั (มหาชน) 
2545 – 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการเงิน 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ 
 บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 
 บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั 
 บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
2542 – 2545 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส - บญัชีและการเงิน 
 กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

นายฟิลลิป  
วิลเลียม ค๊อกซ ์
25 เมษายน 2556 

กรรมการ 69 ปี ไม่มี ไม่มี - Attended the Sydney University to study Business 
  Administration 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ไม่มี - 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2540 – 2550 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารแหง้) 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2553 ผูอ้  านวยการบริหาร ฝ่ายสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารแหง้) 
 และซพัพลายเชนแมเนจเมน้ท ์
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2532 - 2540 กรรมการผูจ้ดัการ 
 บริษทั มาบุญครอง ศิริชยั ซุปเปอร์มาร์เกต็ จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

2548 - 2553 กรรมการ 
 บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 
2554 - Chief Commercial Officer and Member of the 
มีนาคม 2556 Executive Board of Directors แมค็โคร อเมริกาใต ้
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2. ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษทัฯ 
 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายชิ หลุง ลิน 
15 พฤษภาคม 2546 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร - สายงานธุรกิจใน
ประเทศ 

50 ปี ไม่มี ไม่มี - หลกัสูตรการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั  
  Chung-Shin ประเทศไตห้วนั 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP/2553) 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศ 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2546 -2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารสด) 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2553 -  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟูด เซอร์วิส 
มิถุนายน 2557 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ และผูอ้  านวยการบริหาร 
 บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 
 กรรมการ 
 บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั 
2533 – 2544 ผูจ้ดัการกลุ่มอาหารสด 
 เวล็คมั ไตห้วนั แดร่ี ฟาร์ม 
2544 – 2546 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค 
 แมค็โคร ไตห้วนั 

นายณอง มิเชล  
เดอ ไกเยอ 
1 กนัยายน 2553 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร - ฝ่าย
พฒันานวตักรรม 

56 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Institut Supé rieur de 
  Gestion (ISG, Paris) ประเทศฝร่ังเศส 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีบริหาร - ฝ่ายพฒันานวตักรรม 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

 

     ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ไม่มี - 
 

2553 -  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานบริหารสินคา้ 
มิถุนายน 2557 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2539 – 2548 ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและบริหารสินคา้ 
  คาร์ฟูร์ 
2548 – 2550  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร Giant Hypermarket 
  บริษทั เดล่ี ฟาร์ม จ ากดั 
2552 – 2553 Offer Director 
  คิงฟิชเชอร์ กรุ๊ป 

นายโทมสั เลสล่ี  
แฮมเมอร์ 
17 กรกฎาคม 2552 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร - สายงานธุรกิจ
ต่างประเทศ 

60 ปี ไม่มี ไม่มี - Business Administration, San Diego College 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ไม่มี - 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจต่างประเทศ 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและปฏิบติัการ 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2554 –  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานดา้นปฏิบติัการ 
มิถุนายน 2557 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ 
 บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

 บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
 

      2543 - 2546  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 Price Smart China Enterprises  
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2546 – 2548 รองกรรมการผูจ้ดัการ และ Business Unit General Manager 
 บริษทั China Resource Vanguard จ ากดั ประเทศ
 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2549 – 2551 ผูอ้  านวยการบริหาร / Retail Business Unit General Manager 
 บริษทั Great Dreams Cartoon Group จ ากดั ประเทศ
 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ 
2 กนัยายน 2556 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร - สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ 

49 ปี ไม่มี ไม่มี - The Diploma of Information Technology (DIT), 
   Melbourne Institute of Technology, ประเทศ 
  ออสเตรเลีย 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ไม่มี - 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2556 –  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานพฒันาระบบขอ้มูล 
มิถุนายน 2557  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2542 - 2556  Oracle Enterprise Architect 
 Oracle Corporation 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นางสาวนิโลบล  
ตั้งประสิทธ์ิ 
18 มีนาคม 2551 

เลขานุการบริษทัฯ 55 ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  เนติบณัฑิตไทย  
   ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั  
                                  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

