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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ประกอบธุ รกิ จศูนย์จำหน่ ำยสิ นค้ำแบบชำระเงินสด
และบริ กำรตนเอง โดยจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ อุ ป โภคบริ โภคให้ แ ก่ ลู ก ค้ำ ที่ เ ป็ นสมำชิ ก ของบริ ษ ัท ฯ ภำยใต้ชื ่ อ
“แม็ค โคร” ซึ่ ง มี ส ำขำอยู ่ทั ว่ ประเทศไทย บริ ษ ทั ฯ ด ำเนิ น งำนโดยที มผูบ้ ริ ห ำรมื ออำชี พ ซึ่ งประจำอยู่ที่
สำนักงำนใหญ่ในกรุ งเทพมหำนคร และที มบริ หำรประจำแต่ละสำขำเพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนให้เป็ นไป
ตำมแผนงำนและเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยในปี 2532 บริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรเปิ ดศูนย์จำหน่ ำยสิ นค้ำแม็คโคร
สำขำแรก คือ สำขำลำดพร้ำว ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรขยำยสำขำของศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำแม็คโคร ควบคู่
ไปกับกำรพัฒนำรู ปแบบสำขำที่ มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว และนำเสนอสิ นค้ำและบริ กำรให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของกลุม่ ลูกค้ำ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจภำยใต้รูปแบบสำขำ 4 รู ปแบบหลักได้แก่
1) Classic Store - ศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำแบบชำระเงินสดและบริ กำรตนเอง ภำยใต้ชื่อ “แม็คโคร” หรื อ
ศู นย์จำหน่ ำ ยสิ นค้ำ แม็ค โคร ซึ่ งเป็ นรู ป แบบสำขำดั้งเดิ มและจำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ อุ ปโภคบริ โ ภค
หลำกหลำยประเภท โดยให้บริ กำรแก่ผปู ้ ระกอบกำรร้ำนโชห่ วย และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย ซึ่ งเป็ น
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยหลักของบริ ษทั ฯ
2) Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำเพื่อกลุ่มลูกค้ำผูป้ ระกอบกำรด้ำน
ธุ รกิจโรงแรม ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร และ ผูใ้ ห้บริ กำรจัดเลี้ยง (กลุ่มโฮเรก้ำ)โดยเฉพำะ โดยจัดหำ
สิ นค้ำเพื่อธุรกิจอำหำรแบบครบวงจรมำนำเสนอแก่ผปู ้ ระกอบกำรกลุ่มโฮเรก้ำ อำทิ อำหำรสดและ
อำหำรแช่ แข็ง อำหำรแห้ง เครื่ องครัว อุปกรณ์ ในกำรเตรี ยมอำหำร และของใช้ที่จำเป็ นสำหรั บ
ธุรกิจร้ำนอำหำรและโรงแรม โดยคำนึ งถึงควำมสด สะอำด และคุณภำพคงที่ ควำมน่ำเชื่อถือของ
แหล่งผลิต ควำมหลำกหลำยและควำมพอเพียงที่จะให้บริ กำรครบ ณ จุดเดียวเป็ นสำคัญ
3) Eco Plus Store - รู ปแบบเพื่อผูป้ ระกอบกำรมืออำชีพทั้งกลุ่มโฮเรก้ำ และผูค้ ำ้ ปลีกรำยย่อย รู ปแบบ
สำขำ อีโค พลัส ได้จดั สรรพื้นที่สำหรับสิ นค้ำประเภทอำหำรสดเพื่อให้บริ กำรแก่ผปู ้ ระกอบกำร
กลุ่ มโฮเรก้ำ เพิ่ มขึ้ น ในทำเลพื้ นที่ มีธุร กิ จโรงแรม ร้ ำ นอำหำรและจัด เลี้ ย งจำนวนมำก และมี
ศักยภำพในกำรเติบโต เช่น สำขำพัทยำ ภูเก็ต และเชียงใหม่ (หำงดง)
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4) ร้ำนจำหน่ำยอำหำรแช่แข็งขนำดเล็ก “สยำมโฟรเซ่ น” คือรู ปแบบร้ำนที่แม็คโครพัฒนำขึ้นมำในปี
2553 เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยสิ นค้ำในกลุ่มอำหำรแช่แข็งโดยเฉพำะ โดยมีพ้ืนที่ขำยประมำณ
100-150 ตำรำงเมตร ในทำเลย่ำ นตลำดสดที่ เ ข้ำถึ งได้ง่ำย ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบกำรโฮเรก้ำขนำดกลำงและขนำดเล็ก ที่ตอ้ งกำรสิ นค้ำคุณภำพ ปลอดภัย รำคำประหยัด
และคงที่ เพื่อที่จะสำมำรถบริ หำรจัดกำรต้นทุนธุรกิจได้ตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ มีแม็คโครมีจำนวนสำขำทั้งสิ้ น 82 สำขำทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ น
ศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำแม็คโคร จำนวน 63 สำขำ แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จำนวน 8 สำขำ อีโค พลัส จำนวน 6 สำขำ
และร้ำนสยำมโฟรเซ่ น จำนวน 5 สำขำ แบ่งเป็ นสำขำในกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลจำนวน 14 สำขำ และ
สำขำในต่ำงจังหวัดจำนวน 68 สำขำ ตำมลำดับ โดยมีพ้ืนที่กำรขำยรวมประมำณ 559,099 ตำรำงเมตร
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุ รกิ จนาเข้าและจาหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และได้มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่เพื่อประกอบธุรกิจ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยผ่านการดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จากัด
(“สยามฟูด เซอร์ วิส”) บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด (“วีนาสยาม ฟู้ ด”) และ 3) บริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด
(แม็คโคร อาร์โอเอช) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
ประกอบธุ รกิ จจัด หำผลิ ตภัณฑ์อำหำรในประเทศและนำเข้ำจำกต่ ำ งประเทศ พร้ อมบริ การจัดส่ ง
เพื่ อ จำหน่ ำ ยไปยังลูกค้ำ ทัว่ ประเทศ โดยดำเนิ นกำรคัดสรรผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีคุณภำพดีเยี่ยมทั้ง แช่
แข็ง แช่เย็น และอำหำรแห้ง ได้แก่ เนื้ อสัตว์ อำหำรทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณ ฑ์นม และผลิตภัณ ฑ์ปรุ ง
แต่งอำหำร เป็ นต้น
2) บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด
ประกอบธุ รกิจทางการค้าและจัดจาหน่ายอาหาร รวมทั้งธุ รกิจนาเข้าและส่ งออกอาหารที่มีคุณภาพสู ง
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์เ นื้ อ สัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ ง ผลิ ตภัณฑ์นมและผลิ ตภัณฑ์ปรุ งแต่ งอาหาร เป็ นต้น
ตลอดจนจาหน่ ายสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู งให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จให้บริ การอาหาร
จานด่วน ร้านอาหารต่างๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ ไปในประเทศเวียดนาม
3) บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด
ประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และ/หรื อ การ
ให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
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1.1 นโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็ นที่หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจร
สาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนั ธกิจหลัก 5 ประการคือ
1) ขยายตัวสู่อาเซี ยนด้วยรู ปแบบร้านค้าที่หลากหลาย
2) ให้รางวัลความสาเร็ จของทีมงาน และลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3) ศึกษาทาความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น
4) สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และ
5) นาเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุดและคุม้ ค่าที่สุดให้กบั ลูกค้า
กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ อันจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ คื อการยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อเป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่ ง
ของลูกค้าสมาชิกซึ่ งปัจจุบนั มีมากกว่า 2.6 ล้านรายในการจัดหาสิ นค้าและมีทุกคาตอบเรื่ องธุ รกิจอาหารสาหรับ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี พด้านอาหารภายใต้สโลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุ รกิจคุณ” โดยที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ น
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย และผูป้ ระกอบการมืออาชี พทางด้านอาหาร
เพื่ อ ศึ ก ษาและท าความเข้า ใจความต้อ งการของลู ก ค้า ให้ ไ ด้ม ากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น “โครงการ Lovemark” ซึ่ งมี
จุดประสงค์เพื่อทาความเข้าใจกับความต้องการที่แท้จริ งของผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยและผูป้ ระกอบการมือ
อาชี พทางด้านอาหาร “โครงการมิตรแท้โชห่ วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อช่วย
เสริ มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดงาน “วันนัด
พบผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีก” “ตลาดนัดโชห่ วย” และ “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์” เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งให้แก่องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ซึ่ งเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยแม็ค
โคร ฟูดเซอร์ วิส สำขำแรกได้เปิ ดดำเนิ นกำรที่อำเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ซึ่ งได้รับกำรตอบรับเป็ น
อย่ำงดี และมีผลประกอบการเป็ นไปตามความคาดหมาย นอกจากนี้ สาขาดังกล่าวยังได้สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กบั บริ ษทั ฯ ด้วยรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบ ประเภท Warehouse Club จาก Chain Store Age ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีความเชื่ อมัน่ และมุ่งพัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ขนาดเล็ก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มี
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิสจานวนทั้งสิ้ น 8 สาขา และมีแผนในการขยายจานวนสาขาอย่างต่อเนื่ องไปยังทาเลใกล้กบั
กลุ่มลูกค้าโฮเรก้าหรื อในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในจังหวัดท่องเที่ยวมากขึ้น
กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประกำรหนึ่ งในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ คื อระบบการกระจายสิ นค้าและโลจิ
สติ กส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพความสามารถในการจัดหาสิ นค้าที่ ครบครัน มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดร็ วและต่อเนื่ อง ขณะเดี ยวกันก็มีการพัฒนาปรั บปรุ งระบบการ
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ปฏิ บตั ิ งานตลอดเวลา เพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ลดต้นทุ นด้านการบริ หารจัดการ และสร้ างความยัง่ ยืน
ทางด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม นอกจากเสริ มสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้ธุรกิจแม็คโครมีความโดดเด่น
ยังส่ งผลให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างราบรื่ นโดยไม่มีหยุดชะงัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้าทั้งสิ้ น 3 แห่ ง ได้แก่ (1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค อาหาร
แช่เย็น และอาหารแช่แข็ง ที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแช่แข็งขนาด
เล็ก 1 แห่ง ที่อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี มา สาหรับบริ หารจัดการสิ นค้าอาหารแช่แข็งและเพิ่มความสามารถ
ในการกระจายสิ นค้าในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ (3) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ ง
ใหม่ที่อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งเปิ ดดาเนินการเมื่อไตรมาส 3 ปี 2557
นอกจากการสรรหาสิ นค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง ตลอดจนสิ นค้าอุปโภคที่
มีคุณภาพไว้อย่างหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผูป้ ระกอบการในแต่ละพื้นที่ ภายใต้ราคาที่เหมาะสม แม็คโคร
ยัง พัฒ นาสิ น ค้า ภายใต้เ ครื่ องหมายการค้า ของบริ ษัท ฯ ซึ่ งมี คุ ณ ภาพที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ เ หมาะสมส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งยังมีส่วนช่วยลูกค้าผูป้ ระกอบการบริ หารจัดการต้นทุนในการทาธุ รกิจ
อีกด้วย นี่คืออีกกลยุทธ์หนึ่งที่สร้างความแตกต่างและสร้างยอดขายอันน่าพึงพอใจให้กบั ธุรกิจแม็คโคร
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยัง มุ่ งพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ที่ ผ่ า นมา บริ ษ ัท ฯ ได้
ดาเนิ นการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ตามแผนงานบริ หารและพัฒนาทรั พยากรบุคคล (HR Roadmap) โดย
มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาบุ คลากรให้มีคุณภาพและเติ บโตก้าวหน้าไปตามสายงาน เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการด้านบุคลากรของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ งให้แก่องค์กร เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิ ญความ
ท้าทายในอนาคต
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ จดทะเบี ยนจัดตั้งในเดื อนพฤษภาคม 2531 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 750 ล้านบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรกที่
สาขาลาดพร้าวในปี 2532 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการขยายจานวนสาขาและประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องใน
การจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าจานวนมากทัว่ ประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า และกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การ ได้แก่ หน่ วยงานภาครัฐ และธุ รกิ จในสาขาอาชี พต่าง ๆ
ต่อมาในเดื อนสิ งหาคม 2537 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 2,400 ล้านบาท และเข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เข้ำลงทุ นในบริ ษทั สยำมฟูด เซอร์ วิส จำกัด (สยำมฟูด เซอร์ วิส ) ในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99 ของหุ น้ ทั้งหมด โดยสยำมฟูด เซอร์ วิส ประกอบธุ รกิจนำเข้ำและจำหน่ำยสิ นค้ำแช่แข็งและแช่เย็น
จำกต่ำงประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้ำโฮเรก้ำและกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ กำร และต่อมำในปี 2555
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 4

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริ ษทั ฯ ได้เข้ำลงทุ นในบริ ษทั วีนำสยำม ฟู้ ด จำกัด (วีนำสยำม ฟู้ ด) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ ้นทั้งหมด
ซึ่ งวีนำสยำม ฟู้ ดจดทะเบี ยนจัดตั้ง ณ เมืองโฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนำม เพื่อประกอบธุ รกิ จนำเข้ำและจำหน่ ำย
สิ นค้ำแช่แข็งและแช่เย็น
ต่อมาในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นที่ สาคัญ กล่าวคื อ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2556 เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ได้ทาการโอนหุน้ ที่ถืออยูใ่ นในบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจานวนทั้งสิ้ น
154,429,500 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 64.35 ของจานวนหุ น้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (ซี พี ออลล์) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่ถือโดยซี พี ออลล์ อยู่ก่อนหน้าจานวน 4,503,600 หุ น้
ทาให้ซีพี ออลล์ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งสิ้ นจานวน 158,553,100 หุน้ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 66.14 ของจานวนหุ น้ ที่ ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส่ งผลให้ซีพี ออลล์ มีหน้าที่ ตอ้ งทาคา
เสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ โดยมีผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ตอบรับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของซี พี
ออลล์ และขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้แก่ซีพี ออลล์ จานวนทั้งสิ้ น 76,251,375 หุ ้น ส่ งผลให้ซีพี ออลล์ เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 75.88 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซี พี
ออลล์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิจในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โดยธุ รกิจของกลุ่มเจริ ญโภคภัณฑ์ประกอบด้วยธุ รกิจ
หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ดาเนิ นธุ รกิจโดยบริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (2) กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งและบริ การสนับสนุน ดาเนินธุ รกิจโดยบริ ษทั ซี
พี ออลล์ จากัด (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุ รกิ จสื่ อสารโทรคมนาคมและบริ การสนับสนุ น ดาเนิ นธุ รกิจโดยบริ ษทั
ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ โดยการดาเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง และจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคให้แก่ลูกค้าที่เป็ นสมาชิ ก บริ ษทั ฯ มีธุรกรรมและความร่ วมมือทางธุ รกิจกับ ซี พี ออลล์ และบริ ษทั ในกลุ่ม
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่ น มีการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างกัน การใช้บริ การสนับสนุ นด้านการค้า อย่างไรก็ตาม การ
ดาเนิ นธุ รกิ จและทารายการระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ มี มาตรการและ
ขั้นตอนในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด
ตลอดจนระเบียบในเรื่ องการทารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด โดยเป็ นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางธุรกิจที่
ไม่ก่อให้เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
และในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ จากเดิมมูลค่าหุ น้
ละ 10.00 บาท จานวน 240,000,000 หุ ้น เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท จานวน 4,800,000,000 หุ ้น ตามมติที่ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
ในปี 2557 นับเป็ นปี แห่ งความท้าทายอี กปี หนึ่ งส าหรั บบริ ษ ัทฯ จากสภาวะเศรษฐกิ จในประเทศที่
ขยายตัวต่ า ประกอบกับสถานการณ์ การชุ มนุ มทางการเมื องในช่ วงต้นปี อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังคงมี ผลการ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 5

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ดาเนิ นงานในระดับที่ น่าพึงพอใจท่ามกลางสภาพเศรษฐกิ จที่ เริ่ มฟื้ นตัว ซึ่ งเป็ นผลมาจากนโยบายและแผนงาน
เชิ งกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานได้ร่วมกันพัฒนาและดาเนิ นการมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการเร่ งขยายสาขา การบริ หารจัดการธุ รกิ จภายในแบบบูรณาการ การมุ่งเน้นการบริ หาร
จัดการเชิ งรุ กเพื่ อสร้างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น ส่ งผลให้ปี 2557 บริ ษทั ฯ มี รายได้รวม
142,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 และมีกาไรสุ ทธิ 4,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปี 2556
ในปี 2557 เป็ นปี ที่แม็คโครฉลองการดาเนิ นงานครบ 25 ปี ในประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นโครงการ
และกิ จกรรมต่ างๆ เพื่อเป็ นการตอบแทนต่อลูกค้าสมาชิ กกว่า 2.6 ล้านราย ที่ ไว้วางใจให้ “แม็คโคร” เป็ นคู่คิด
ธุ รกิ จมาโดยตลอด อันเนื่ องมาจากความสาเร็ จของการดาเนิ นธุ รกิ จที่ มุ่งเน้นกลยุทธ์การยึดถือเอาความต้องการ
ของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) ภายใต้รูปแบบสาขาที่หลากหลาย เพื่อนาเสนอสิ นค้าที่มีความคุม้ ค่า
และตรงกับความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ โดย “มุ่งเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิ จ
อาหารแบบครบวงจรสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” ถือเป็ นความท้าทายของบริ ษทั ฯ ที่จะขยายการดาเนินธุ รกิจ
ไปสู่ ระดับภูมิภาค และสร้างรู ปแบบธุ รกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนารู ปแบบของสาขาที่หลากหลาย และขนาดของพื้นที่ขาย ตลอดจนการพัฒนาสิ นค้าและ
บริ การที่ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ สามารถขยายสาขาแม็คโครได้จานวน
13 สาขา ซึ่ งนับว่ามากที่สุดเป็ นประวัติการณ์นบั ตั้งแต่บริ ษทั ฯ เริ่ มดาเนิ นธุ รกิจในประเทศไทย โดย ณ สิ้ นปี แม็ค
โครมีจานวนสาขาทั้งสิ้ น 77 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 5 สาขา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2 ที่อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
กระจายสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นรากฐานสาคัญในการขยายสาขาของแม็คโครในอนาคต
1.2.1 ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ฯ
ปี พ.ศ.