     - Certificate in Attorney Assistant Training  
  Program,   Litigation/Corporation, UCLA  
  Extension, School of Law, U.S.A. 
- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (“LLM”) โรงเรียนกฎหมาย 
  มหาวิทยาลยัเทมเปิล ฟิลลาเดเฟีย มลรัฐ 
  เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนั กรรมการ/ ทนายความหุน้ส่วน  
    บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั 
2529 - 2532 ทนายความ (ประจ าบริษทั)  
    หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน บีกริมแอนดโ์ก  
2532 - 2547 ทนายความหุน้ส่วน  
    บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ และผู้บริหารในบริษทัฯ บริษทัย่อยและ/ หรือบริษทัที่เกีย่วข้อง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

รายช่ือบริษทั 
สยามแมค็โคร 

บริษทัย่อย 

รายช่ือ สยามฟูด เซอร์วสิ วนีาสยาม ฟู้ด แมค็โคร อาร์โอเอช 

นายอาสา สารสิน 1, 6    
นายอรรถพร ข่ายม่าน 6, 7    
นายชวลิต อตัถศาสตร์ 6, 8    
นายธีระ วิภูชนิน 6, 8, 9    
ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ 6, 8    
นายโชติ โภควนิช 6, 8    
นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 2, 5    
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 2, 3, 5 4 4 4 
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 4, 5, 10    
นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 4, 5, 10    
นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล 4, 5    
นายสุภกิต เจียรวนนท ์ 4    
นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 4, 5    
นายศุภชยั เจียรวนนท ์ 4    
นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ 4    
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รายช่ือบริษทั 
สยามแมค็โคร 

บริษทัย่อย 

รายช่ือ สยามฟูด เซอร์วสิ วนีาสยาม ฟู้ด แมค็โคร อาร์โอเอช 
นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 4, 5    
นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 4, 5, 11 4 4 4 
นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ 4    
นายชิ หลุง ลิน 12 4 4  
นายโทมสั เลสล่ี แฮมเมอร์ 13 4  4 

 
 
หมายเหตุ : 
ต าแหน่ง  
1 = ประธานกรรมการ           8   = กรรมการตรวจสอบ 
2 = รองประธานกรรมการ           9   = ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3 = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร           10 = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4 = กรรมการ      11 = รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน      
5 = กรรมการบริหาร 12 = รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศ 
6 = กรรมการอิสระ 13 = รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -สายงานธุรกิจต่างประเทศ 
7 = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 

 
 
 
 

รายช่ือบริษทัย่อย บจ. สยามฟูด เซอร์วสิ บจ. วนีาสยาม ฟู้ด บจ. แมค็โคร อาร์โอเอช 

รายช่ือกรรมการ    
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
นายชิ หลุง ลิน กรรมการ กรรมการ - 
นายโทมสั เลสล่ี แฮมเมอร์ กรรมการ - กรรมการ 
นางสาวธญัมาส วรชาติ กรรมการ - - 
นายเลิง ชิว ปง กรรมการ - - 
นางสุดารัตน ์ชมอินทร์ กรรมการ - - 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ (Compliance) 
 

ช่ือ – ลุกส  /ง่นหแำ ต  
อนยก 

(ปี)  
คกณวกฒิทนตุนรศึุษน 

ลัดล วำุนรถือ
แก้ำใำบริษัทฯ 

(%) 

ควนมลัมพำัธ์
ทนตครอบครัว

ระแว นต
ุรรมุนรหสะ
ผู้บริแนร 

ีระลบุนรณ์ท่นตนำ 

ช วตเวสน ง่นหแำ ต บริษัทฯ ีระเภทธกรุิจ 

1 นำยมนตรีคง
เครือพนัธุ์ 
 
หัวหนำ้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน 

41 
 

 ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต  สำขำ
บญัชี มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 

 ประกำศนียบตัรผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำต (CPA) 
 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

ปี 2557 – ปัจจุบนั 
 

รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน 

บริษทั สยำมแม็คโครจ ำกดั (มหำชน)  
 

ด ำ เนินธุรกิจศูนย์จ  ำหน่ำยสินค้ำ
แบบช ำระเงินสดและบริกำรตนเอง 

ปี 2547  –  ปี 2557 
 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ 
 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮำ้ส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
 

ให้บริกำรทำงด้ำนตรวจสอบบญัชี 
ให้บริกำรท่ีปรึกษำ ฯลฯ 

ปี 2545  –  ปี 2547 
 

Executive 
 

PricewaterhouseCoopers UK 
 

ให้บริกำรทำงด้ำนตรวจสอบบญัชี 
ให้บริกำรท่ีปรึกษำ ฯลฯ 

ปี 2538  –  ปี 2545 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ บริษทั คูเปอร์สแอนดไ์ลยแ์บรนด ์จ ำกดั 
 