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

2531

- จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั สยำมแม็คโคร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้ำนบำท

2532

- เปิ ดแม็คโคร สำขำแรก - สำขำลำดพร้ำว

2537

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 2,400 ล้ำนบำท
- จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และแปรสภำพเป็ นบริ ษทั สยำมแม็คโคร
จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 6

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

2541

- ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจกำรเงิน และบริ ษทั ค้ำปลีกยักษ์ใหญ่บุกตลำดเมืองไทย กำรแข่งขันมีควำม
เข้ม ข้น ขึ้ น แต่ แ ม็ค โครสำมำรถบริ ห ำรจัด กำรอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เคี ย งข้ำ งลู ก ค้ำ และ
พันธมิตรทำงธุรกิจ

2544

- ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรดำเนิ นธุ รกิจโดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำผูป้ ระกอบกำร
มื อ อำชี พ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นสิ น ค้ ำ อำหำรสด อำหำรแช่ แ ข็ ง ริ เริ่ มพัฒ นำฐำนข้อ มู ล ลู ก ค้ ำ
เพื่ อ ประมวลและวิ เ ครำะห์ พร้ อ มกับ พัฒ นำกำรน ำเสนอประเภทสิ น ค้ำ และบริ ก ำรที่ มี
ควำมหลำกหลำยและครบถ้วน

2546

- ปรับเปลี่ยนรู ปแบบสำขำ โดยมุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจค้ำส่ งแบบชำระเงินสดและบริ กำรตนเอง
รวมทั้งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้ำและบริ กำรด้ำนอำหำรแบบครบวงจร และขยำยพื้นที่ ขำยอำหำร
สดและอำหำรแช่แข็งให้มีควำมแตกต่ำงกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น

2548

- เข้ำลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั สยำมฟูด เซอร์วิส จำกัด ขยำยธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยสิ นค้ำ
แช่แข็งและแช่เย็น
- จัดงำน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอำหำรและอุปกรณ์” ครั้งที่ 1 (Makro HoReCa Extravaganza)
เพื่อให้ควำมรู ้ดำ้ นอำหำรและอุปกรณ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้ำผูป้ ระกอบกำรด้ำนโรงแรม ภัตตำคำร
ร้ำนอำหำร และผูใ้ ห้บริ กำรจัดเลี้ยง

2550

- ริ เริ่ มโครงกำร “แม็คโครมิตรแท้โชห่ วย” เพื่อให้ควำมรู ้ในกำรบริ หำรจัดกำรร้ำนค้ำปลีกแก่
ผูป้ ระกอบกำรรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรแข่งขัน

2551

- จัด งำน “ตลำดนัด โชห่ ว ย” ครั้ งที่ 1 เพื่ อ ให้ ค วำมรู ้ ใ นกำรบริ ห ำรจัด กำรร้ ำ นค้ำ ปลี ก แก่
ผูป้ ระกอบกำรรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

2552

- เปิ ดศูนย์กระจำยสิ นค้ำอำหำรแห้งและสิ นค้ำอุปโภค อำหำรแช่เย็น และอำหำรแช่แข็งแห่งแรก
ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ บริ หำรจัดกำรด้ำนกำรกระจำยสิ นค้ำและโลจิสติกส์
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรส่ ง สิ น ค้ำ ไปสำขำ รองรั บ กำรขยำยธุ ร กิ จ และมุ่ ง เน้น กำร
ตอบสนองทันต่ อ ควำมต้อ งกำรของลูก ค้ำ ลดค่ ำ ใช้จ่ ำ ยกำรกระจำยสิ นค้ำ ให้ท้ ังบริ ษ ัท ฯ
และคู่คำ้

2553

- เปิ ดร้ำนจำหน่ำยอำหำรแช่แข็งสำขำนำร่ อง ภำยใต้ชื่อ “สยำมโฟรเซ่น” ที่จงั หวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 7

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.
2554

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
- แม็คโครเข้ำช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบกำร และชุ มชนที่ ได้รับผลกระทบจำกวิ กฤติ น้ ำท่ วม เช่ น
กำรช่ วยทำควำมสะอำดร้ ำนค้ำของลูกค้ำสมำชิ ก กำรบริ จำคและรั บบริ จำคเงิ นและสิ่ งของ
เพื่อส่ งมอบให้ผปู ้ ระสบภัยน้ ำท่วม
- เริ่ มนำกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่ องภำยใต้ภำวะวิกฤติ (Business
Continuity Management : BCM) มำใช้ ท ำให้ ท่ ำ มกลำงวิ ก ฤติ น้ ำ ท่ ว ม สำขำของแม็ค โคร
ทุกแห่งสำมำรถเปิ ดให้บริ กำรแก่ลกู ค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง

2555

- เปิ ดดำเนินกำรสำขำแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นแห่ งแรกที่อำเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เพื่ อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรของกลุ่ มลูกค้ำ ผูป้ ระกอบกำรด้ำนธุ รกิ จโรงแรม ร้ ำนอำหำร
และจัดเลี้ยง (โฮเรก้ำ)
- เข้ำลงทุนในประเทศเวียดนำมผ่ำน “บริ ษทั วีนำสยำม ฟู้ ด จำกัด” โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ
100
- เปิ ดดำเนิ นกำรสำขำแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ขนำด 1,000 และ 2,000 ตำรำงเมตรในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อตอบสนองควำมสะดวกให้กลุ่มลูกค้ำโฮเรก้ำที่อยูไ่ กลจำกสำขำขนำดใหญ่ของบริ ษทั ฯ

2556

- เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ จำกบริ ษทั เอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. เป็ น บริ ษทั ซี พี ออลล์
จำกัด (มหำชน)
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯ จำกเดิมมูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
จำนวน 240 ล้ำนหุน้ เป็ นมูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท จำนวน 4,800 ล้ำนหุน้
- ฉลองครบรอบ 25 ปี เส้นทำงแห่งควำมสำเร็ จ “คู่คิดธุรกิจคุณ”
- เปิ ดสำขำใหม่ 13 สำขำ มำกที่สุดตั้งแต่เปิ ดแม็คโคร 25 ปี

2557

- เปิ ดศูนย์กระจำยสิ นค้ำอำหำรแห้งและสิ นค้ำอุปโภคที่อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
เพื่อรองรับกำรเติบโตของบริ ษทั ฯ
- จัด ตั้ง บริ ษ ทั แม็ค โคร อำร์ โ อเอช จ ำกัด โดยบริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 เพื่ อ ลงทุ นใน
ต่ำงประเทศ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 8

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงตามแผนภูมิของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

บริษทั
บริ ษทั สยำมแม็คโคร
จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั สยำมฟูด
เซอร์วิส จำกัด

ประเภทกิจการ
ทุนชาระแล้ ว สั ดส่ วนการถือหุ้น
ธุ รกิ จศูนย์จำหน่ ำยสิ นค้ำแบบชำระเงิ นสดและ 2,400 ล้ำนบำท
บริ กำรตนเองภำยใต้ชื่อ “แม็ค โคร” ในกำรจัด
จำหน่ ำ ยสิ นค้ำ อุ ป โภคบริ โ ภค ให้แ ก่ ลู กค้ำ ทั่ว
ประเทศ โดยมี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ ำ เป้ ำหมำยเป็ นผู ้
ประกอบธุ ร กิ จขนำดเล็กถึ งขนำดกลำง ได้แ ก่
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
กลุ่ มสถำบัน ต่ ำ ง ๆ และกลุ่ ม ผูป้ ระกอบอำชี พ
อิสระ รวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจบริ กำร
ประกอบธุรกิจจัดหำผลิตภัณฑ์อำหำรในประเทศ 45 ล้ำนบำท
99.99%
และนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ พร้อมบริ กำรจัดส่ ง
เ พื่ อ จ ำ ห น่ ำ ย ไ ป ยั ง ลู ก ค้ ำ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 9

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษทั

ประเภทกิจการ
ทุนชาระแล้ ว สั ดส่ วนการถือหุ้น
โดยด ำเนิ น กำรคั ด สรรผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ำหำรที่ มี
คุณภำพดีเยี่ยมทั้ง แช่แข็ง แช่เย็น และอำหำรแห้ง
บริ ษทั วีนำสยำม ฟู้ ด ประกอบธุ รกิจทำงกำรค้ำและจัดจำหน่ำยอำหำร 2.5 ล้ำนเหรี ยญ
011.00%
จำกัด
รวมทั้ งธุ รกิ จ น ำเข้ ำ และส่ งออกอำหำรที่ มี
สหรัฐฯ
คุ ณ ภำพสู ง ตลอดจนจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ ประเภท
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ ำหำรคุ ณ ภำพสู ง ให้แ ก่ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจให้บริ กำรอำหำรจำนด่วน ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ
และธุรกิจโรงแรมทัว่ ไปในประเทศเวียดนำม
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอ ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุ น ในต่ ำ งประเทศ รวมทั้ง 31.25 ล้ำนบำท
99.99%
เอช จากัด
ให้บริ กำรด้ำนกำรบริ หำร ด้ำนเทคนิค และหรื อ /
กำรให้บริ กำรสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
1.4 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ คื อ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“ซี พี ออลล์”) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ธุ รกิจในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โดยธุ รกิจของกลุ่มเจริ ญโภคภัณฑ์ประกอบด้วยธุ รกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1)
กลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ดาเนินธุรกิจโดยบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
จากัด (มหาชน) (2) กลุ่มธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ งและบริ การสนับสนุ น ดาเนิ นธุ รกิ จโดยบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
(มหาชน) และ (3) กลุ่ ม ธุ ร กิ จ สื่ อ สารโทรคมนาคมและบริ การสนับ สนุ น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยบริ ษัท ทรู
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ โดยการดาเนิ นธุรกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง และจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคให้แก่ลกู ค้าที่เป็ นสมาชิกบริ ษทั ฯ มีธุรกรรมและความร่ วมมือทางธุ รกิจกับ ซี พี ออลล์ และบริ ษทั ในกลุ่ม
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่ น มี การซื้ อขายสิ นค้าระหว่างกัน การใช้บริ การสนับสนุ นด้านการค้า อย่างไรก็ตาม
การดาเนิ นธุรกิจและทารายการระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ มีมาตรการและ
ขั้นตอนในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ตาม
ข้อ ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
ข้อกาหนด ตลอดจนระเบี ยบในเรื่ องการทารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครั ด โดยเป็ นรายการที่ มีราคาและ
เงื่อนไขทางธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคย
มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั
ฯ ยังร่ วมกับกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ในการเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อผลิตบุคลากรคนรุ่ นใหม่รองรับ
การเติบโตของธุ รกิจผ่านสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ (PIM) โดยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มี
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 10

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
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ทักษะในการปฏิ บตั ิ งาน มี ศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ า และพร้ อมที่ จะพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ ว เพื่ อเสริ มสร้าง
ความแข็งแกร่ งในตาแหน่งงานต่าง ๆ และนาพาธุรกิจเติบโตไปในอนาคตอย่างยัง่ ยืน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 11

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าระบบสมาชิ กแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง
เป็ นหลัก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้จากธุ รกิ จนาเข้าและจาหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงรายได้ ดังต่อไปนี้
(จานวนเงิน หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษทั ฯ

จานวนเงิน

-

140,769

98.8

128,295

98.9

113,746

98.9

บจ. แม็คโคร อาร์ โอเอช
(ROH)

99.99

-

-

-

-

-

-

บจ. สยามฟูด เซอร์ วสิ
(SFS)

99.99

1,587

1.1

1,422

1.1

1,206

1.1

บจ. วีนาสยาม ฟู้ด
(VSF)

100.0

176

0.1

64

0.0

4

0.0

ดาเนินการโดย

1. ศู นย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร
รายได้จากการขายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค และรายได้อื่น
2. ให้ บริการด้านการบริหาร
ด้านเทคนิคและสนับสนุน

บมจ. สยามแม็คโคร
(MAKRO)

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556
%

จานวนเงิน

2555
%

จานวนเงิน

%

รายได้จากการให้บริ ก าร และ
รายได้อื่น (1)
3. นาเข้ าและจาหน่ า ยสิ น ค้ า
แช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้จากการขายสิ น ค้า และ
บริ การ และรายได้อื่น (1)
4. นาเข้ า ส่ งออก และจาหน่ าย
สินค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ และรายได้อื่น (1)
รวมทั้งสิ้น

142,532

100.0

129,781

หมายเหตุ :
(1) รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 12

100.0

114,956

100.0

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ธุ รกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงิน
สดและบริ การตนเอง และธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริ การด้านจัดเก็บและจัดส่ ง
2.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คื อ การดาเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าซึ่ งมี สาขากระจายอยู่ทวั่ ประเทศ ภายใต้
รู ปแบบสาขา 4 รู ปแบบหลัก คื อ 1) ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง รู ปแบบ Classic Store
ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” หรื อศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร 2) ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าผูใ้ ห้บริ การด้านอาหาร
โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส” 3) อีโค พลัส Eco Plus Store - รู ปแบบเพื่อผูป้ ระกอบการมืออาชี พทั้ง
กลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลี กรายย่อย ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” และ 4) ร้ านจาหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก ภายใต้ชื่อ
“สยามโฟรเซ่ น” (Siam Frozen) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนสาขาทั้งสิ้ น 82 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์
จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร รู ปแบบ Classic Store จานวน 63 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 8 สาขา อีโค พลัส จานวน 6
สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 5 สาขา ตามลาดับ
เนื่ องด้วยกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่ยืดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ฯ จึง
ได้จดั จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจาแนกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
ก)
ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
ข)
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ค)
เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
ง)
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ชาระล้าง และเครื่ องสาอางค์
จ)
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
ฉ)
เบเกอรี่
ช)
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ซ่อมบารุ ง (Electrical Appliances and D.I.Y.)
ซ)
เครื่ องเขียน เครื่ องใช้ในสานักงาน เครื่ องใช้ในสานักงานอัตโนมัติ
ฌ)
อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
ญ)
เครื่ องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องใช้ในบ้าน
ฎ)
สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 13

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ฏ)
ฐ)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ยา และอาหารเสริ ม
ภัตตาคาร

นอกจากสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดยการจาหน่าย
สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซึ่ งเป็ นกลยุท ธ์ที่ธุรกิ จจัดจาหน่ า ย
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิจในรู ปแบบ Cash & Carry อย่างแม็คโคร หรื อห้างสรรพสิ นค้าต่างก็ประสบความสาเร็ จ
มาแล้วในหลายประเทศทัว่ โลก
สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B) คื อสิ นค้าที่ บริ ษทั ฯ ที่ เป็ นเจ้าของช่ องทางจาหน่ าย
ว่าจ้างผูผ้ ลิตให้ผลิตสิ นค้าให้กบั ตนเองโดยใช้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ และมีลกั ษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging
Unit) ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการจาหน่ายสิ นค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริ โภค โดยแบ่งประเภท และชนิ ด
ของสิ นค้าตามเครื่ องหมายการค้าต่างๆ เช่นตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้ า

ประเภทสิ นค้ า

ARO

สิ นค้าอุปโภค ได้แก่ แก้วน้ า ถุงพลาสติก หนังยาง ภาชนะพลาสติก เครื่ องครัวสเตน
เลส ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค์ ไม้แขวนเสื้ อ และเก้าอี้พลาสติก เป็ นต้นสิ นค้า
บริ โภค ได้แก่ ข้าวสาร เส้นหมี่อบแห้ง น้ ามันพืช น้ าปลา หมูหยอง ไส้กรอก ผลไม้
กระป๋ อง น้ า ผลไม้บรรจุ ข วด ผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่ แข็ง ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ เย็น
กระดาษชาระ น้ ายาล้างจาน และน้ ายาทาความสะอาดสุ ขภัณฑ์ เป็ นต้น

Q-BIZ

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็ กซ์ กระดาษเครื่ องคิ ดเงิ น บัตรตอกเวลา สมุด
ปากกา แฟ้ มเอกสาร ซองใส่ เอกสาร ซองจดหมาย กาว โต๊ะคอมพิ วเตอร์ ตูเ้ ก็บ
เอกสาร โต๊ะทางานเหล็ก และเก้าอี้ใช้ในสานักงาน เป็ นต้น

Savepak

กระดาษชาระ น้ ายาล้างจาน วุน้ เส้น และไส้กรอก เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 14
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ประเภทสิ นค้ า

M&K

ขนมขบเคี้ยว คุก้ กี้ และน้ าผลไม้ เป็ นต้น

Starline

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ส่วนบุคคล

Protech

เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

ไทยรวงขวัญ

ข้าวสาร

PETZFRIEND

อาหารสุ นขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็ นต้น

ด้วยปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะของ
สิ นค้ามากขึ้น ยึดติดกับเครื่ องหมายการค้าน้อยลงและให้ความสนใจในคุณภาพและราคามากขึ้น โดยลูกค้าที่มีความ
สนใจในสิ นค้า D.O.B. ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบัน องค์กร ร้านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ ตอ้ งการซื้ อสิ นค้า
ปริ มาณมากเพื่อนาไปจาหน่ายต่อหรื อใช้ในธุ รกิจ และมักมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อเพื่อทาการเลือกซื้ อสิ นค้าโดยเฉพาะ
ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีความรู ้ความเข้าใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าเป็ นอย่างดี ซึ่ งเดิมมักจะติดต่อกับผูค้ า้ ส่ งหรื อผูผ้ ลิต
เพื่อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมาก เช่น กระดาษชาระเพื่อใช้ในบริ ษทั ทัว่ ไป หรื อน้ ามันพืชสาหรับการใช้งานในภัตตาคาร
ดังนั้น สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ จึ งได้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็ นอย่างดีท้ งั ในด้านราคาและคุณภาพสิ นค้า
ตราสิ นค้าที่อยู่คู่กบั ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครมากว่า 20 ปี คือ “เอโร่ ” ได้รับการพัฒนาให้เป็ นสิ นค้าเพื่อ
กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า ซึ่ งต้องการใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี มาตรฐานคงที่ ราคาประหยัด มากกว่าจะคานึงถึงเรื่ องตราสิ นค้า
ปัจจุบนั สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์เอโร่ กว่า 4,000 รายการ ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าโฮเรก้า
โดยเฉพาะในกลุ่มสิ นค้าที่นาไปเป็ นวัตถุดิบในรายการอาหาร สามารถสร้างความแตกต่างด้านรสชาติความอร่ อยที่
เป็ นเอกลักษณ์ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้การสนับสนุนองค์ความรู ้แก่ค่คู า้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ภาชนะอาหารใช้แล้วทิ้ง น้ ายาล้าง
จาน จนได้รับมาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2557 น้ ายาล้างจานภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” ยังได้รับการ
รับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอีกด้วย
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ในปี 2557 สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ทั้ง 4 แบรนด์ ยังคงได้รับการพัฒนาให้มีความ
หลากหลาย สาหรั บแบรนด์เอโร่ น้ นั ยังได้รับการส่ งเสริ มให้ร่วมในกิ จกรรมต่ างๆ ของกลุ่มผูป้ ระกอบการกลุ่ม
โฮเรก้า อาทิ ร่ วมกับภาครัฐในการนาสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ร่ วมจัดรายการเทใจคืนความสุ ขให้
ประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค การร่ วมออกบูธในงานอบรมสัมมนาที่จดั ขึ้นโดยสมาคมภัตตาคารไทย
ซึ่ งช่วยตอกย้ าชื่ อเสี ยงของสิ นค้าแบรนด์เอโร่ ต่อยอดไปถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์แม็คโคร ที่ได้รับความไว้วางใจ
ในกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยงมาตลอด 25 ปี
2.1.2 ธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
- โดยบริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด (ธุรกิจในประเทศไทย)
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จากัด (“สยามฟูด”) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.9 สยามฟูด เป็ น
ผู ้น าในธุ ร กิ จ น าเข้า มี ค วามเชี่ ย วชาญในการคัด สรรผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี คุ ณ ภาพดี เ ยี่ ย มทั้ง แช่ แ ข็ ง แช่ เ ย็ น
และอาหารแห้ง จากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่ง
อาหาร นอกจากนี้ สยามฟูดมีมาตรการเข้มงวดในการบริ หารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสิ นค้า
จัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้กระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วย กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด ที่สาคัญ ได้แก่
 กลุ่มลูกค้าโรงแรมชั้นนา ระดับ 4-5 ดาว (4-5 Stars Hotel)
 กลุ่มภัตตาคาร (Full Service Restaurant: FSR)
 กลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน (Quick-Service Restaurant: QSR)
 กลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้ าหน่าย (Manufacturing and Trader)
 กลุ่มผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิ น และกลุ่มสถาบันต่างๆ (Catering and
Institutions)
- โดยบริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด (ธุรกิจในประเทศเวียดนาม)
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นปลายปี 2555 ณ เมือง
โฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อประกอบธุ รกิ จการนาเข้าและส่ งออก ตลอดจนจาหน่ ายสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์
อาหารคุ ณ ภาพสู งให้แ ก่ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จให้บริ การอาหารจานด่ วน ร้ า นอาหารต่ า งๆ และธุ ร กิ จโรงแรมทั่ว ไป
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการขยายสาขาเพิ่มที่ เมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม โดยนากลยุทธ์การ
ดาเนิ นธุ รกิ จที่ ยึดถื อความต้อ งการของลูกค้าเป็ นศู นย์กลาง (Customer Centric) เช่ น มี การจัดโครงการอบรมให้
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ความรู ้ สร้างความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อสร้างทีมงานมืออาชีพในการให้บริ การด้านอาหาร พร้อมจัดเตรี ยมห้องเก็บ
สิ นค้าแช่เย็นและแช่แข็งไว้สนับสนุนการเติบโตของผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริ การอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่างๆ และ
ธุ รกิ จโรงแรมทัว่ ไปในเมืองฮานอย ดังนั้น วีนาสยาม ฟู้ ด จึ งเป็ นก้าวแรกในการต่ อยอดทางธุ รกิ จไปยังเมื องหรื อ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่อไป
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
2.2.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
1) ผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญกับการขายสิ นค้าประเภทอาหารซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักอย่า งต่ อเนื่ อง และ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะยังคงเป็ นผูน้ าในด้านการประกอบธุ รกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การ
ตนเองของประเทศไทย โดยอาศัยความเชี่ ยวชาญทางด้านการคัดสรรสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีและตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้า
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ แต่ละกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูค้ า้ ปลีกรายย่อย โฮเรก้า (กลุ่มธุ รกิจโรงแรม ภัตตาคาร
ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง) และกลุ่มสถาบันต่างๆ และกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ รวมถึง ผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การ ซึ่ งมี
ความต้องการสิ นค้าที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป บริ ษทั ฯ จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ ลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด
จึงช่วยทาให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุน้ ี เมื่อบริ ษทั ฯ
ขยายธุ รกิ จออกไปยังพื้นที่ ใหม่ๆ บริ ษทั ฯ จึ งมีความพร้ อมและสามารถที่ จะปรับเปลี่ยนสิ นค้าที่ จาหน่ ายในแต่ละ
สาขาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ได้อย่างเหมาะสม
เนื่ องด้วยอุตสาหกรรมด้านอาหารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ตามภาวะเศรษฐกิ จ และการเติ บโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทาน
อาหารนอกบ้านมากขึ้ น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งทีมงานธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส เพื่อมุ่งเน้นทาความเข้าใจในเชิ งลึกถึง
ความต้องการของผูป้ ระกอบการมื ออาชี พทางด้านอาหาร หรื อกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า พัฒนาสิ นค้า บริ การและสาขา
รู ป แบบใหม่ เ พื่ อ ตอบโจทย์ท างธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ความพึ ง พอใจให้แ ก่ ลู ก ค้า ซึ่ งจะเป็ นรากฐานสนับ สนุ น การ
เจริ ญเติ บโตของธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิสอย่างยัง่ ยืน ด้วยการวิเคราะห์พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิด ช่วยทาให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อบริ ษทั ฯ
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ขยายธุ รกิจออกไปยังพื้นที่ใหม่ๆ บริ ษทั ฯ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ นค้าที่จาหน่ายในแต่ละสาขาเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ได้อย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนาศูนย์จดั จาหน่าย
สิ นค้าในรู ปแบบของแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส และร้านสยามโฟรเซ่ นเพิ่มขึ้ น โดยรู ปแบบของศูนย์จดั จาหน่ ายสิ นค้า
ประเภทดังกล่าวมีพ้ืนที่ ขายเล็กลง และมีการนาเสนอประเภทสิ นค้าและบริ การที่ มีความหลากหลายและตรงต้อง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้ามากยิ่งขึ้ น เพื่ อให้แม็คโครเป็ นคู่คา้ ที่ นาเสนอทางเลื อกที่ ดีที่สุดให้แก่ ลูกค้า
สมาชิก
2) ทาเลที่ต้งั
จากการที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ ง โดยเป็ นผูค้ า้ ปลีกรายแรกในประเทศไทยที่เปิ ด
ดาเนิ นธุ ร กิ จการจัดจาหน่ า ยในลักษณะศูนย์จาหน่ า ยสิ นค้าแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry)
บริ ษทั ฯ จึ งมีความได้เปรี ยบจากโอกาสในการเลือกทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครื อข่ายสาขาที่
ครอบคลุมฐานลูกค้าในทาเลหลักๆ โดย ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มี จานวนสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้ น 82 สาขา
แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร จานวน 63 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 8 สาขา อีโค พลัส จานวน 6
สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 5 สาขา ตามลาดับ ทั้งนี้ แต่ละสาขาจะมีพ้ืนที่และรู ปแบบที่แตกต่างกันไปตาม
ทาเลที่ต้ งั แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 14 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจานวน 68 สาขา
ตามลาดับ
3) นโยบายด้ านราคา
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ สาคัญอย่างยิ่งต่ อความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ โดยเป็ น
ปั จจัยที่ สาคัญประการหนึ่ งที่ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของ
บริ ษทั ฯ ที่ผา่ นมาเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การสารวจราคา การบริ หารต้นทุนการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และความสามารถในการทางานร่ วมกับผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างการบริ หารงานด้วยต้นทุนที่ต่าและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้ดาเนิ นโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่ มในช่ วงปี ที่ผ่านมา เช่ น การบริ หารและควบคุมอัตราผลกาไรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารสิ นค้าคงคลังและสิ นค้าที่มีการหมุนเวียนช้า การบริ หารต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวกับสิ นค้า
การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจนการใช้ระบบการให้แสงสว่าง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
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4) การส่ งเสริมการขาย
กลยุทธ์ การส่ งเสริ มการขายของบริ ษ ทั ฯ โดยทั่วไปประกอบด้วยการลดราคาสิ นค้า การแลกของ
สมนาคุณ การจัดรายการพิเศษ เช่น แม็คโครจัดให้ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดทาวารสาร Makro Mail
เพื่ อเป็ นสื่ อในการติ ดต่อกับสมาชิ กโดยตรง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแผ่นโฆษณาล่วงหน้าว่าในแต่ ละปั กษ์ (2 สัปดาห์)
บริ ษทั ฯ จะทาการลดราคาสิ นค้าชนิ ดใดบ้าง ซึ่ งสิ นค้าที่นามาส่ งเสริ มการจาหน่ายจะเป็ นสิ นค้าที่มีราคาถูกกว่าปกติ
มาก เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีแผนงานล่วงหน้าตลอดปี ที่จะจัดให้มีการเสนอขายสิ นค้าราคาพิเศษแก่ลูกค้า ดังนั้นบริ ษทั ฯ
จึงมีการวางแผนล่วงหน้าร่ วมกับผูจ้ ดั จาหน่าย (Suppliers) ต่างๆ เพื่อให้การส่ งเสริ มการจาหน่ายของแต่ละ Suppliers
เป็ นไปโดยสอดคล้องกับการส่ งเสริ มการจาหน่ายของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ร่วมมือกับธนาคารในการ
เสนอบริ การทางธุรกิจให้กบั ลูกค้าในรู ปแบบการเปิ ดสาขาย่อย ณ ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร การบริ การบัตรเครดิต
ซิ ต้ ีแบงก์การ์ ด สาหรับซื้ อสิ นค้าทุกประเภท และบัตรเครดิตที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ สาหรับการซื้ อสิ นค้า
อุปโภคประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน และเฟอร์นิเจอร์
นอกจากกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายโดยตรงข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย อาทิ มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa 2014) ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมสาคัญประจาปี ของบริ ษทั ฯ และจัดต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 9 ในปี 2557 ภายใต้แนวคิด “The Signature เอกลักษณ์
สร้างได้ สไตล์คุณ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้สมาชิกแม็คโคร และผูป้ ระกอบการกลุ่มธุ รกิจโรงแรม
ภัต ตาคาร ร้ า นอาหาร และบริ การจัด เลี้ ย ง ทั้งกลุ่ มธุ ร กิ จขนาดเล็กไปจนถึ งกลุ่ มธุ ร กิ จขนาดใหญ่ ได้นาความรู ้
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานไปปรับใช้ พัฒนาต่อยอดธุ รกิจของ
ตนเองให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ เพื่อสร้างธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จท่ามกลาง
สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสู งในปั จจุบนั ทั้งนี้ ในปี 2557 การจัดงานมหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์
ครั้งที่ 9 มีความพิ เศษอัดแน่ นอยู่มากมาย เนื่ องในวาระโอกาสเฉลิมฉลอง บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ครบรอบ 25 ปี ตอกย้ าความเป็ น “คู่คิดธุ รกิ จคุณ” ผูด้ าเนิ นกิจการศูนย์รวมสิ นค้าส่ งเพื่อผูป้ ระกอบการรายแรกและ
รายเดียวในประเทศไทย ด้วยกิจกรรมภายในงาน Makro HoReCa 2014 ที่แปลกใหม่กว่าทุกครั้งที่ผา่ นมา เต็มอิ่มกับ
ทุกความพิเศษที่แม็คโครจัดเตรี ยมไว้เพื่อเป็ นการขอบคุณลูกค้าและผูป้ ระกอบการทุกท่าน ที่ร่วมเดินเคียงข้างตลอด
เส้นทาง 25 ปี
นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ กลุ่มหนึ่ งคื อ ผูค้ า้ ปลี กรายย่อยหรื อร้ านโชห่ วย บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนิ นโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่ วย” (Makro Retailer Alliance: MRA) อย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีก
และร้านโชห่วยไทย โดยการให้คาแนะนา ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก สนับสนุนเครื่ องมือในการสร้าง
ยอดขายและผลกาไร ให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย นาไปพัฒนาปรับปรุ งธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรม
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ของผูบ้ ริ โ ภคยุค ใหม่ ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว สมาชิ ก จานวนมากสามารถพัฒ นาจนมี ร ายได้เพิ่ มขึ้ น
และสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างอิสระและยัง่ ยืนแม้ในภาวะการแข่งขันที่ สูง ทั้งนี้ ในปี 2556 โครงการ “แม็คโครมิตรแท้
โชห่ วย” ได้ริเริ่ มจัดทา “คู่มือการเปิ ดร้านใหม่” สาหรับสมาชิ กใหม่ที่ตอ้ งการเปิ ดร้านมินิมาร์ ทหรื อร้านโชห่ วยแต่ยงั
ขาดประสบการณ์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั งานตลาดนัดโชห่ วย ซึ่ งภายในงานประกอบด้วยกิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ ให้ความรู ้ และความบันเทิง โดยได้รับความร่ วมมือจากพันธมิตรธุรกิจค้าปลีกกว่า 200 ราย
อนึ่ง สาหรับปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จดั งานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “สู่มิติใหม่ โชห่วยไทย”
นาเสนอไอเดี ยมิติใหม่ร้านโชห่ วยสอดคล้องกับวิถีชีวิตในอนาคต ครั้งแรกกับการออกแบบแผนผังร้ านค้า 3 มิติ
พร้อมคานวนต้นทุนอุปกรณ์ และแนะนาสิ นค้าตามทาเลที่ต้ งั การออกแบบร้านค้าโดยผูช้ นะเลิศการประกวด “โชห่ วย
โชว์เสน่ห์” รวมถึงกิจกรรมสัมมนา เวิร์คช็อปและบริ การให้คาแนะนาการจัดการร้านค้าปลีก เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ
โชห่วย รุ่ งเรื อง ร้ ารวย อย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ทีมแม็คโครมิตรแท้โชห่ วยยังคงมุ่งมัน่ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมาชิ กผูค้ า้ ปลีกรายย่อยที่ มี
ศักยภาพให้เติบโตขึ้นอีกระดับอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกที่มีความต้องการมากกว่าความรู ้
พื้นฐาน ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาคู่มือขึ้ นมา 3 ชุ ด สาหรับมอบให้กบั ลูกค้าสมาชิ กโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ได้แก่
คู่มือ 8 หัวข้อการจัดการร้านค้าปลีก คู่มือการปรับปรุ งร้าน และคู่มือการเปิ ดร้านใหม่พร้อมส่ วนลดจากคู่คา้ สาหรับ
การซื้ อสิ นค้าและอุปกรณ์ที่จาเป็ น ถือเป็ นกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าสมาชิ กที่ ได้รับการตอบรับที่ดี และยังได้มี
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับการวางแผนผังร้านค้ามินิมาร์ ทในรู ปแบบ 3 มิติ รวมถึงการให้คาแนะนา
การบริ หารพื้นที่กลุ่มสิ นค้าภายในร้านตามทาเลที่ ต้ งั ตัวอย่างการจัดเรี ยงสิ นค้า และประมาณการเงินทุนเริ่ มต้น ซึ่ ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้คาปรึ กษาร้านค้าปลีกที่เข้าร่ วมโครงการ “แม็ค
โครมิ ตรแท้โชห่ วย” ในการใช้พ้ื นที่ ภ ายในร้ านให้เกิ ดมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อสร้ างยอดขายและกาไรสู งสุ ดอี กด้ว ย
ปั จจุบนั โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่ วย” มีสมาชิ กเข้าร่ วมโครงการแล้วกว่า 20,000 ร้านค้า และยังคงมุ่งมัน่ ใน
การพัฒนาร้านค้าปลีกต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของคนไทยเติบโตคู่สงั คมไทยต่อไป
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2.2.1.2 ธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
1) ผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองกับธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับอาหารที่มีมูลค่าตลาดในระดับสูงมากและมีการแข่งขันที่รุนแรง
สยามฟูด เซอร์ วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด (“กลุ่มบริ ษทั ย่อย”) จึ งได้วางแผนกลยุทธ์ เพื่ อสร้ างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันสาหรับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายด้วยการสร้างความแตกต่างให้มีความเหนือคู่แข่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ความหลากหลาย และคุณภาพของสิ นค้า
สยามฟูด ศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า สยามฟูดจึ งมุ่งเน้นการคัดสรรสิ นค้าที่ มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ ได้มาตรฐานสากล
โดยเฉพาะสิ นค้าในกลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ ญี่ปุ่น ซึ่ งมีอตั ราการเติ บโตสู งกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหาร
ประเภทอื่น ควบคู่กบั การขยายตราสิ นค้าโดยการคัดสรรและนาเสนอสิ นค้า ที่ ได้รับการยอมรับ เพื่อเจาะจงกลุ่ม
ลูกค้าอย่างชัดเจนมากขึ้น
 ความเป็ นเลิศในด้านการบริ การ
จากความตั้งใจของสยามฟูด ที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นเลิศในด้านการให้บริ การ จึงได้ดาเนินการ
ศึกษาระบบเครื่ องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การทางานของฝ่ ายบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือขององค์กรและของพนักงานในองค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทีมีประสิ ทธิ ภาพโดย
อาศัยการจัดการจากระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีขอ้ มูลในการให้บริ การลูกค้าที่สอดคล้อง
กันทั้งองค์กรซึ่ งจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
สยามฟู ด มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะลงทุ น ในเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ยกระดับ พัฒ นาศัก ยภาพการ
ให้บริ การที่เหนื อชั้นอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานการบริ การระดับสากล เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริ การ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว
 การให้ความสาคัญกับพนักงาน
การมุ่งสู่ ค วามเป็ นเลิ ศในการบริ การที่ จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานในองค์กรเป็ นหัวใจสาคัญในการที่สยามฟูดจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย ดังนั้นจึงให้ความสาคัญ
ในกระบวนการเลือกสรรพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีหลักสู ตรการฝึ กอบรม พร้อมการประเมินผลงานของพนักงาน
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อย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า และการให้บริ การที่ดี เพื่อสร้างความซื่ อสัตย์ของลูกค้าต่อสยามฟูด