ประกอบกิจกำ รทำงบัญชี และ
ตรวจสอบบญัชี 

2 นำงปฐมำ ระวงั
ภยั อมัพวำ 

53  มหำบณัฑิตบริหำรธุรกิจ 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 

 ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำง
กฎหมำยธุรกิจ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

 ประกำศนียบตัรบริหำรธุรกิจ 
Australian Business College, 
Perth, Western Australia 

 
 ปริญญำตรีนิติศำสตร์บณัฑิต 

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

-ไม่มี- -ไม่มี- ปี 2554 – ปัจจุบนั 
 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย
และก ำกบักิจกำรท่ีดี 

บริษทั สยำมแม็คโครจ ำกดั (มหำชน)  
 

ด ำ เนินธุรกิจศูนย์จ  ำหน่ำยสินค้ำ
แบบช ำระเงินสดและบริกำรตนเอง 

ปี 2545  (พ.ย). –  ปี 2553 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย
และภำษี 

บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
 

ด ำ เนินธุรกิจศูนย์จ  ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภคและบริโภค 

ปี 2545  (ม.ค . – ต .ค).  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย บริษทั ซีอำร์ซี อำโฮลด ์จ ำกดั ด ำ เนินธุรกิจศูนย์จ  ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภคและบริโภค 

ปี 2352 –  ปี 2322 
 

หัวหนำ้ฝ่ำยนิติกรรมสัญญำ 
ทนำยควำม ท่ีปรึกษำ
กฎหมำย 

บริษทั ส ำนกังำนกฎหมำย เสรี – มำนพ จ ำกดั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) โดย
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ และมีประสบการณ์หลายดา้น ทั้งดา้นกฎหมาย ดา้น
การบริหารองคก์ร ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  นายอรรถพร ข่ายม่าน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายชวลิต อตัถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน ดร. ชยัวฒัน ์ วิบูลยส์วสัด์ิ และนายโชติ  โภควนิช ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีระบุในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดรั้บความร่วมมืออย่างดีจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร และ
แผนกตรวจสอบภายใน 

ภายในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การจดัประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 
รายช่ือ จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม 
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 5 
2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 5 
3. นายธีระ วิภูชนิน 5 
4. ดร  .ชยัวฒัน ์ วิบูลยส์วสัด์ิ  5 
5. นายโชติ โภควนิช 4 

 

ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ แผนกตรวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชีจากภายนอก เพ่ือแสดงความเห็นในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญั ไดแ้ก่ 

1. สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส โดยในปี 2557 ไดมี้การสอบทาน 
และพิจารณาจากรายงานของผูส้อบบญัชีภายนอก รวมทั้งค าช้ีแจงจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรใน
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สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และ
เช่ือถือได ้ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ และผูใ้ชง้บการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินท่ีบริษทัฯ จดัท าข้ึน มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีภายนอก 

2. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัฯ และการปฏิบติัการในรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทั
ท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดด้ าเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในเนน้การ
สอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ   บริษทัฯ  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัฯ ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้
นอกจากน้ีการท ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นดว้ยเง่ือนไข
เป็นปกติธุรกิจ เสมือนท่ีท ากบับุคคลภายนอก 

3. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  เพ่ือให้มัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษทัฯ อยู่ภายใต้สภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ไดถื้อนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส าคญั มีผลให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก    
ผูต้รวจสอบภายใน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่การปฎิบติังานของแผนกตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ รวมทั้ง
ประเด็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว มีการด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ            
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งให้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2557 
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6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณารายงานของท่ีปรึษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นต่อ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในการเขา้ท ารายการซ้ือท่ีดิน และอาคารจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

7. พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอย่าง
ถกูตอ้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มีเจตนาท่ีจะละเวน้ไม่ปฏิบติั หรือด าเนินการใดๆ ท่ีขดัแยง้
กบักฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีมีสาระส าคญั 
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และ
ความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบตามท่ีระบุในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้ งไวอ้ย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ โดยให้ความส าคัญกับความโปร่งใส่ การบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
 
 

 
 
(นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 
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