ในระยะยาว
2) ทาเลที่ต้งั
นอกจากสานักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานครแล้ว สยามฟูด เซอร์ วิสยังมี สาขาในประเทศตามแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ สาคัญอีก 3 แห่ ง ได้แก่ เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงแรม ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ในแหล่งท่องเที่ยว และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น
ในส่ วนของวีนาสยาม ฟู้ ด การขยายตลาดในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในเมืองโฮจิ มินห์
และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็ นหลัก
3) นโยบายด้ านราคา
กลุ่มบริ ษทั ย่อยกาหนดราคาสิ นค้าที่ สามารถแข่งขันได้ในตลาด และเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
และบริ การ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสู่ ความสาเร็ จของกลุ่มบริ ษทั ย่อยและทาให้สามารถดึงดูดให้ลกู ค้าหลักตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าที่กลุ่มบริ ษทั ย่อยจัดจาหน่าย
4) การส่ งเสริมการขาย
สยามฟูด เซอร์ วิส ได้ปรับปรุ งภาพลักษณ์ทางการตลาด โดยทาการปรั บปรุ งเว็บไซต์ จัดทาแผ่นพับ
โฆษณาแบบใหม่ และจัดกิ จกรรมต่างๆ ให้แก่ลูกค้าเพื่อการสาธิ ตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
ภัตตาคารอาหารเอเชี ยทั้งที่ เป็ นรายย่อยและที่ เป็ นภัตตาคารในเครื อต่างๆ ซึ่ งทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จของสยามฟูด
เซอร์วิสมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
สาหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม วีนาสยาม ฟู้ ด ได้ดาเนินการจัดตั้งสานักงานแห่งใหม่ในปลายปี 2555
และในปี 2557 บริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนินการขยายสาขาเพิ่มที่เมืองฮานอย เพื่อตอบโจทย์ทุกการดาเนินการของธุ รกิจ ซึ่ ง
รวมถึ ง ห้อ งครั วสาธิ ต เพื่ อ ใช้จัด กิ จกรรมให้ค วามรู ้ แ ละสร้ า งความสั มพัน ธ์ อ ันดี กับลู ก ค้า อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยเสริ ม
ภาพลักษณ์ความเป็ นมื ออาชี พในการประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และรองรั บการขยายตัวของธุ รกิ จใน
อนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ วีนาสยาม ฟู้ ด ยังมีโครงการศึกษาการขยายธุรกิจไปสู่เมืองอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพต่อไป
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2.2.2 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้ าหมาย
ด้วยฐานลูกค้าที่มีอยู่เป็ นจานวนมากทัว่ ประเทศ บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ องในการจัดจาหน่าย
สิ นค้า อุ ป โภคบริ โ ภคให้แ ก่ ลู กค้า ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ ในภาคอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ โดยมี ก ลุ่ ม ลูกค้า เป้ าหมายเป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า และกลุ่มธุ รกิจบริ การ
ซึ่ งลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ดงั นี้
2.2.2.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
1) ผู้ค้าปลีกรายย่ อย: ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยที่จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึ่ งกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
ประกอบด้วย ร้านขายของชา ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขายเครื่ องเขียน เป็ นต้น
2) โฮเรก้ า: ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านขาย
อาหารริ มทาง รถเข็นขายอาหาร ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ จาหน่ าย
อาหารหลากหลายประเภท
3) ธุรกิจบริ การ: ครอบคลุมถึงหน่ วยงานภาครัฐและธุ รกิ จในสาขาอาชี พต่าง ๆ ได้แก่ บริ ษทั สานักงาน
บริ การต่าง ๆ ส่ วนราชการต่าง ๆ โรงเรี ยน ร้านเสริ มสวย โรงพิมพ์ ร้านซักรี ด และผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
บริ การทัว่ ไป เป็ นต้น
การพัฒนาลูกค้าจาเป็ นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างลึกซึ้ ง โดยเฉพาะ
กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อยซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มโฮเรก้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าไปในธุ รกิจบริ การอาหาร
มากขึ้น โดยทีมงานฝ่ ายพัฒนาลูกค้ายังคงออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ทาความรู ้จกั กลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพ
ทั้งหลาย เพื่อนาข้อคิดเห็นและคาแนะนาจากลูกค้ามาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของธุรกิจ
ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พ รวมถึงมองการณ์ไกลไปถึงผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นลูกค้าของ
ผูป้ ระกอบการด้วย ประกอบกับการเพิ่มช่องทางการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อต่างๆ ถึงความเป็ นคู่คิดธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการที่ เป็ นลูกค้าใหม่จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในรู ปแบบของ Welcome Pack สาหรั บ
ลูกค้าในกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย และกลุ่มโฮเรก้า ทีมงานฝ่ ายพัฒนาลูกค้าจะนาชมความหลากหลายของสิ นค้า ความ
สะอาดและปลอดภัยของอาหารและสถานประกอบการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าคนสาคัญ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษทั ฯ ตลอด 25 ปี ที่ ผ่ า นมา มี เ ป้ าหมายชัด เจนที่ จะเป็ นคู่ คิ ด ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการ จึงก่อให้เกิดพัฒนาการทางรู ปแบบธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง สิ่ งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ รู ปแบบของศูนย์
จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้พ้ืนที่การขายที่แตกต่าง
กันเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000-12,000 ตารางเมตรต่อสาขา ซึ่ งสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กบั ธุ รกิจบริ ษทั ฯ ทั้งใน
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ประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซี ยน เนื่ องจากมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้ น บริ ษทั ฯ สามารถ
เลือกพัฒนารู ปแบบสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการ และลักษณะการประกอบธุ รกิจของกลุ่มลูกค้าหลักในแต่ละ
พื้นที่ได้อย่างชัดเจน ส่ งผลให้ทุกสาขาของบริ ษทั ฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
Classic Store รู ปแบบเพือ่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกรายย่ อย
บริ ษทั ฯ ตั้งต้นปักหมุดธุ รกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองที่เมืองไทยเป็ นครั้งแรก
ในปี 2532 โดยให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการร้านโชห่ วย และร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของ
บริ ษทั ฯ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ จากต้นแบบของศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครสาขาแรกที่ต้ งั อยู่บนถนนลาดพร้าว
บริ ษทั ฯ ได้ขยายสาขาไปทัว่ ประเทศ ในทาเลที่ มีศกั ยภาพซึ่ งมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายกระจายอยู่โดยรอบเป็ นจานวน
มาก โดยมี พ้ื น ที่ ก ารขายตั้ง แต่ 5,500-12,000 ตารางเมตร โดยการจัด หาสิ น ค้า ไว้เ พื่ อ ตอบสนองธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ เพราะผูป้ ระกอบการมาศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครเพียงที่เดียว จะได้รับความสะดวกและ
สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทั้งอาหารสดและอาหารแห้งที่จดั เตรี ยมไว้อย่างหลากหลายครบถ้วน ที่สาคัญ
คือ มีราคาที่ เหมาะสมซึ่ งสามารถนาไปทากาไรต่อได้ ภายใต้แนวคิ ดสิ นค้าครบ บริ การดี ราคาถูก ทั้งนี้ มาตรการ
บริ หารจัดการต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพมีส่วนสาคัญยิ่งที่ทาให้บริ ษทั ฯ ยังคงความเป็ นศูนย์จาหน่ายสิ นค้าที่มอบความ
คุม้ ค่าของสิ นค้าและบริ การให้แก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการได้อยูเ่ สมอ
ปั จจัยพื้นฐานเหล่านี้ ส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผูป้ ระกอบการในฐานะคู่คิดธุ รกิ จ
มากขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยใช้โครงสร้างองค์กรใหม่ที่ยึดถือเอาลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
(Customer Centric) ซึ่ งมุ่งเน้นความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักมากกว่าตัวสิ นค้า สิ่ งที่เห็นเป็ นรู ปธรรมคือ บริ ษทั ฯ
ใส่ ใจในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยผ่านโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โช
ห่ วย” พร้อมจัดงาน “ตลาดนัดโชห่ วย” เพื่อมอบองค์ความรู ้ในการประกอบธุ รกิ จด้วยความจริ งใจ ทั้งยังให้ความ
ช่วยเหลือในวันที่ธุรกิ จของลูกค้าประสบกับวิกฤติ ทางธุ รกิจให้สามารถฟื้ นฟูธุรกิจกลับมาตั้งต้นใหม่อย่างแข็งแรง
อีกครั้ง
Makro Foodservice รู ปแบบใหม่ เพือ่ ผู้ประกอบการโฮเรก้ า
ด้วยตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของอุตสาหกรรมธุ รกิ จด้านอาหาร และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว บริ ษทั ฯ จึงจัดตั้งหน่วยงานธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส
ขึ้นมาเพื่อมุ่งพัฒนาและขยายฐานธุ รกิจไปยังกลุ่มผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิ จโรงแรม ร้านอาหาร และ จัดเลี้ยง (กลุ่ม
โฮเรก้า) โดยมีเป้ าหมายคือ การนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ ดีที่สุด ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้าใน
พื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพสูง
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แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส สาขาหัวหิ น ได้เปิ ดให้บริ การเป็ นสาขาแรกบนพื้นที่การขายประมาณ 5,900 ตารางเมตร
เมื่อปี 2555 ถือเป็ นรู ปแบบสาขาและรู ปแบบการค้าที่พฒั นาขึ้นมาใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อให้ธุรกิจด้านอาหารของ
บริ ษทั ฯ ขยายตัวต่ อไปอย่า งยัง่ ยืนในระยะยาว โดยจัด หาสิ นค้าเพื่ อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรมานาเสนอแก่
ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าโดยเฉพาะ อาทิ อาหารสดและอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เครื่ องครัว อุปกรณ์ในการเตรี ยม
อาหาร และของใช้ที่จาเป็ นสาหรั บธุ รกิ จร้านอาหารและโรงแรม โดยคานึ งถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงที่
ความน่าเชื่ อถือของแหล่งผลิต ความหลากหลายและความพอเพียงที่จะให้บริ การครบ ณ จุดเดียวเป็ นสาคัญ ด้วยผล
การตอบรับที่ดี และมีผลประกอบการเป็ นไปตามความคาดหมาย บริ ษทั ฯ จึงมุ่งพัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รู ปแบบ
ใหม่ที่มีพ้ืนที่การขายเล็กลงมาเฉลี่ย 1,000-5,000 ตารางเมตร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขยายสาขา และยังทา
ให้บริ ษทั ฯ เข้าถึงพื้นที่ที่ใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากขึ้น หรื อในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว แม้แต่ในเขตเมืองที่มี
พื้นที่สาหรับการสร้างสาขาไม่มากนัก เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและสนับสนุนลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พด้านอาหาร
ในแต่ละพื้นที่ให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปัจจุบนั ธุรกิจฟูดเซอร์ วิสครองสัดส่ วนการขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 23 และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอีกมาก
ถือเป็ นส่ วนสนับสนุ นการเติ บโตของธุ รกิ จบริ ษทั ฯ ในอนาคตอย่างเด่ นชัด บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมบุ คลากรที่ มีความ
ชานาญด้านธุรกิจอาหารเข้ามาเป็ นทีมงานในสายงานฟูดเซอร์ วิสมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการอบรม
ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าให้แก่บุคลากร ฝึ กฝนให้มองหาสิ่ งใหม่ๆ และทาความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเสมอ
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ นี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา ที ม งานจึ ง ต้อ งพร้ อ มที่ จ ะดู แ ลและเพิ่ ม ศัก ยภาพให้ กับ
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า อาทิ การแนะนาวัตถุดิบคุณภาพ ราคาเหมาะสม ซึ่ งช่ วยลูกค้าบริ หารต้นทุนทางธุ รกิ จ การ
อบรมทาเมนูอาหารและการอบรมให้องค์ความรู ้เรื่ องการบริ หารจัดการธุ รกิจโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง การจัดงาน
“มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์ ” การเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักของการจัดการแข่งขันทาอาหารจานวน 2
รายการโดยใช้วตั ถุดิบของแม็คโครทั้งหมด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุนเชฟไทยไปแข่งขันทาอาหารระดับโลก
ที่ ประเทศต่ างๆ และสนับสนุ นผูช้ นะเลิ ศการแข่ งขันการทาอาหารในงาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและ
อุปกรณ์” ไปแข่งขันทาอาหารระดับภูมิภาคที่ประเทศสิ งคโปร์
เหล่านี้ คือกลยุทธ์การพัฒนาลูกค้าที่บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ และดาเนิ นการด้วยความจริ งจังและ
จริ งใจ และในอนาคตก็พร้อมขยายสาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เข้าไปยังพื้นที่ ที่ใกล้กบั ลูกค้าเป้ าหมายมากขึ้น เพื่อ
ตอกย้าความเป็ นคู่คิดธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับผูป้ ระกอบการโฮเรก้าอย่างยัง่ ยืน
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Eco Plus Store รู ปแบบเพือ่ ผู้ประกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรก้ า และผู้ค้าปลีกรายย่ อย
ก่ อนหน้าที่ จะพัฒนา แม็ค โคร ฟูดเซอร์ วิส ขึ้ นมาอย่างเต็มรู ปแบบ เพื่ อผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ในพื้ นที่
ท่องเที่ ยวที่ มีศกั ยภาพสู ง บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มทดลองเปิ ดให้บริ การด้วยรู ปแบบสาขา อีโค พลัส ในจังหวัดท่องเที่ ยวที่
สาคัญ โดยรู ปแบบสาขา อีโค พลัส มีพ้ืนที่การขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการได้ท้ งั 2 กลุ่ม กล่าวคือ รู ปแบบสาขา อีโค พลัส ได้จดั สรรพื้นที่สาหรับสิ นค้าประเภทอาหาร
สดเพื่อให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น ในทาเลพื้นที่มีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยงจานวน
มาก และมีศกั ยภาพในการเติบโต เช่น สาขาพัทยา ภูเก็ต และเชี ยงใหม่ (หางดง) ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจาก
กลุ่มโฮเรก้า ส่ งผลให้ธุรกิจบริ ษทั ฯ มีความแตกต่างและได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
2.2.2.2 ธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) ธุ รกิ จค้าปลีก ซึ่ ง
รวมถึ งภัตตาคารขนาดใหญ่ท้ งั ประเภทผูป้ ระกอบการอิ ส ระและภัต ตาคารนานาชาติ ธุ ร กิ จโรงแรม ธุ รกิ จการ
ให้บริ การด้านอาหารแก่ลูกค้าคู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริ การอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) สยามฟูด
สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิ ม และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความรู ้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ งในธุรกิจบริ การด้านอาหาร และธุรกิจของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า รวมทั้งการนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่
ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
นอกจากนี้ สยามฟูดยังคงมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการฝึ กอบรมแก่พนักงานให้มีความรู ้
ความเข้าใจในธุรกิจบริ การด้านอาหาร และธุรกิจของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า เพื่อนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากที่ สุด โดยมีการจัดการอบรมความรู ้ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์จากหัวหน้าพ่อครั ว (Chef) และการ
พัฒนาทักษะในการขาย เป็ นต้น ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู ้และ
กระชับความสัมพันธ์กบั กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า อาทิ การเป็ นผูส้ นับสนุนงานที่เกี่ยวกับธุ รกิจด้านอาหาร เช่น งาน Pattaya
Food & Hotelier Expo’14 งาน Culinary Schools’ US Food Products Cooking Competition และ งาน 2 nd Food &
Beverages Association of Thailand (FBAT) Dinner of 2014 เป็ นต้น ทั้งยังมีส่วนร่ วมในงานแสดงสิ นค้าสาคัญ เช่น
งาน THAIFEX-World of Food Asia 2014 และงาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์” ที่จดั โดยบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้สยามฟูดมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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สยามฟู ด เป็ นผูน้ าในตลาดกลุ่ มลูกค้า หลักของตนเอง เนื่ องจากมี ค วามเข้า ใจสภาพตลาดและมี สิ นค้า
หลากหลายชนิ ดเสนอแก่ลูกค้า รวมทั้งความรู ้ในตัวสิ นค้าเป็ นอย่างดี จากการที่สยามฟูด มีคลังสิ นค้าอยู่ 4 แห่ ง จึ ง
สามารถจัดส่ งสิ นค้าคุณภาพดีแก่ลกู ค้าทัว่ ประเทศ
วีนาสยาม ฟู้ ด ให้ความสาคัญกับการขยายตลาด และมุ่งเน้นการนาเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
อาหารคุณภาพสู ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในเมืองโฮจิมินห์ ส่ งผลให้ วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย และเพื่อปรับปรุ งภาพลักษณ์ความเป็ นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร และรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
2.2.3 ลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดซื้ อสิ นค้าและบริ การเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมที่ผ่านมาของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
- ไม่มี 2.2.4 การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
2.2.4.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
การจัดจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นแบบชาระด้วยเงิ นสดและบริ การตนเอง โดยจาหน่ ายสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าที่เป็ นสมาชิกบัตรแม็คโครผ่านสาขาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในปี 2557 มีจานวน 77 สาขาทัว่ ประเทศ และร้านจาหน่าย
อาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” อีก 5 แห่ ง ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นการจาหน่ายสิ นค้าในปริ มาณมาก กาไรต่อหน่วย
น้อย และบริ หารต้นทุนการดาเนิ นงานให้ต่าที่สุด บริ ษทั ฯ ยังได้อานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น การให้บริ การ
แนะนาเกี่ ยวกับสิ นค้า และรายละเอี ยดอื่นๆ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอคื นหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้า หากพบว่าสิ นค้านั้น
ชารุ ดหรื อเสี ยหายอันเกิ ดจากความบกพร่ องของแม็คโคร หรื อผูผ้ ลิต โดยลูกค้าจะต้องนาใบเสร็ จรับเงิ นพร้อมทั้ง
สิ นค้าที่ประสงค์จะขอคืนหรื อเปลี่ยนมาพบเจ้าหน้าที่แผนกรับคืนหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทา
การซื้ อ ยกเว้นสิ นค้าสดและแช่แข็งจะต้องกระทาภายในวันที่ซ้ื อไปเท่านั้น ทั้งนี้สินค้าที่จะขอคืนหรื อเปลี่ยนต้องอยู่
ในสภาพเรี ยบร้ อยทั้งตัวสิ นค้าและหี บห่ อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มีการประกันราคาสิ นค้า (Price Guarantee)
ภายใต้เงื่อนไขของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการรับประกันราคาสิ นค้าที่จาหน่ายให้แก่ลกู ค้าของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดร้ านสยามโฟรเซ่ น ซึ่ งเป็ นร้ านจาหน่ ายสิ นค้า รู ปแบบใหม่ ที่ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่ อจาหน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็งและอาหารแห้งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร ให้แก่ กลุ่ มลูกค้า
ผูป้ ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) เป็ นหลัก สยามโฟรเซ่ นถูกพัฒนาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ฯ โดยตั้งอยูใ่ นทาเลที่ลกู ค้าเข้าถึงได้ง่าย เพื่อจับจ่ายซื้ อสิ นค้าไปใช้ใน
ธุรกิจของตน หรื อในทาเลที่ไม่ไกลจากสถานที่ประกอบการของลูกค้า ซึ่ งเป็ นการอานวยความสะดวกในการหาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพดีและรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านอาหาร โดยใน
ปั จจุบนั มีสาขาของสยามโฟรเซ่ นทั้งหมด 5 สาขา ดังนี้ คือ สาขาแรกเปิ ดให้บริ การเมื่อปี 2553 ที่เชี ยงใหม่ สาขาที่
สองเปิ ดที่อุดรธานี ในปี 2554 ซึ่ งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี และอีก 3 สาขา ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชสี มา และ จังหวัดชลบุรี อาเภอศรี ราชา ในปี 2555
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ซึ่ งเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่แห่ งแรกใน
ประเทศไทย โดยได้เปิ ดให้บริ การสาขาแรกเมื่อเดือนมกราคม 2555 ที่หวั หิ น ซึ่ งเป็ นทาเลที่มีศกั ยภาพสู งแวดล้อมไป
ด้วยลูกค้า ในกลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารหลากหลายประเภทนับตั้งแต่ ร้า นอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึ ง
โรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ศูนย์จาหน่ายสิ นค้า แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส มีพ้ืนที่ขายประมาณ 1,000 - 5,500 ตาราง
เมตร และถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้าผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็ นแหล่งจาหน่ายสิ นค้า
สาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บริ การอาหารแบบครบวงจร สิ นค้าที่ จาหน่ ายจึ งมีความหลากหลายและถูกคัดสรรเป็ น
พิ เ ศษเพื่ อ ให้ต รงกับความต้อ งการของลูกค้า กลุ่ มโฮเรก้า ประกอบด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารสดและอาหารแช่ แ ข็ ง
ผลิ ตภัณฑ์อาหารแห้ง เครื่ องครั ว อุปกรณ์ ในการเตรี ยมอาหาร และของใช้ที่จาเป็ นสาหรั บธุ รกิ จร้ านอาหารและ
โรงแรม ศู นย์จาหน่ า ยสิ นค้า รู ป แบบใหม่ น้ ี ได้รับการตอบรั บเป็ นอย่างดี จากลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ และมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ดีตามการคาดการณ์ของบริ ษทั ฯ นอกจาก สาขาหัวหิ นแล้ว ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศวิสยั ทัศน์ “มุ่ง
เป็ นที่หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจรสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” บริ ษทั ฯ
ยังคงเดินหน้าเปิ ดแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รู ปแบบใหม่อย่างต่อเนื่ องตามจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพสู ง โดยมีขนาดที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้แก่ สาขาเกาะพะงัน สาขาที่ละไมซึ่ งเป็ นสาขาที่สองบนเกาะสมุย จังหวัด
สุ ราษฏร์ ธานี ซึ่ งเป็ นสาขาที่ ต้ งั อยู่บนเกาะเพิ่มเติ มจากสาขาป่ าตอง และสาขาราไวย์ที่เปิ ดในปี 2556 ที่ จงั หวัดภูเก็ต
และสาขาพัทยาเหนื อ จังหวัดชลบุรี ที่เปิ ดในช่วงต้นปี 2557 การขยายสาขาโดยใช้รูปแบบสาขาที่มีขนาดเล็ก นับเป็ น
ข้อได้เปรี ยบที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถรองรับความต้องการและเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้เป็ นอย่าง
ดี ทั้งยังทาให้ธุรกิ จแม็คโครสามารถเติ บโตสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศที่เน้นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการพัฒนาอาหารปลอดภัย
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สาหรับปี 2558 ซึ่ งเป็ นปี ที่ ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนนั้น คาดการณ์ว่าจะมีจานวน
นักท่องเที่ ยวหลัง่ ไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้ น ซึ่ งย่อมจะส่ งผลดี ต่อธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า นอกจากจะ
ขยายสาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รองรับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดท่องเที่ ยวที่ สาคัญ บริ ษทั ฯ ยังเล็งเห็ น
โอกาสในการเปิ ดสาขาให้บริ การในเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร ถึงแม้จะมิได้เป็ นเมืองท่องเที่ยว แต่กเ็ ป็ นเมือง
ที่มีรายได้ต่อประชากรสูงเป็ นอันดับต้นๆ และนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น
2.2.4.2 ธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
สยามฟูด มีพนักงานขายดูแลลูกค้าแต่ละราย แต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมีแผนกบริ การลูกค้าส่ วนกลางที่
สามารถให้บริ การกับลูกค้าได้โดยตรง ซึ่ งทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ รวมทั้งเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าได้ดี นอกจากนี้ สยามฟูด ได้สร้างความโดดเด่นให้กบั ธุรกิจด้วยการเพิ่มช่องทางจาหน่ายสิ นค้าอาหารแห้งโดย
อาศัยความร่ วมมือจากแม็คโคร ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ มีสถานภาพที่จะชิ งส่ วนแบ่งการเติบโตในตลาดได้เป็ นอย่างดี
บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนิ นโครงการพัฒนากิ จการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและรักษาตาแหน่ ง
ทางการตลาดเอาไว้ และประสบความสาเร็ จในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุ รกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่มแบบสาขา
และอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ซึ่ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจ
สยามฟูด มี คลังสิ นค้าห้องเย็น และรถจัดส่ งสิ นค้าที่ ติดเครื่ องควบคุมอุณหภูมิทาความเย็น ทาให้มีความ
พร้อมในการให้บริ การและเป็ นผูน้ าตลาดในด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสู ง ตลอดจนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พด้านอาหาร ที่ อยู่ใน 4 ทาเลหลักๆ ซึ่ งเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวสาคัญ
ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร เกาะสมุย พัทยา และภูเก็ต ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในปี 2556 และ 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการส่ งสิ นค้าออกไปจาหน่ายต่างประเทศเป็ นจานวนเงิน 92
ล้านบาท และ 149 ล้านบาท ตามลาดับ
2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
2.2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันของธุรกิจค้ าปลีกและส่ ง
สภาวะเศรษฐกิ จของประเทศในปี 2557 โดยรวมมีอตั ราการขยายตัวลดลงเมื่อเที ยบกับปี ก่อน สื บเนื่ องจาก
สถานการณ์ ทางการเมื องที่ เ กิ ด ขึ้ นตั้งแต่ ปี 2556 และต่ อเนื่ องมาถึ งครึ่ งปี 2557 อย่า งไรก็ดี สภาพเศรษฐกิ จของ
ประเทศเริ่ มฟื้ นตัวตั้งแต่ช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2557 และมีแนวโน้มเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง โดยได้รับปั จจัยหนุ นจาก
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สถานการณ์การเมืองที่ดีข้ ึนและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซ่ ึ งมุ่งเน้นนโยบายกระตุน้ การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ
การลงทุนภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวกลับมาดีข้ ึนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไรก็ดี ราคาสิ นค้าเกษตร ไม่วา่ จะ
เป็ นข้าว ยางพารา และปาล์ม ประสบภาวะราคาตกต่า ซึ่ งส่ งผลให้ครัวเรื อนภาคเกษตรขาดสภาพคล่อง รวมทั้งหนี้
ภาคครัวเรื อนที่ เพิ่มสู งขึ้ น และการส่ งออกที่ ยงั หดตัวอย่างต่ อเนื่ อง ส่ งผลให้การใช้จ่ายเพื่ อการบริ โภคจริ งยังไม่
เกิดขึ้น ทาให้อตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 0.7
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น ทาให้ภาพรวมของธุ รกิจค้าปลีกปี 2557 ดูไม่สดใสมากนัก เนื่ องจากกาลังซื้ อที่ ชะลอ
ตัวลงของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดทิศทางการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก และส่ งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย
ของผูบ้ ริ โภค ในขณะเดียวกันการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการปรับกลยุทธ์ เช่ น
การขยายข้ามสายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบสิ นค้าภายในร้านให้ตอบโจทย์มากขึ้น การหารายได้อื่นๆ มาชดเชย
การเติ บโตยอดขายที่ ชา้ ลง การขยายช่ องทางการตลาดผ่านธุ รกิ จออนไลน์ ดังนั้น ปี 2557 จึ งนับว่าเป็ นปี ที่ ทา้ ทาย
สาหรับผูป้ ระกอบการค้าปลีก จึงต้องมีการปรับตัวและวางแผนรับมืออย่างรัดกุม เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคออกมาใช้
จ่ายและประคองภาพรวมของธุรกิจไว้
2.2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันของธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริ การด้ าน
จัดเก็บและจัดส่ ง
ในปี 2557 มีนกั ท่องเที่ ยวจากต่างประเทศเดิ นทางเข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 24.6 ล้านคน ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 8.7 โดยในช่ วงสามไตรมาสแรก มี แนวโน้มลดลงอย่างต่ อเนื่ อง เนื่ องจากสถานการณ์การชุ มนุ มทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น สยามฟูด ยังคงดาเนิ นงานตามกลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าควบคู่ไปกับการปรับปรุ ง
ผลการด าเนิ นงาน โดยในปี 2557 สยามฟูด มุ่ งเน้นการพัฒ นาประเภทสิ นค้า ใหม่ๆ ให้มีค วามหลากหลาย การ
ปรับปรุ งการให้บริ การลูกค้าในภาพรวม การเพิ่มยอดขายในกลุ่มสิ นค้าที่ มีอตั รากาไรต่ อหน่ วยสู ง การปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารจัดการภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเมื่อประกอบกับความสาเร็ จในการขยายฐานลูกค้า ส่ งผลให้
สยามฟูด มียอดขายในปี 2557 สู งขึ้ นกว่าปี 2556 ในอัตราร้อยละ 13 และมีกาไรสุ ทธิ ลดลงจากปี 2556 อัตราร้อยละ 5
ตามลาดับ
2.2.6 แนวโน้ มการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ในปี 2558 คาดการณ์ว่าธุ รกิจค้าปลีกมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ ึน จากนโยบายการลงทุนในด้านสาธารณู ปโภค
ของภาครัฐที่เริ่ มชัดเจนขึ้น ไม่วา่ จะโครงการเศรษฐกิจดิจิตอล โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) โครงการรถไฟฟ้ า
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ความเร็ วสู ง รถไฟรางคู่ อย่างไรก็ดี หากโครงการดังกล่าวถูกเลื่ อนออกไป การฟื้ นตัวก็คงต้องเลื่ อนตามไปด้วย
เช่นกัน นอกจากนี้ การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน หรื อ AEC ที่ใกล้เข้ามา จะช่ วยเปิ ดโอกาสในการขยายตัว
ของตลาดในประเทศที่กว้างขึ้น อันเนื่องมาจากกาลังซื้ อของประชากร และจานวนนักท่องเที่ยวอาเซี ยนที่คาดว่าจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงถือเป็ นจุดเริ่ มต้นในการขยายการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศต่างๆ
ในอาเซี ยนที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น และเป็ นโอกาสของธุรกิจค้าปลีกไทยอีกด้วย
2.2.7 จานวนและขนาดของคู่แข่ งขันรวมทั้งสถานภาพในการแข่ งขัน
สภาพการแข่งขันของธุ รกิจค้าในอุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบนั อยู่ในสภาวะที่รุนแรงโดยพิจารณาตามช่องทางการ
จัดจาหน่ายอื่นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ได้แก่ ช่องทางการจัดจาหน่ายแบบไฮเปอร์ มาร์ เก็ตซึ่ งเป็ นธุ รกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่และมีการแข่งขันอย่างรุ นแรง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงช่องทางการจัดจาหน่ายแบบ Cash & Carry
ซึ่ งเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสู งสุ ด เนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดี ยวเท่านั้นในธุ รกิ จ Cash & Carry อย่างไรก็ตาม สาหรับสิ นค้าบางประเภทที่บริ ษทั ฯ
จาหน่ ายอยู่อาจมี การแข่ งขันโดยทางอ้อมกับผูป้ ระกอบการในช่ องทางการจัดจาหน่ ายแบบไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ ง
ขณะนี้มีผปู ้ ระกอบการอยูห่ ลายราย เช่น บิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
ณ สิ้ นปี 2557 จานวนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีดงั นี้
- ร้านค้าปลี กขนาดใหญ่ ประกอบด้วย แม็คโคร 77 สาขา (ไม่รวมสยามโฟรเซ่ นอี ก 5 สาขา) เทสโก้
โลตัส 163 สาขา และบิ๊กซี 123 สาขา เป็ นต้น
- ร้านซู เปอร์ มาร์ เก็ต ประกอบด้วย ท็อปส์ ซู เปอร์ 113 สาขา บิ๊ กซี มาร์ เก็ต 37 สาขา ตลาดโลตัส 190
สาขา แม็กซ์แวลู 27 สาขา ฟู้ ดแลนด์ 13 สาขา และวิลล่า มาร์เก็ต 31 สาขา เป็ นต้น
- ร้ านสะดวกซื้ อ ประกอบด้วย เซเว่นอี เ ลฟเว่น 8,127 สาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เ พรส 1,257 สาขา
แฟมิลี่มาร์ ท 1,207 สาขา มินิบิ๊กซี 324 สาขา ท็อปส์ เดลี่ 26 สาขา ซี เจ เอ็กซ์เพรส 231สาขา 108 ช้อป
230 สาขา และแม็กซ์แวลู ทันใจ 50 สาขา เป็ นต้น
(ข้อมูลจากเว็บไซด์ของแต่ละผูค้ า้ ปลีกหรื อข้อมูลบริ ษทั ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะในรู ปแบบอื่น ๆ)
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2.2.8 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ ายจัดซื้ อของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสิ นค้าโดย
แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีผรู ้ ับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละประเภทซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าที่ผลิต
ในประเทศ โดยจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าหน่ายโดยตรง ทั้งนี้จะมีการทาสัญญาการค้ากับผูผ้ ลิตและหรื อ
ผูจ้ าหน่ายเป็ นรายๆ ไป ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน โดยส่ วนใหญ่หรื อเกือบทั้งหมด
ของสัญญาการค้าจะมีอายุกาหนด 1 ปี และเมื่อครบกาหนดแล้วสัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมี
การบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
25 ปี ของการพัฒนาธุ รกิจเพื่อตอบโจทย์การเป็ นคู่คิดธุ รกิจ แม็คโครถือเป็ นผูน้ าด้านอาหารปลอดภัย ทั้งยัง
ตื่นตัวกับการพัฒนาสิ นค้าสู่ มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความแตกต่างในการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์
อาหารปลอดภัยของภาครัฐ ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มการบริ โภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุ ขภาพที่ดีของประชาชนทั้งประเทศ
แม็ค โครริ เ ริ่ มจัด ทาระบบการประกันคุ ณ ภาพอาหารปลอดภัย มาตั้งแต่ ปี 2551 แม้จะยังมิ ไ ด้เ ป็ นข้อบังคับทาง
กฎหมายในเวลานั้นก็ตาม แต่ ถือเป็ นนโยบายสาคัญของบริ ษทั ฯ ที่ ยึดมัน่ ความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
(Customer Centric) โดยเฉพาะลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจด้านอาหารที่เข้มงวดเรื่ องคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนามาตรฐานให้ครอบคลุมสิ นค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นมาตรฐานที่
หน่วยงานราชการและมาตรฐานสากลที่ทวั่ โลกให้การยอมรับ เช่น มาตรฐาน Q Mark, Food Safety, HACCP, GMP
Codex, Halal และ Global GAP และสร้างโอกาสทางการค้าในอนาคตที่แม็คโครมุ่งเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการ
จัดหาสิ นค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังร่ วมกับภาคีเครื อข่ายส่ งเสริ มความรู ้ให้คู่คา้ ผลิตสิ นค้าคุณภาพตามมาตรฐานที่แม็คโคร
ได้กาหนดไว้ เพื่อสะดวกต่อการใช้เทคโนโลยีติดตามควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่แหล่งผลิต
ศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้า กระทัง่ ถึงจุดจาหน่ ายที่ สาขาของแม็คโคร โดยในปี 2557 แม็คโครเป็ นรายแรกที่
ได้รับการรับรองระบบการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (E-Privilege
Permit) จากกรมปศุสัตว์ และยังคงมุ่งมัน่ รักษามาตรฐาน HACCP ในกลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ จากหน่วยงานรับรองระดับ
สากลอย่างต่อเนื่อง โดยแม็คโครถือเป็ นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มค้าปลีกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
ด้วยความใส่ ใจในความปลอดภัยด้านอาหารตลอดทั้งซัพพลายเชน และเพื่ อตอบโจทย์ลูกค้าผูป้ ระกอบ
ธุรกิจด้านอาหารที่เข้มงวดเรื่ องคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร แม็คโครจึงเริ่ มต้นจัดทาระบบการรับประกัน
คุณภาพเป็ นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่เป็ นเอกลักษณ์ของแม็คโครขึ้นภายใต้
โครงการ Quality Pro ซี่ งเป็ นหนึ่ งในหลายโครงการของแม็คโครที่มุ่งเน้นเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรไทย
ผูเ้ ป็ นต้น น้ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ ส ามารถพัฒ นาผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ และมี ค วามปลอดภัย ตาม
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 32
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มาตรฐานสากลได้อย่างยัง่ ยืน โดยแม็คโครจะช่ วยสนับสนุ นด้วยการรั บซื้ อสิ นค้าเกษตรในแต่ละท้องถิ่นเข้ามา
จาหน่ายในสาขา
กระบวนการจัดทาระบบการรับประกันคุณภาพนั้นเป็ นไปอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลงพื้นที่ ไปอบรมให้
ความรู ้แก่กลุ่มเกษตรกรในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การตรวจประเมินสภาพดินและน้ าของ
แหล่งผลิต การควบคุมการใช้สารเคมี การเก็บเกี่ยว การขนส่ งผลิตผลทางการเกษตรเข้าสู่ ศูนย์รวบรวมสิ นค้าประจา
ภูมิภาค ซึ่ งมีหอ้ งปฏิบตั ิการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพสิ นค้าที่ได้รับมาตรฐาน GMP (ด้านการผลิต) และ
GLP (ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร) ท าหน้ า ที่ รั บ รองคุ ณ ภาพตั้ง แต่ ต ้น ทาง ก่ อ นจะช่ ว ยกระจายสิ น ค้า ท้อ งถิ่ น ให้ ถึ ง มื อ
ผูป้ ระกอบการมื อ อาชี พ ทั้งนี้ ผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ ผ่า นการคัด สรรจะต้องได้มาตรฐาน ThaiGAP ซึ่ ง เป็ น
มาตรฐานคุณภาพในการจัดการผักและผลไม้ที่เน้นความปลอดภัย รวมทั้งคานึ งถึงสวัสดิ การของผูป้ ฏิบตั ิ งานและ
สิ่ งแวดล้อมในการผลิต สาหรับผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมพัฒนากับเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด
คือ กลุ่มผักและผลไม้พรี เมียม อาทิ แตงโมกินรี เมล่อนญี่ปุ่น กล้วยหอม มะพร้าวน้ าหอม และได้เพิ่มสิ นค้าในกลุ่ม
ส้มขึ้ นมาในปี 2557 ในอนาคตบริ ษทั ฯ ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะขยายโครงการไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์
ต่อไป โดยทุกผลิตภัณฑ์สามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนหลังได้ท้ งั หมด (Traceability) ขณะเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ยังร่ วมกับโครงการตามพระราชดาริ เพื่อพัฒนาและรับซื้ อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จาพวกผัก ผลไม้ และ
ข้าว มาจาหน่าย ณ สาขาของแม็คโครอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้วา่ นอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานสิ นค้าการเกษตร
สู่ คุณภาพในระดับสากล เพื่อให้ประชาชนได้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัย ยังเป็ นการรับประกันช่องทางจาหน่ ายผ่าน
ทางสาขาของแม็คโคร และสร้างรายได้ที่มนั่ คงให้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิต ขณะเดียวกันการจัดทาระบบการรับประกัน
คุณภาพถึงแหล่งผลิต ยังมีส่วนปลูกจิตสานึกให้เกษตรกรทาการเกษตรกรรมบนพื้นฐานของความสุ ข สุ ขภาพดี และ
การมีส่วนร่ วมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย
ส่ วน บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสิ นค้าโดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
จะมีผรู ้ ับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละประเภทซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าที่ นาเข้าจากต่างประเทศ
โดยจะสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าหน่ายโดยตรง ซึ่ งมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
ในปี 2556 และ 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสดั ส่ วนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าต่างประเทศรวมกัน คิดเป็ นร้อยละ
3.6 และ 3.5 ของยอดสัง่ ซื้ อสิ นค้าทั้งหมด ตามลาดับ
การพึ่งพิงการซื้ อผลิตภัณฑ์จากผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าเกิ นกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้ อผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดใน
ระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา หรื อผูกพันว่าจะซื้ อเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้ อผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
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2.2.9 การผลิต
ภายใต้นโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั ยังไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะทาการผลิตสิ นค้าเพื่อ
จาหน่ายแต่อย่างใดแม้จะมีเครื่ องหมายการค้าของตัวเอง บริ ษทั ฯ ก็จะว่าจ้างผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพเป็ นผูผ้ ลิตให้
2.2.10 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี 2.3 โครงการในอนาคต
บริ ษ ัทฯ ได้วางแผนกลยุ ทธ์ ร ะยะยาวและแผนปฏิ บัติ การระยะสั้น แบบปี ต่ อปี ที่ ส อดคล้อ งกัน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริ มศักยภาพในการดาเนินธุ รกิจในประเทศให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ควบคู่
ไปกับการศึ กษาโอกาสทางธุ รกิ จในประเทศแถบภูมิภาคอาเซี ยน เพื่อเตรี ยมพร้อมที่ จะลงทุนขยายธุ รกิ จเมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยมุ่งเป็ นที่หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาหรับ
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
โครงการขยายสาขาภายในประเทศ
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่ งมัน่ ที่ จะด าเนิ นธุ ร กิ จโดยยึ ด ถื อเอาความต้องการของลูกค้า เป็ นศู นย์กลาง (Customer
Centric) โดยการพัฒ นาลู ก ค้า ผู ้ป ระกอบการ การพัฒ นาสิ น ค้า ให้ มี ค วามหลากหลายและความปลอดภัย ใน
การบริ โภค การพัฒนาศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มาก
ขึ้น ทั้งนี้ การเติบโตของสาขาแม็คโครในปี 2558 จะเน้นการขยายไปในธุ รกิจบริ การด้านอาหารมากขึ้น ในรู ปแบบ
ของแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ขนาดเล็ก ซึ่ งสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์องค์กร และแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
โครงการศูนย์ กระจายสิ นค้ า
บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนิ นการก่อสร้ างศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด และอาหารแช่ แข็งแห่ งใหม่ที่
อาเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะเริ่ มดาเนิ นการได้ในปลายปี 2558 เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในการ
ดาเนิ นธุ รกิจบริ การด้านอาหารให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสิ นค้าในกลุ่มอาหาร
ทะเล ผักและผลไม้ ที่สด สะอาดและปลอดภัย ให้พร้อมขายในศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครอย่างรวดเร็ ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 34

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

โครงการปรังปรุ งระบบปฏิบัตกิ าร
เพื่อให้การขยายธุรกิจในอนาคตดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ วและยัง่ ยืน จาเป็ นต้องมีระบบปฏิบตั ิการที่ทนั สมัยมา
สนับสนุน ระบบปฏิบตั ิการใหม่น้ ีจะทางานแบบบูรณาการ และสามารถนาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ในเชิงลึกได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการซัพพลายเชน การคาดการณ์ความต้องการสิ นค้าล่วงหน้า การ
พัฒนาลูกค้า การออกแบบกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ เพื่ อตอบโจทย์ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการที่มีความต้องการเฉพาะ และแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการวางรากฐานและนา
ระบบปฏิบตั ิการใหม่มาเริ่ มทดลองใช้
โครงการขยายธุรกิจในต่ างประเทศ
ด้วยศักยภาพความแข็งแกร่ งอันเป็ นรากฐานในการดาเนินธุรกิจในประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีแผนงานศึกษาที่
จะขยายธุ ร กิ จไปต่ า งประเทศ โดยเล็งเห็ นโอกาสทางธุ ร กิ จจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นในปี 2558
เนื่องจากเป็ นตลาดใหม่ที่มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6.5 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้ง
ทีมงานเพื่อทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุ รกิจในต่างประเทศ และจัดตั้งบริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช
จากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ปัจจัยความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุ รกิจอาจเกิดจากกลยุทธ์การวางแผนงานการดาเนินงาน สถานะการเงิน
การปฏิ บตั ิตามข้อบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงปั จจัยความเสี่ ยงดังกล่าว และได้
นามาพิจารณาอย่างรอบคอบในการดาเนิ นทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงได้กาหนดมาตรการเพื่อบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงดังกล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อขจัดหรื อลดความเสี่ ยงเหล่านี้ให้อยูใ่ นระดับที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในระดับที่
ยอมรับได้ ดังนั้น กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงจึ งเป็ นกระบวนการสาคัญที่ จะช่ วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ
และช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
3.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
การดาเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง รวมถึงธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในระดับที่ แตกต่างกันไป ในหลายปี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ฯ เผชิ ญปั จจัยลบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิ จ ซึ่ งรวมถึงความผันผวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภัยแล้ง และ
อุทกภัย ความไม่สงบทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว อย่างไรก็ดี เนื่ องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั ฯ
จาหน่ายเป็ นสิ นค้าประเภทสิ่ งของจาเป็ นในการดารงชี พ รวมถึงสิ นค้าจาพวกอาหารสด ประกอบกับแม็คโครมีสาขา
กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ทาให้ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวมีไม่มาก
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแผนงานการบริ หารจัดการการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Management framework) เพื่ อให้มนั่ ใจว่า กระบวนการปฏิ บัติ งานที่ ส าคัญของบริ ษ ทั ฯ จะ
สามารถดาเนิ นต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งภายหลังเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554
หลายมาตรการของโครงการนี้ ได้ถกู นามาใช้ และได้ถกู ปรับปรุ งและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์
มากขึ้น โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคเพิ่มที่อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่ไกลจากศูนย์กระจายสิ นค้าที่วงั น้อย และมีแผนงานเตรี ยมการขยายศูนย์กระจาย
สิ นค้าอาหารสดและอาหารแช่ แข็งแห่ งใหม่ที่อาเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ งมีส่วนช่วยลดความเสี่ ยงใน
กรณี ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใดแห่ งหนึ่ งจาเป็ นต้องปิ ดการดาเนิ นงานชั่วคราวด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตาม ทั้งยังเพิ่ ม
ศักยภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้า ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของแม็คโครในอนาคต
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3.2 ความเสี่ ยงจากกฎระเบียบข้ อบังคับ และกฎหมาย
การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในภาคธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ ง ซึ่ งอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ
และกฎหมายธุ รกิ จเฉพาะกว่า 30 ฉบับ และมีแนวโน้มที่ จะเข้มงวดมากขึ้ น เนื่ องจากอาจมีระเบี ยบข้อบังคับและ
กฎหมายใหม่ ๆ ออกบังคับใช้ในอนาคต โดยกฎหมายและข้อ บัง คับที่ ส าคัญ ประกอบด้ว ย กฎหมายผัง เมื อ ง
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร และใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ ซึ่ งอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ แผนการขยายธุ ร กิ จ
นอกจากนี้ กฎหมายและข้อบังคับที่ ประกาศใช้ในระยะหลังได้ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคมาก
ขึ้น รวมไปถึงสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในด้านอาหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ซึ่ ง
บัง คับ ใช้กับ สิ น ค้า หลายชนิ ด และส่ ง ผลกระทบต่ อ อัต ราก าไรของกิ จ การ พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย และกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทาบันทึ กรายละเอียด และรายงานสรุ ปผลการ
ทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ย พ.ศ. 2555
เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ อีกทั้ง การที่บริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั มหาชน ที่จะต้องคานึ งถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดในการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งส่ งผลให้กระบวนการทางานมีความซับซ้อนและมีตน้ ทุนในการ
ดาเนิ นงานที่ สูงขึ้ น นอกจากนี้ การที่ บริ ษทั ฯ มีแผนจะขยายธุ รกิ จไปยังต่างประเทศ จึ งจาเป็ นต้องศึ กษากฎหมาย
อย่างละเอียด และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ ที่แต่ละประเทศกาหนดขึ้นมาอย่างเคร่ งครัด
3.3 ความเสี่ ยงจากสั ดส่ วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องถือหุ น้ รวมกันเป็ นจานวนร้อยละ 97.88 ของจานวนหุ น้ ที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
สัดส่ วนการถือหุ ้นที่ มากกว่าร้อยละ 75 ดังกล่าว นักลงทุนอาจมีความเสี่ ยงจากการที่ กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ดงั กล่าว
สามารถควบคุ มมติ ท้ งั หลาย รวมทั้งมติ พิเศษของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการดาเนิ นการภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้
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แต่ งตั้งกรรมการอิ ส ระ 6 ท่ าน โดย 5 ท่ าน เป็ นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถเป็ นที่รู้จกั และยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งถือเป็ นการช่ วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลอานาจที่ ดี รวมถึงสร้างความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ หากเป็ น
เรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ และเป็ นรายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์กับบริ ษทั ฯ จะต้อง
ดาเนินการตามมาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
3.4 ความเสี่ ยงจากการบริหารทรัพยากรบุคลากร
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาดแคลน
แรงงานที่มีฝีมือและบุคลากรคุณภาพจึงเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ทุกองค์กรเผชิ ญอยู่ในปั จจุบนั จากการที่ผปู ้ ระกอบการค้าปลีก
มีการขยายธุ รกิจอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิ งบุคลากรคุณภาพระหว่างองค์กร ซึ่ งบุคลากรที่ได้รับ
การฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ทางานจากแม็คโครมีแนวโน้มที่จะได้รับการจูงใจในเรื่ องผลตอบแทนที่สูงขึ้นจาก
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอื่น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ ยงด้านบุคลากรและรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยูก่ บั องค์กร บริ ษทั ฯ จึง
ให้ค วามส าคัญกับ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม การพัฒนาศักยภาพ และความปลอดภัย ในการทางาน ใน
ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิ ดสร้างสรรค์และริ เริ่ มทาสิ่ งใหม่ๆ ใน
งานที่ รับผิดชอบ และมีการจัดให้มีการฝึ กอบรมที่ เหมาะสม และสร้างบรรยากาศการทางานเป็ นที มเหมือนคนใน
ครอบครั วเดี ยวกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานที่ ดีจะช่ วยสร้ างความ
ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรที่ มีศกั ยภาพในการเติบโตกับบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนงานสร้างบุคลากรเพื่อสื บทอดตาแหน่ง
ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมจัดหาบุคลากรจานวนกว่า 5,000 คนต่อปี เพื่อรองรับการขยายสาขาของ
แม็คโครทัว่ ประเทศ นับเป็ นโอกาสอันดีที่จะส่ งเสริ มให้พนักงานได้กลับไปทางานในจังหวัดบ้านเกิด และสนับสนุน
แรงงานในพื้นที่ให้มีรายได้โดยไม่ตอ้ งละทิ้งถิ่นฐาน ปัจจัยเหล่านี้ จะเอื้อต่อการลดความเสี่ ยงด้านบุคลากรได้ และทา
ให้บริ ษทั ฯ มีบุคลากรคุณภาพที่เพียงพออยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนด
ไว้
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3.5 ความเสี่ ยงจากสิ นค้ าและสุ ขอนามัยของผลิตภัณฑ์ อาหาร
สุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety) ได้รับความสนใจมากขึ้ นจากผูบ้ ริ โภค
และอยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นจากกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เนื่องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เป็ นสิ นค้าประเภทอาหาร ซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากความกลัวของผูบ้ ริ โภคในสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ที่เกิดจากความไม่มนั่ ใจของผูบ้ ริ โภคในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้ อโรคต่างๆ ที่ อาจมีผลกระทบกับอาหาร
หรื อข่าวสารการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหาร อาทิ เชื้อไข้หวัดนก หรื อสารปนเปื้ อนในอาหาร เป็ นต้น
เพื่ อลดทอนความเสี่ ยงดังกล่าวและเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่ อผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการ
ตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้า อาหาร ทั้ง ที่ ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า และสาขาของแม็ ค โครให้เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดหาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตที่มีมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ รวมทั้งร่ วมพัฒนาสิ นค้าคุณภาพภายใต้เครื่ องหมายการค้า “Quality Pro”
3.6 ความเสี่ ยงจากภาวะการแข่ งขันในปัจจุบัน
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกมีอตั ราการเติบโตที่สูง การแข่งขันทวีความรุ นแรงมากขึ้น
รวมถึงระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ วในประเทศที่เจริ ญแล้ว การเติบโตอย่างรวดเร็ ว
สาหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทยอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นการของธุ รกิ จค้าปลีกแบบเดิ ม และ
ธุรกิจของแม็คโคร อย่างไรก็ดี ภายหลังการพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ช่องทาง www.makroclick.com
ขณะนี้ บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มต้นเปิ ดให้บริ การจาหน่ายสิ นค้าผ่านช่ องทางดังกล่าว ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งพัฒนาสิ นค้า
และบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุ ดของลูกค้าผูป้ ระกอบการ เมื่อประกอบกับกลยุทธ์
การกระจายสาขาให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ได้ช่วยลดความเสี่ ยงจากผลกระทบดังกล่าว
ในยุคที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่ หลาย การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจโดยผูใ้ ช้สื่อ
ออนไลน์สามารถทาได้อย่างอิสระ ทาให้บริ ษทั ฯ มิอาจเพิกเฉยต่อช่ องทางสื่ อสังคมออนไลน์ จึ งได้จดั ตั้งที มงาน
ขึ้ นมาทาหน้าที่ ดูแล ติ ดตาม และสื่ อสารผ่านออนไลน์ดว้ ยข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างทันท่ วงที เพื่ อสื่ อสาร
ภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ “แม็คโคร” โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มือการสื่ อสารในช่ วงวิกฤติ (Crisis Communication
Workshop) เพื่อที่จะบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
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3.7 ความเสี่ ยงจากระบบปฏิบัตกิ ารทางธุรกิจ
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มุ่งเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรม (Innovation Organization) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัว่ ทั้งองค์กร จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นและเป็ นพื้ นฐานในการดาเนิ นธุ ร กิ จอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน โดยที่ ร ะบบ
ปฏิ บตั ิ งานหลักและการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยในการปฏิ บตั ิ งานทั้งหมด
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่อาจได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง หากระบบสารสนเทศได้รับความเสี ยหายจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรื อจากระบบไฟฟ้ าขัดข้อง หรื อจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการพัฒนาเพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Retail Merchandising System สาหรับ
ใช้แทนระบบคอมพิวเตอร์ เดิ ม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการภายในองค์กร การให้บริ การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการขยายธุ รกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการปรับเปลี่ยนจากระบบเก่าสู่ ระบบใหม่ จึงได้กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้ องกันและ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์มาดูแลการ
ดาเนิ นงานโดยภาพรวม การควบคุมและสนับสนุนการทางานให้ตรงตามแผนงานที่กาหนด การว่าจ้างหน่วยงานที่
น่าเชื่ อถือมาตรวจสอบและวัดผลการปฏิบตั ิงานในทุกขั้นตอน การพัฒนาบุคลากรในแผนกที่สาคัญคื อ การบริ หาร
จัดการความเปลี่ ยนแปลงขององค์กร ให้บุคลากรทั้งที่ ประจาอยู่สานักงานใหญ่และปฏิ บตั ิ งานอยู่ในแต่ละสาขา
เกิดความเข้าใจและพร้อมที่จะปรับแนวคิด พัฒนาความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการทางานภายใต้
ระบบสารสนเทศใหม่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจแม็คโคร และเพิ่มมูลค่าให้กบั องค์กรต่อไปในอนาคต
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

สิ นทรัพย์ หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย

4.1.1

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
มูลค่ าทางบัญชี

มูลค่ าทางบัญชี

31 ธ .ค.57
(ล้านบาท)

31 ธ .ค.56
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ที่ดิน

10,205

8,633

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

อำคำร

7,152

5,616

เป็ นเจ้ำของ/เจ้ำของสิ ทธิ

ไม่มี

อุปกรณ์ในร้ำนค้ำ

2,466

1,803

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

2,547

1,569

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

อุปกรณ์สำนักงำน

471

301

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

ยำนพำหนะ

19

23

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

สิ ทธิกำรเช่ำและส่วน
ปรับปรุ ง

1,585

821

เป็ นเจ้ำของสิ ทธิ

ไม่มี

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

1,361

525

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

รวม

25,806

19,290

สินทรัพย์

ทั้งนี้ในจานวนดังกล่าวมีสินทรัพย์ที่ถกู รับรู ้ทางบัญชีเป็ นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ 31 ธ.ค. 2557 มีราคา
ตามบัญชีสุทธิ จานวน 513.9 ล้านบาท
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รายละเอียดของที่ดนิ ที่สาคัญของบริษทั สยามมมคคคคร ำากัด
รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เปค นเำ้ าของกรรมสิ ทธิ์*
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำลำดพร้ำว

32 ไร่ 1 งำน 5 ตำรำงวำ

155.7

155.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำแจ้งวัฒนะ

37 ไร่ 69.4 ตำรำงวำ

82.5

82.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำศรี นคริ นทร์ 27 ไร่ 3 งำน 31 ตำรำงวำ

231.6

231.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบำงบอน

43 ไร่ 3 งำน 99.8 ตำรำงวำ

213.8

213.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำชลบุรี

22 ไร่ 2 งำน 57 ตำรำงวำ

124.7

124.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเชียงใหม่

29 ไร่ 3 งำน 85 ตำรำงวำ

236.2

236.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำโครำช

24 ไร่ 2 งำน 31 ตำรำงวำ

137.5

137.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำรังสิ ต

14 ไร่ 28 ตำรำงวำ

412.8

412.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำหำดใหญ่

40 ไร่ 1 งำน 17.7 ตำรำงวำ

158.5

158.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำอุดรธำนี

22 ไร่ 3 งำน 6.5 ตำรำงวำ

185.9

185.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำพิษณุ โลก

23 ไร่ 1 งำน 70.2 ตำรำงวำ

148.5

148.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำขอนแก่น

25 ไร่ 3 งำน 69.3 ตำรำงวำ

207.0

207.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสุ รำษฎร์ธำนี 25 ไร่ 3 งำน 70 ตำรำงวำ

185.5

185.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำอุบลรำชธำนี 24 ไร่

293.5

293.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำระยอง

211.3

211.3

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

33 ไร่ 3 งำน 44.9 ตำรำงวำ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 42

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำนครสวรรค์ 29 ไร่ 3 งำน 33 ตำรำงวำ

180.3

180.3

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำนครปฐม

35 ไร่ 1 งำน 20 ตำรำงวำ

126.5

126.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสุ รินทร์

20 ไร่ 3 งำน 18 ตำรำงวำ

51.5

51.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำ
15 ไร่ 2 งำน 2.4 ตำรำงวำ
นครศรี ธรรมรำช

75.0

75.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเชียงรำย

15 ไร่ 3 งำน 2.1 ตำรำงวำ

55.3

55.3

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสกลนคร

14 ไร่ 1 งำน 28.8 ตำรำงวำ

43.0

43.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสุ พรรณบุรี 13 ไร่ 3 งำน 24 ตำรำงวำ

61.6

61.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำจันทบุรี

10 ไร่ 3 งำน 94.6 ตำรำงวำ

43.9

43.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำร้อยเอ็ด

12 ไร่ 2 งำน 61.8 ตำรำงวำ

39.2

39.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำตรัง

12 ไร่ 2 งำน 80.6 ตำรำงวำ

35.9

35.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสระแก้ว

17 ไร่ 3 งำน 30 ตำรำงวำ

45.0

45.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบุรีรัมย์

16 ไร่ 56 ตำรำงวำ

71.7

71.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำศรี สะเกษ

16 ไร่

69.4

69.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำกระบี่

15 ไร่ 1 งำน 2 ตำรำงวำ

86.9

86.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเพชรบุรี

28 ไร่ 1 งำน 72 ตำรำงวำ

106.3

106.3

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำชัยภูมิ

15 ไร่

59.9

59.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 43

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำสระบุรี

18 ไร่ 1 งำน 94 ตำรำงวำ

93.2

93.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำปรำณบุรี

19 ไร่ 2 งำน 18.6 ตำรำงวำ

60.9

60.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำฉะเชิงเทรำ 20 ไร่ 2 งำน 8 ตำรำงวำ

116.2

116.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเชียงใหม่ 2 20 ไร่ 3 งำน 56.6 ตำรำงวำ

241.2

241.1

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำรำมอินทรำ 21 ไร่ 3 งำน 92 ตำรำงวำ

338.6

338.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำชุมพร

21 ไร่ 1 ตำรำงวำ

66.2

66.3

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำพัทยำ

27 ไร่ 3 งำน 8 ตำรำงวำ

339.0

339.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำกำแพงเพชร 22 ไร่ 3 งำน 18 ตำรำงวำ

55.9

56.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำกำญจนบุรี

21 ไร่ 15.6 ตำรำงวำ

85.4

85.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำลพบุรี

19 ไร่ 2 งำน 13ตำรำงวำ

80.2

80.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำหนองคำย

26 ไร่ 2 งำน 27 ตำรำงวำ

72.7

72.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำแม่ริม

19 ไร่ 45.6 ตำรำงวำ

94.3

94.3

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำอยุธยำ

37 ไร่ 73 ตำรำงวำ

345.7

345.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำลำปำง

20 ไร่ 1 งำน 8.4 ตำรำงวำ

197.4

197.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำหัวหิ น

20 ไร่ 3 งำน 49.3 ตำรำงวำ

286.4

286.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

338.2

338.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำคลองหลวง 25 ไร่

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 44

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำเลย

31 ไร่ 2 งำน 19.5 ตำรำงวำ

169.3

169.3

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเพชรบูรณ์

19 ไร่ 1 งำน 19.5 ตำรำงวำ

57.7

57.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบำงพลี

22 ไร่ 2 งำน 62.3 ตำรำงวำ

383.6

383.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำมุกดำหำร

19 ไร่ 3 งำน 53 ตำรำงวำ

190.8

190.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสตูล

25 ไร่ 2 งำน 75.1 ตำรำงวำ

106.9

106.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำตรำด

21 ไร่ 4.8 ตำรำงวำ

146.4

146.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำชุมแพ

21 ไร่ 1 งำน

111.1

111.1

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำนครพนม

29 ไร่ 3 งำน 41.7 ตำรำงวำ

204.5

204.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำพัทลุง

24 ไร่ 79.7 ตำรำงวำ

133.8

133.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสุ โขทัย

26 ไร่ 3 งำน 60.8 ตำรำงวำ

187.4

187.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสมุทรสำคร 28 ไร่ 1 งำน 2.8 ตำรำงวำ

409.0

409.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำปำกช่อง

28 ไร่ 2 งำน 90 ตำรำงวำ

204.1

204.1

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำละไม

10 ไร่ 40.5 ตำรำงวำ

138.0

135.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำยโสธร

27 ไร่ 1 งำน 66.2 ตำรำงวำ

110.0

110.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำมหำสำรคำม 25 ไร่ 3 งำน 98 ตำรำงวำ

149.1

179.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำนครนำยก

76.1

93.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

21 ไร่ 3 งำน 9 ตำรำงวำ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 45

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำนักงำนใหญ่
พัฒนำกำร

9 ไร่ 47 ตำรำงวำ

321.4

321.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำหนองคำย
(เพิม่ )

18 ไร่ 1 งำน 24.8 ตำรำงวำ

47.5

47.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบำงกอกน้อย 13 ไร่ 2 งำน 19.9 ตำรำงวำ

112.9

112.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

10,207.5

10,253.1

รวม

หมำยเหตุ * รวมส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่ดินสำขำบำงบอนได้หกั ที่บริ จำคเป็ นทำงเท้ำแล้ว 137.ตำรำงวำ
ที่ดินสำขำสระบุรีได้หกั ที่บริ จำคเป็ นทำงเท้ำแล้ว 5 ตำรำงวำ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 46

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เปค นเำ้ าของสิ ทธิการเช่ า
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำจรัญสนิทวงศ์ 22 ไร่ 3 งำน 30 ตำรำงวำ

81.4

90.4

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสำทร

18 ไร่ 2 งำน 92 ตำรำงวำ

114.8

124.2

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสำมเสน

22 ไร่ 27 ตำรำงวำ

126.1

133.6

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำภูเก็ต

24 ไร่ 21.75 ตำรำงวำ

72.8

75.7

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสมุย

14 ไร่ 10.7 ตำรำงวำ

42.7

44.7

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำลำพูน

21 ไร่ 7 ตำรำงวำ

45.4

47.4

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำรำชบุรี

21 ไร่ 3 งำน 42 ตำรำงวำ

43.6

45.2

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำป่ ำตอง

3 ไร่

8.0

9.0

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำรำไวย์

3 ไร่ 2 งำน 64.3 ตำรำงวำ

30.0

31.1

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเกำะพะงัน

6 ไร่ 1 งำน 81.4 ตำรำงวำ

19.7

19.9

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบีงกำฬ

20 ไร่ 3 งำน 92 ตำรำงวำ

65.3

66.8

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำพัทยำเหนือ 8 ไร่ 48.25 ตำรำงวำ

42.3

27.1

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำแม่สำย

35 ไร่ 1 งำน 61 ตำรำงวำ

125.1

103.1

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำศำลำยำ

24 ไร่ 1 งำน 10 ตำรำงวำ

156.9

-

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำแม่สอด

21 ไร่

95.6

-

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำถลำง

25 ไร่

144.2

-

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำระนอง

26 ไร่ 1 งำน 8.8 ตำรำงวำ

79.0

-

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 47

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำกัลปพฤกษ์

10 ไร่ 97.1 ตำรำงวำ

57.0

-

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำฝำง

26 ไร่

19.6

-

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำนครอินทร์

24 ไร่ 2 งำน 80.5 ตำรำงวำ

150.0

-

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

63.0

-

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

1,582.5

818.2

สำขำศรี นคริ นทร์ 2 6 ไร่ 3 งำน 43 ตำรำงวำ
รวม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 48

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

รายละเอียดของอาคารมละส่ วนปรับปรุ งอาคารที่สาคัญของบริษทั สยามมมคคคคร ำากัด )มหาชน)
รายละเอียดของอาคารมละส่ วนปรับปรุ งอาคารที่บริษทั ฯ เปค นเำ้ าของกรรมสิ ทธิ์
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำนักงำนใหญ่
และสำขำ
ลำดพร้ำว

21,058.6 ตำรำงเมตร

78.7

94.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำแจ้งวัฒนะ

15,873 ตำรำงเมตร

51.1

60.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำศรี นคริ นทร์ 16,020 ตำรำงเมตร

50.4

58.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบำงบอน

15,732 ตำรำงเมตร

56.3

65.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำชลบุรี

16,329 ตำรำงเมตร

55.4

58.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเชียงใหม่

16,171.5 ตำรำงเมตร

47.5

52.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำนครรำชสี มำ 16,551 ตำรำงเมตร

56.0

62.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำรังสิ ต

16,592 ตำรำงเมตร

54.8

59.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำหำดใหญ่

14,830 ตำรำงเมตร

56.4

52.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำอุดรธำนี

14,846 ตำรำงเมตร

67.0

60.1

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำพิษณุ โลก

13,703 ตำรำงเมตร

54.3

58.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำขอนแก่น

13,703 ตำรำงเมตร

72.0

70.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสุ รำษฎร์ธำนี 13,703 ตำรำงเมตร

72.0

73.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำอุบลรำชธำนี 15,014 ตำรำงเมตร

77.0

83.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 49

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

14,935 ตำรำงเมตร

75.5

80.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำนครสวรรค์ 13,673 ตำรำงเมตร

80.2

85.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำ
จรัญสนิทวงศ์

15,072 ตำรำงเมตร

163.1

172.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสำทร

18,453 ตำรำงเมตร

144.6

153.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำนครปฐม

12,322 ตำรำงเมตร

82.8

86.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสุ รินทร์

8,972 ตำรำงเมตร

52.6

55.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสำมเสน

8,635 ตำรำงเมตร

100.3

89.1

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำ
6,580 ตำรำงเมตร
นครศรี ธรรมรำช

43.9

42.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเชียงรำย

6,580 ตำรำงเมตร

48.4

51.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสกลนคร

6,673 ตำรำงเมตร

38.4

39.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสุ พรรณบุรี

6,673 ตำรำงเมตร

45.9

45.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำจันทบุรี

6,673 ตำรำงเมตร

43.4

41.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำภูเก็ต

9,980 ตำรำงเมตร

158.7

166.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำร้อยเอ็ด

6,673 ตำรำงเมตร

43.1

43.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำตรัง

6,673 ตำรำงเมตร

46.8

44.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสระแก้ว

9,636 ตำรำงเมตร

66.5

68.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำระยอง

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 50

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำสมุย

7,954 ตำรำงเมตร

95.8

97.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบุรีรัมย์

8,609 ตำรำงเมตร

76.1

76.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำศรี สะเกษ

8,609 ตำรำงเมตร

79.0

80.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำลำพูน

8,609 ตำรำงเมตร

82.2

84.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำกระบี่

7,954 ตำรำงเมตร

68.3

71.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเพชรบุรี

9,761 ตำรำงเมตร

89.6

93.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำชัยภูมิ

8,609 ตำรำงเมตร

74.5

76.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสระบุรี

8,609 ตำรำงเมตร

77.7

80.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำปรำณบุรี

8,609 ตำรำงเมตร

81.8

84.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำฉะเชิงเทรำ

8,609 ตำรำงเมตร

86.3

88.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเชียงใหม่ 2 11,460 ตำรำงเมตร

109.6

111.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำรำมอินทรำ 9,598 ตำรำงเมตร

110.1

114.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำชุมพร

8,898 ตำรำงเมตร

99.9

102.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำพัทยำ

9,872 ตำรำงเมตร

114.1

116.7

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำกำแพงเพชร 9,038 ตำรำงเมตร

99.6

103.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำกำญจนบุรี

97.1

100.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

9,754 ตำรำงเมตร

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 51

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำลพบุรี

9,754 ตำรำงเมตร

100.8

104.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำหนองคำย

9,754 ตำรำงเมตร

101.1

105.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำรำชบุรี

9,754 ตำรำงเมตร

101.4

105.5

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำแม่ริม

9,524 ตำรำงเมตร

100.0

104.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำอยุธยำ

10,466 ตำรำงเมตร

107.7

111.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำลำปำง

9,848 ตำรำงเมตร

102.4

106.4

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำหัวหิ น

9,317 ตำรำงเมตร

115.0

119.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำคลองหลวง 10,466 ตำรำงเมตร

109.8

113.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเลย

9,868 ตำรำงเมตร

105.7

109.8

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเพชรบูรณ์

9,719 ตำรำงเมตร

112.7

117.0

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบำงพลี

9,985 ตำรำงเมตร

121.7

126.3

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำมุกดำหำร

9,868 ตำรำงเมตร

119.7

125.1

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสตูล

9,868 ตำรำงเมตร

122.2

127.6

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำตรำด

9,889 ตำรำงเมตร

123.0

128.2

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำชุมแพ

9,857 ตำรำงเมตร

125.8

129.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำรำไวย์

3,120 ตำรำงเมตร

56.7

56.9

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 52

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สำขำนครพนม

9,857 ตำรำงเมตร

144.2

145.1

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำเกำะพะงัน

2,978 ตำรำงเมตร

67.3

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำบีงกำฬ

9,857 ตำรำงเมตร

142.3

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำพัทยำเหนือ 3,938 ตำรำงเมตร

64.5

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำแม่สำย

9,857 ตำรำงเมตร

134.3

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำศำลำยำ

9,916 ตำรำงเมตร

141.7

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำพัทลุง

9,857 ตำรำงเมตร

153.8

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสุ โขทัย

8,716 ตำรำงเมตร

166.1

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำสมุทรสำคร 9,842 ตำรำงเมตร

139.7

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำแม่สอด

9,857 ตำรำงเมตร

137.0

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำปำกช่อง

10,254 ตำรำงเมตร

151.0

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำถลำง

10,227 ตำรำงเมตร

157.3

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำระนอง

10,324 ตำรำงเมตร

156.1

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สำขำละไม

237 ตำรำงเมตร

129.7

-

เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

7,135.5

5,596.6

รวม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 53

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

รายละเอียดของอาคารมละส่ วนปรับปรุ งอาคารที่บริษทั ฯ เปค นเำ้ าของสิ ทธิการเช่ า
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)

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

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เปค น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สยำมโฟรเซ่น
สำขำตลำดเมือง
ใหม่

222 ตำรำงเมตร

0.9

1.0

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สยำมโฟรเซ่น
สำขำอุดรธำนี

128 ตำรำงเมตร

0.9

1.0

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สยำมโฟรเซ่น
สำขำทุ่งสง

131 ตำรำงเมตร

0.8

0.9

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สยำมโฟรเซ่น
สำขำตลำดย่ำโม

145 ตำรำงเมตร

0.8

0.9

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

สยำมโฟรเซ่น
สำขำศรี รำชำ

259 ตำรำงเมตร

1.4

1.6

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

แม็คโคร ฟูด
เซอร์วิส
สำขำป่ ำตอง

1,682 ตำรำงเมตร

11.7

13.6

เจ้ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ

ใช้เป็ นสถำนที่
ประกอบกำร

ไม่มี

16.5

19.0

รวม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 54

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

4.1.2

บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จากัด (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์
อำคำร
อุปกรณ์ในร้ำนค้ำ
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สิ ทธิกำรเช่ำและส่วนปรับปรุ ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม

4.1.3

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)
7.4
3.3
4.6
4.3
4.3
23.9

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2556
)ล้ านบาท)
0.6
5.3
9.4
3.2
1.9
20.4

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อำคำรเช่ำ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อำคำรเช่ำ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
-

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์
อำคำร
อุปกรณ์ในร้ำนค้ำ
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สิ ทธิกำรเช่ำและส่วนปรับปรุ ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557
)ล้ านบาท)
3.5
0.1
5.9
9.5

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

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 55

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

4.1.4

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจากแม็คโคร อาร์โอเอช อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนินธุรกิจ

4.2 สิ นทรัพย์ ที่ไม่ มตี วั ตนที่สาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้ำของเครื่ องหมำยกำรค้ำที่สำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ดังต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้า

วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

20 ก.ค. 2535

20 ก.ค. 2565



อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอำหำร

20 ก.ค. 2535

20 ก.ค. 2565



อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอำหำร

20 ก.ค. 2535

20 ก.ค. 2565



อำหำรสดที่เตรี ยมไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในกำรปรุ ง

21 ก.ค. 2535

20 ก.ค. 2565



เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สำนักงำน เครื่ องใช้สำนักงำน
อัตโนมัติ
อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอำหำร



21 ก.ค. 2535

20 ก.ค. 2565




15 ธ.ค. 2535

14 ธ.ค. 2565




15 ธ.ค. 2535

14 ธ.ค. 2565




2 เม.ย. 2536

1 เม.ย. 2566



เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สำนักงำน เครื่ องใช้สำนักงำน
อัตโนมัติ
อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอำหำร
อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอำหำร
เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สำนักงำน เครื่ องใช้สำนักงำน
อัตโนมัติ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำและอุปกรณ์ซ่อมบำรุ ง
อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอำหำร
เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สำนักงำน เครื่ องใช้สำนักงำน
อัตโนมัติ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำและอุปกรณ์ซ่อมบำรุ ง
อำหำรที่จดั ไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในกำรปรุ ง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 56

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ผักสด ผลไม้สด

9 มิ.ย. 2536

8 มิ.ย. 2566



สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)

9 มิ.ย. 2536

8 มิ.ย. 2566



สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)

31 ต.ค. 2538

30 ต.ค. 2558




อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอำหำร
สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกำย

5 มี.ค. 2534

4 มี.ค. 2564



สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)

5 มี.ค. 2534

4 มี.ค. 2564



ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดชำระล้ำง
สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มน้ ำผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอำหำรดอง





5 มี.ค. 2534

4 มี.ค. 2564






2 ก.ค. 2544

1 ก.ค. 2564




19 ก.ค. 2534

18 ก.ค. 2564






30 ม.ค. 2546

29 ม.ค. 2566

ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดชำระล้ำง
สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มน้ ำผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอำหำรดอง
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดชำระล้ำง
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และผลิตภัณฑ์อำหำรแช่แข็ง
และแช่เย็น
อำหำรดัดแปลงใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตภัณฑ์อำหำรหมักดอง ขนมขบเคี้ยว และ
เครื่ องปรุ งในกำรประกอบอำหำร
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และเครื่ องดื่ม



สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)
สิ่ งทอ



31 ส.ค. 2546

30 ส.ค. 2566



เนื้ อนกกระจอกเทศ

31 ต.ค. 2548

30 ต.ค. 2558



สื่ อโฆษณำ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 57

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
วันที่ออก

วันหมดอายุ

18 ต.ค. 2550

17 ต.ค. 2560

ประเภทสินค้ า







25 พ.ย. 2552

24 พ.ย. 2562











25 พ.ย. 2552

24 พ.ย. 2562




25 พ.ย. 2552

24 พ.ย. 2562





25 พ.ย. 2552

24 พ.ย. 2562

ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด ชำระล้ำง
อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
ร้ำนอำหำร และธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอำหำร
สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)
ผลิตภัณฑ์อำหำรแห้ง และอำหำรกระป๋ อง
เบเกอรี่ และเครื่ องปรุ งในกำรประกอบอำหำร
เครื่ องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด ชำระล้ำง และ
เครื่ องสำอำงค์
สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สำนักงำน เครื่ องใช้สำนักงำน
อัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์อำหำรแช่แข็งและแช่เย็น
ผัก ผลไม้สด เนื้ อสัตว์ อำหำรทะเล อำหำรนม
เครื่ องปรุ ง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร
เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
วิสกี้
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด ชำระล้ำง และ
เครื่ องสำอำงค์
สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)
สำรเสริ มควำมเป็ นด่ำงของน้ ำ สำรปรับค่ำ ควำมเป็ น
กรดด่ำงให้เป็ นกลำง
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด ชำระล้ำง
สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)



ผลิตภัณฑ์อำหำรแช่แข็งและแช่เย็น
สิ นค้ำของชำทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องปรุ ง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร




25 พ.ย. 2552

24 พ.ย. 2562



เครื่ องดื่ม และขนมขบเคี้ยว

12 พ.ค. 2553

11 พ.ค. 2563



ผลิตภัณฑ์อำหำรแห้ง และอำหำรกระป๋ อง
เครื่ องดื่ม และเครื่ องปรุ งในกำรประกอบอำหำร



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 58

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

31 พ.ค. 2553

30 พ.ค. 2563



ข้ำวบรรจุถุง

18 พ.ย. 2553

17 พ.ย. 2563



ผลิตภัณฑ์อำหำรแช่แข็งและแช่เย็น
จัดกำรธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่ ง กำรจัดกำรตลำด กำร
จัดกำรด้ำนกำรค้ำ



4.3

สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ ายในอนาคตตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(ล้ านบาท)

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

203
1,080
3,209

382
1,000
3,209

รวม

4,363

4,323

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 59

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

4.3.1 สรุ ปสั ญญาที่สาคัญ
4.3.1.1 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่ องหมายการค้าและเครื่ องหมายบริ การของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใน
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การกับซี พี ออลล์ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)

คู่สัญญา

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกรำคม 2558 ถึง 31 ธันวำคม 2558
ลักษณะของบริการ
ค่ าบริการตามสัญญา
ขอบเขตของสัญญา
เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

กำรรับอนุญำตให้ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ เครื่ องหมำยบริ กำร
ร้อยละ 0.5 ของยอดขำยของ 10 สำขำแรกของศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำแม็คโคร
บริ ษทั ฯ ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “Makro” และ “ARO” เป็ นต้น ในกำรดำเนินธุรกิจ
โดยใช้รูปแบบร้ำนค้ำ กำรจัดเรี ยงสิ นค้ำรวมทั้งกำรบริ หำรธุรกิจ
อำยุสญ
ั ญำ 1 ปี กำรต่อสัญญำเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วัน

หมายเหตุ: ในปี 2556 เมื่อซี พี ออลล์ ได้เข้าซื้ อหุ ้นบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่เดิ มของ
บริ ษทั ฯ นั้น ซี พี ออลล์ ยังได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ด้วยเหตุ
นี้ ซี พี ออลล์ จึงได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา จีน
อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า เวียดนาม ฟิ ลิ ปปิ นส์ ไต้หวัน และปากี สถาน และให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ใ น
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การในลักษณะสัญญารู ปแบบเดียวกันกับที่เคยเป็ นอยูเ่ ดิมก่อนการเข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ฯ
โดยซีพี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์โดยบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) จัดทาโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ลง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 60

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

4.3.1.2 สั ญญารับอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ำยใต้สญ
ั ญำรับอนุญำตให้ใช้ซอฟต์แวร์กบั ซี พี ออลล์ โดยมีสำระสำคัญ
ดังต่อไปนี้
คู่สัญญา
ระยะเวลาตามอายุสัญญา
ลักษณะของบริการ
ค่ าบริการตามสัญญา

ขอบเขตของสัญญา

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
1 มกรำคม 2558 ถึง 31 ธันวำคม 2558
กำรรับอนุญำตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของระบบสำรสนเทศชื่อ
MBS 2000
900,000 บำท ต่อ 1 สำขำที่เปิ ดใหม่ของห้ำงแม็คโครที่มีพ้นื ที่ขำย
มำกกว่ำ 4,000 ตำรำงเมตร ซึ่งเป็ นกำรเรี ยกเก็บครั้งเดียว เฉพำะสำขำที่
เปิ ดใหม่
บริ ษทั ฯ ใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่ำวในกำรบันทึกรำยกำรขำยสิ นค้ำ กำร
บันทึกรับสิ นค้ำ กำรเคลื่อนไหวของสิ นค้ำและระบบข้อมูลลูกค้ำของ
สำขำบริ ษทั โดยสำมำรถใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่ำวทำข้อมูลของสำขำใหม่
และข้อมูลรวมของทุกสำขำได้โดยต้นทุนใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่ำกำร
พัฒนำซอฟต์แวร์เอง
อำยุ 1 ปี กำรต่อสัญญำเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ โดยต้องบอกล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 3 เดือน

หมายเหตุ: ในปี 2556 เมื่อซี พี ออลล์ ได้เข้าซื้ อหุ ้นบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี .วี. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่เดิ มของ
บริ ษทั ฯ นั้น ซี พี ออลล์ ยังได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ด้วยเหตุ
นี้ ซี พี ออลล์ จึงได้มาซึ่ งสิ ทธิในโปรแกรมซอฟแวร์ ดงั กล่าวข้างต้น และให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะ
สัญญารู ปแบบเดียวกันกับที่เคยเป็ นอยูเ่ ดิ มก่อนการเข้าซื้อหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยซี พี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานความเห็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์โดยบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
จัดทาโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 61

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

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

คู่สัญญาผู้ให้ ประกัน: บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี (มหำชน( ประกันภัย จำกัด 7พี7
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุ น ระหว่ำ งกลุ่มอลิ อ ันซ์ และเครื อ เจริ ญโภคภัณ ฑ์
คู่สัญญาผู้รับการให้ ประกัน: บริ ษทั สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 สิ งหำคม 2557 ถึง 31 กรกฎำคม 2558

ลักษณะของบริการ

เพื่อลดควำมเสี่ ยงในเรื่ องควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิ ดขึ้นจำกกำรกระทำ
ต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยทำประกันในวงเงิน 75 ล้ำน
เหรี ยญสหรัฐฯ

ค่ าบริการตามสัญญา

1,400,000 บำทต่อปี

ขอบเขตของสัญญา

เพื่อคุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อบุคคลที่ สำมในส่ วนที่ เกิ นจำกที่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยทำประกันไว้

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทวั่ ไป

4.3.1.4 สั ญญาเช่ าทรัพย์ สินเพือ่ การดาเนินงาน
สิ ทธิการเช่ าในที่ดนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้เช่ าที่ ดินเพื่อใช้เป็ นที่ ต้ งั สถานที่ ประกอบการจานวนทั้งสิ้ น 21
แห่ ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่ าที่ เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทาเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี้
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

1. สำขำจรัญสนิทวงศ์1)

22 ไร่ 3 งำน 30 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

2. สำขำสำทร2)

18 ไร่ 2 งำน 92 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

3. สำขำสำมเสน2)

22 ไร่ 27 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

4. สำขำภูเก็ต2)

24 ไร่ 21.75 ตำรำงวำ

-

5. สำขำสมุย3)

14 ไร่ 10.7 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

6. สำขำลำพูน3)

21 ไร่ 7 ตำรำงวำ

7. สำขำรำชบุรี3)

21 ไร่ 3 งำน 42 ตำรำงวำ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 62

คำมัน่ ต่ออำยุ

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

8. สำขำป่ ำตอง1)

1 ไร่

คำมัน่ ต่ออำยุ

9. สำขำรำไวย์2)

3 ไร่ 2 งำน 64.3 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

10. สำขำเกำะพะงัน2)

6 ไร่ 1 งำน 81.4 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

11. สำขำบึงกำฬ3)

20 ไร่ 1 งำน 92 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

12. สำขำพัทยำเหนือ3)

8 ไร่ 48.25 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

13. สำขำแม่สำย3)

35 ไร่ 1 งำน 61 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

14. สำขำศำลำยำ3)

24 ไร่ 1 งำน 10 ตำรำงวำ

-

15. สำขำแม่สอด3)

21 ไร่

คำมัน่ ต่ออำยุ

16. สำขำถลำง3)

25 ไร่

คำมัน่ ต่ออำยุ

17. สำขำระนอง3)

26 ไร่ 1 งำน 8.8 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

18. สำขำกัลปพฤกษ์3)

10 ไร่ 97.1 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

19. สำขำฝำง3)

26 ไร่

คำมัน่ ต่ออำยุ

20. สำขำนครอินทร์3)

24 ไร่ 2 งำน 80.5 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

21. สำขำศรี นคริ นทร์ 23)

6 ไร่ 3 งำน 43 ตำรำงวำ

คำมัน่ ต่ออำยุ

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

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 63

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

สิ ทธิการเช่ าในอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้เช่ าอาคารเพื่อใช้เป็ นที่ ต้ งั สถานที่ ประกอบการจานวนทั้งสิ้ น 6
แห่ ง ทั้งนี้ มี ช่วงอายุสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง 3 ปี - 10 ปี และมี ช่วงระยะเวลาเช่ าที่ เหลื อตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 6 เดือน - 7 ปี โดยมีรายละเอียดทาเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

1. สยำมโฟรเซ่น สำขำตลำดเมืองใหม่

222 ตำรำงเมตร

ให้สิทธิได้เช่ำก่อนผูอ้ ื่น
ภำยหลังหมดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ

2. สยำมโฟรเซ่น สำขำอุดรธำนี

128 ตำรำงเมตร

คำมัน่ ต่ออำยุ

3. สยำมโฟรเซ่น สำขำทุ่งสง

131 ตำรำงเมตร

คำมัน่ ต่ออำยุ

4. สยำมโฟรเซ่น สำขำตลำดย่ำโม

145 ตำรำงเมตร

คำมัน่ ต่ออำยุ

5. สยำมโฟรเซ่น สำขำศรี รำชำ

259 ตำรำงเมตร

คำมัน่ ต่ออำยุ

6. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สำขำป่ ำตอง

1,682 ตำรำงเมตร

คำมัน่ ต่ออำยุ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 64

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

4.4
4.4.1

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด
และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่า
เผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
(ล้ านบาท)
270
78
31

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 65

373

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

เงินลงทุนมละรายละเอียดบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายชื่อ
บริษัทย่ อย
สยำมฟูด เซอร์วสิ

วีนำสยำม ฟู้ ด

แม็คโคร อำร์โอเอช

ประเภทกิำการ

ธุรกิจจัดหำผลิตภัณฑ์อำหำร
ในประเทศและนำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ เพื่อจำหน่ำยไป
ยังลูกค้ำทัว่ ประเทศ โดย
ดำเนินกำรคัดสรรผลิตภัณฑ์
อำหำรที่มีคุณภำพทั้ง แช่แข็ง
แช่เย็น และอำหำรแห้ง ได้แก่
เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล มันฝรั่ง
ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์
ปรุ งแต่งอำหำร เป็ นต้น
ธุรกิจทำงกำรค้ำและจัด
จำหน่ำยอำหำร รวมทั้งธุรกิจ
นำเข้ำและส่งออกอำหำรที่มี
คุณภำพสูง ด้ำนผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล มันฝรั่ง
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ปรุ ง
แต่งอำหำร เป็ นต้น
ธุรกิจลงทุนในต่ำงประเทศ
รวมทั้งให้บริ กำรด้ำนกำร
บริ หำร ด้ำนเทคนิค และ/หรื อ
กำรให้บริ กำรสนับสนุนแก่
บริ ษทั ในเครื อ

สัดส่ วน
การถือหุ้น
)ร้ อยละ)
99.99

ทุนำดทะเบียน

ทุนชาระมล้ ว

45 ล้ำนบำท

45 ล้ำนบำท

100.00

2.5 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ

2.5 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐฯ

99.99

125 ล้ำนบำท

31.25
ล้ำนบำท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 66
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่อำจส่ งผลกระทบด้ำนลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยที่ มีจำนวนสู งเกิ นกว่ำร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 รวมทั้งไม่มีคดี ที่มี
ผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย อย่ำงมีนยั สำคัญ และไม่มีคดีควำมในธุ รกิ จอื่นที่ ไม่ได้
เป็ นธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 67

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษทั สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
วันที่จดทะเบียน
:
10 พฤษภาคม 2531
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
:
3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927
เว็บไซต์ www.siammakro.co.th
ประเภทธุรกิจ
:
ดาเนินธุรกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสด และบริ การตนเอง
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าที่เป็ นสมาชิกบัตรของแม็คโคร
จานวนและชนิดของหุ น้
:
หุน้ สามัญจดทะเบียน จานวน 4,800,000,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
:
2,400,000,000 บาท จานวน 4,800,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว :
2,400,000,000 บาท จานวน 4,800,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
บริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
บริษทั ย่ อย
(1) บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
วันที่จดทะเบียน
:
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
:

ประเภทธุรกิจ

:

จานวนและชนิดของหุ น้
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว :

0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)
7 กันยายน 2527
2439 ถนนริ มทางรถไฟเก่าสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2620-6000 โทรสาร 0-2620-6001
เว็บไซต์ www.siamfoodservices.com
ประกอบธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายอาหารจากต่างประเทศและ
ในประเทศด้วยอาหารที่ มีคุณภาพดีเยี่ยม ด้านผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์
อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร
หุน้ สามัญจดทะเบียน จานวน 450,000 หุน้
45,000,000 บาท จานวน 450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
45,000,000 บาท จานวน 450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น หน้าที่ 68
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(2) บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
วันที่จดทะเบียน
:
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
:

ประเภทธุรกิจ

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว

:
:

100110110114
15 ตุลาคม 2555
56 ถนนฟัมหง็อกแถ็ก วาร์ด 6 ดิสทริ ก 3 โฮจิมินห์ซิต้ ี ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ (848) 7309 1188 โทรสาร (848) 3820 1886
เว็บไซต์ www.vinasiamfood.com.vn
ประกอบธุ รกิ จทางการค้า และจัด จาหน่ า ยอาหาร รวมทั้งธุ ร กิ จ
นาเข้าและส่ งออกอาหารที่ มีคุ ณภาพสู ง ด้านผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์
อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร
เป็ นต้น
2,500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
2,511,100 เหรี ยญสหรัฐฯ

(3) บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
1014447040011
วันที่จดทะเบียน
:
04 ตุลาคม 2557
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
:
0198 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927
ประเภทธุรกิจ
:
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร
ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
จานวนและชนิดของหุ น้
:
หุน้ สามัญจดทะเบียน จานวน 104,0,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
:
005,000,000 บาท จานวน 1,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว :
00,040,000 บาท จานวน 1,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 25 บาท
บริษทั ร่ วม
- ไม่มี 6.2 ข้ อมูลสำคัญอืน่ ที่มผี ลกระทบต่ อกำรตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
- ไม่มี -

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น หน้าที่ 69
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6.3 บุคคลอ้ ำงอิง
นายทะเบียนหุน้

ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึ กษากฎหมาย
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:

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

:

นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222

:

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

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น หน้าที่ 70
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก การโอนหุ ้ น วัน ที่ 21 สิ ง หาคม 2557 บริ ษัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
2,400,000,000 บาท เป็ นทุนชาระแล้วจานวน 2,400,000,000 บาท โดยเป็ นหุ ้นสามัญทั้งสิ้ น 4,800,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 ผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2557 มีดงั นี้
จานวนหุ้น
สั ดส่ วนการถือหุ้น
รายชื่อ
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด*
2,640,302,800
55.01
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)*
2,057,846,700
42.87
รวม
4,698,149,500
97.88
หมายเหตุ :
* บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง จากัด และ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเครื อซี พี
ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ รวมกัน ร้อยละ 97.88 ของ
หุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วทั้งหมด
7.2.2 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่ มีข ้อ ตกลงระหว่ า งผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การออก
และเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
-ไม่มี-

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 71
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
หากไม่มีความจาเป็ นอื่นใด คณะกรรมการบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ที่หกั
ภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่ มจากผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็ นต้นไป
ในส่ วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาเป็ นครั้งคราวไป
7.5 ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง
ปี

2556

2555

2554

อัตรากาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาทต่อหุน้ )

0.90

14.72
(0.74)*

11.06
(0.55)*

เงินปั นผลต่อหุน้ (บาทต่อหุ น้ )

0.80

12.50
(0.63)*

10.50
(0.53)*

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ (%)

89.3

84.9

95.0

หมายเหตุ :
* อัตรากาไรสุ ทธิ ต่อหุน้ และเงินปั นผลต่อหุน้ สาหรับปี 2555 และ 2554 ได้แสดงมูลค่าเพื่อใช้เปรี ยบเทียบ
กับปี 2556 โดยใช้จานวนหุ ้นใหม่ ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิม มูลค่าที่
ตราไว้หุ้ น ละ 10 บาท จ านวน 240,000,000 หุ ้ น ให้ เ ป็ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท จ านวน
4,800,000,000 หุ ้น อัตราส่ วนดังกล่าวได้มีการปรับปรุ งใหม่จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ต่อหุ ้น
ของหุน้ สามัญดังกล่าวเสมือนได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งแต่ตน้ ปี
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการชุ ดย่อย ที่ ช่วยกลัน่ กรองเรื่ องที่ สาคัญซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
- คณะผูบ้ ริ หาร โดยมีประธานเจ้าหน้าบริ หารเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวน 18 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 10 คน โดยในจานวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิ สระ จานวน 6 คน
(เท่ากับ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ) จานวน 8 คน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
หรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยส่ งหนังสื อนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ มีเวลาเพียงพอที่ จะศึ กษา พิจารณา และตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่างๆ
โดยประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณี ที่ประธานกรรมการอาจขาดความเป็ นอิสระหรื อ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็ นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระ
ดังกล่าว
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการในปี 2557 (จานวนครั้ง)

รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประชุม สามัญ วิสามัญ
วาระการดารงตาแหน่ ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
(5 ครั้ง) (1 ครั้ง) (1 ครั้ง)
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
5/5
1/1
1/1
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558

5/5

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 73

1/1

1/1

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

รายชื่อ
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
4. นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
6. นายโชติ โภควนิช
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
รองประธานกรรมการที่ 1 และ
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม 1)
8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ
รองประธานกรรมการที่ 2
และกรรมการบริ หาร (กลุม่ 2)
9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
กรรมการ กรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 1) และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ กรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 2) และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ และกรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 2)
12. นายสุภกิต เจียรวนนท์
กรรมการ
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประชุม สามัญ วิสามัญ
วาระการดารงตาแหน่ ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
(5 ครั้ง) (1 ครั้ง) (1 ครั้ง)
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558
5/5
1/1
1/1
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558

5/5

1/1

1/1

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558

5/5

1/1

1/1

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558

4/5

1/1

0/1

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558

5/5

1/1

0/1

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560

5/5

1/1

1/1

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560

5/5

0/1

0/1

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560

5/5

1/1

1/1

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560

4/5

1/1

1/1

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559

2/5

0/1

0/1

กรรมการ และกรรมการบริ หาร ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
(กลุ่ม 1)
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
กรรมการ

4/5

0/1

0/1

0/5

0/1

0/1
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รายชื่อ

ตาแหน่ ง

ประชุม สามัญ วิสามัญ
วาระการดารงตาแหน่ ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
(5 ครั้ง) (1 ครั้ง) (1 ครั้ง)
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
3/5
1/1
1/1

15. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

กรรมการ

16. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์

กรรมการ และกรรมการบริ หาร ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
(กลุ่ม 1)
กรรมการ และกรรมการบริ หาร เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
(กลุ่ม 2)
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
กรรมการ

17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
18. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์

3/5

0/1

0/1

5/5

1/1

1/1

5/5

1/1

1/1

หมายเหตุ :
1. กรรมการอิ สระ หมายถึ ง กรรมการที่ มิได้เป็ นกรรมการบริ หาร และไม่ไ ด้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
บริ หารงานประจ าและไม่ เ ป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ใ นบริ ษัท ฯ รวมทั้ ง มี คุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
2. สาหรับนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด และบริ ษทั ชวลิ ต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จากัด ซึ่ งเป็ นผู ้
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายแก่บริ ษทั ฯ โดยได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี ซึ่ งลักษณะ
การให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายดังกล่าว มีผลทาให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ ผ่อนผันเรื่ องคุณสมบัติดงั กล่าวด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้
(ก) นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ และกฎระเบียบของ
หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
กิจการของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเตรี ยมการและปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที และเพื่ อดาเนิ นการป้ องกันมิให้ได้รับผลกระทบใด ๆ จึ งมี ความจาเป็ นที่
จะต้องยังคงให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็ นกรรมการอิสระ
(ข) คณะกรรมการเห็นว่าการแต่งตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในหนังสื อนัดประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 17
(ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ
ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งดังกล่าวแล้ว
3. กรรมการบริ หาร หมายถึง กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ โดย กรรมการบริ หารคนใดคน
หนึ่ ง จาก (กลุ่ม 1) ลงนามร่ วมกับ กรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่ งจาก(กลุ่ม 2) รวมเป็ นสองคนลง
ลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
4. สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเนื่องจากติดภารกิจ
รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการบริษทั ฯ ในปี 2556 และ 2557 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)

รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์
4. นายธี ระ วิภูชนิน
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
6. นายโชติ โภควนิช
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
8. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์
15. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31 ธันวาคม
2557
2556
200
200
-

เพิม่ ขึน้ /
ลดลง
-
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รายชื่อ
16. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
18. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31 ธันวาคม
2557
2556
-

เพิม่ ขึน้ /
ลดลง
-

องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่าห้า (5)
คน หรื อจานวนขั้นต่าตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กาหนดแต่ไม่เกิ นสิ บแปด (18) คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผู ้
มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง และ
กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่กไ็ ด้
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ หรื อ นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์ หรื อ นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรื อ นายประเสริ ฐ
จารุ พนิช คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ หรื อ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ หรื อ นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล หรื อ นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ กาหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งกากับดูแลฝ่ าย
บริ หารให้ดาเนิ นการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ ในการกาหนดวิสัยทัศน์ แผนการดาเนิ นงาน และงบประมาณของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการ
3. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นผูก้ าหนดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึ งลูกจ้า งทุ กคน ใช้เ ป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติ ค วบคู่ ไ ปกับข้อบังคับ และ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
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4. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้อ งปฎิ บัติ หน้า ที่ ด ้วยความรู ้ ค วามสามารถอย่า งเต็มที่ รั บผิ ด ชอบต่ อ การ
ตัดสิ นใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
5. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการอนุมตั ิในส่ วนการดาเนิ นการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
6. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การควบคุ ม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความน่ าเชื่ อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็ นประจาเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
7. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องละเว้นหรื อหลี กเลี่ ยงการมี ส่วนร่ วมในกิ จการใดๆ ซึ่ งมี ส่วนได้เสี ยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งสอดส่ องดูแล
เรื่ องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
8. คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ต้อ งจัด ให้มีเ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ เพื่ อให้ค าแนะนาทางด้า นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
9. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองทั้งคณะเป็ น
ประจาทุ กปี โดยร่ วมกันพิจารณาผลการดาเนิ นงานและปั ญหาเพื่อสะท้อนถึ งประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงานและหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข
10. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุก
ครั้ง หากมีภารกิจสาคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
11. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีผบู ้ ริ หารจานวน 8 ท่าน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารจานวน
ทั้งสิ้ น 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
(1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557) (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557)*
1. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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รายชื่อ
2. นายชิ หลุง ลิน
3. นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ
4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

5. นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์
6. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
7. นางบุญสิ น ศรี เลิศชัยพานิช
8. นายวัชรชัย หล่อทรัพย์
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ตาแหน่ ง
(1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานธุรกิจฟูด เซอร์วิส
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารสิ นค้า
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานด้านปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
บุคคล

ตาแหน่ ง
(1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557)*
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานธุรกิจในประเทศ
เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายพัฒนานวัตกรรม**
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานธุรกิจต่างประเทศ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
***
***

หมายเหตุ : ผูบ้ ริ หารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็ นผูบ้ ริ หารตามนิ ยามที่ประกาศกาหนดโดยคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
* บริ ษทั ฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและตาแหน่งของผูบ้ ริ หารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
** ตาแหน่งเทียบเท่า รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
*** ไม่ได้เข้าข่ายตามนิยามของผูบ้ ริ หาร
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บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดองค์ กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริ หาร สายงาน
ธุรกิจในประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริ หาร สายงาน
ธุรกิจต่างประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริ หาร สายงาน
บริ หารการเงินและ
หน่ วยงานสนับสนุน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริ หาร สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเหตุ: *บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและตาแหน่งผูบ้ ริ หารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
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8.3 เลขานุการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2551 เพื่อรับผิดชอบดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ในนามของบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย (กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร/ บุคคลที่ เกี่ ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ ด วันนับ แต่ ว นั ที่ บริ ษ ทั ฯ ได้รั บ รายงานนั้น จาก
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
5. ปฏิบตั ิหน้าที่ขา้ งต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ 1
การดารงตาแหน่ งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษทั ฯ บริษทั ย่ อยและ/หรือบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
ตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
ตามเอกสารแนบ 2
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
8.4.1.1 กรรมการบริษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ฯ จานวน 18 ราย ได้รับค่าตอบแทนบาเหน็จกรรมการ รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 22.38 ล้านบาท
ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 มีดงั นี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายอาสา สารสิ น
นายอรรถพร ข่ายม่าน
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายธี ระ วิภูชนิน
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
ดร. ประสริ ฐ จารุ พนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์

อัตราค่ าตอบแทน ปี 2557
(บาท/เดือน)
150,000
155,000
110,000
110,000
110,000
110,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
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8.4.1.2 กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารจานวน 8 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยู่ในข้อ 8.4.1.1
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจานวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยู่ในข้อ 8.4.1.1
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.4 กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 3 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.5 ผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หาร จานวน 8 ราย (รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการปรับเปลี่ยนตาแหน่งในระหว่างปี )
ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 158.99 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส
8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่
8.4.2.1 กรรมการบริษทั ฯ
-ไม่มี8.4.2.2 กรรมการบริหาร
-ไม่มี8.4.2.3 กรรมการตรวจสอบ
-ไม่มี8.4.2.4 กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
-ไม่มี8.4.2.5 ผู้บริหาร
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จานวน 8 ราย* รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
57.73 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย เงิ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พเฉพาะส่ วนที่ บริ ษทั ฯ จ่ายให้ (3% ของเงินเดื อน) และ
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ค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่า
เดินทาง เป็ นต้น
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่าง
จากจานวนเงิ นที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
หมายเหตุ : * บริ ษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้างและตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร ดังนั้น ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามที่ ประกาศกาหนด
โดยคณะกรรมการกากับตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 จะมี
เพียง 6 ราย
8.2 บุคลากร
8.2.1 จานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ ละสายงานหลัก
ตารางแสดงจานวนพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อยในแต่ ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย : คน)

บริษทั ฯ

สยามฟูด เซอร์ วสิ

วีนาสยาม ฟู้ ด

พนักงานปฏิบตั ิการ

12,636

66

8

พนักงานสานักงาน

567

78

43

13,203

144

51

รวม
รวมพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย

13,398
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8.2.2 ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ตารางแสดงผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในปี 2557
ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค

บริษทั

ผลตอบแทนรวม
ณ สิ้นปี 2557
(ล้ านบาท)

บริ ษทั ฯ

3,494.05

นาเข้าและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และอาหารประเภทเนื้ อสัตว์
อาหารทะเล ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ทาจากนม และผลิ ตภัณ ฑ์ปรุ งแต่ ง สยามฟูด เซอร์วิส
อาหาร จากต่างประเทศ และในประเทศ
จัด จ าหน่ า ยน าเข้า และส่ ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารประเภท
เนื้ อ สั ต ว์ อาหารทะเล ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ทาจากนม มัน ฝรั่ ง และ วีนาสยาม ฟู้ ด
ผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร
รวม

75.69

24.49
3,594.23

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสารองเลี้ยงชี พเฉพาะส่ วน
ที่ บ ริ ษ ทั จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงิ นเดื อน) และค่า ใช้จ่า ยของผูบ้ ริ หารชาวต่า งประเทศ เช่ น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ า ค่า
ไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็ นต้น
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารข้างต้นใช้เกณฑ์เงินสดที่ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่าง
จากจานวนเงิ นที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
8.2.3 การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี 8.2.4 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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8.2.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเชื่ อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่า พนักงานทุ กคนล้วนมี ความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ในทุก ๆ ด้าน และเชื่ อว่าพนักงานเป็ นปั จจัยที่ สาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จขององค์กรทั้งในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดูแลรักษาบุคลากรคุณภาพให้
อยู่ค่กู บั องค์กร เพราะพนักงานทุกคน ทุกระดับ ถือเป็ นรากฐานความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ มาตลอด 25 ปี และต่อเนื่ อง
ถึงแผนงานในอนาคตที่บริ ษทั ฯ เตรี ยมจะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้วิสยั ทัศน์ขององค์กร
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจแม็คโครที่เติบโตแบบก้าวกระโดด
ภายในประเทศ และการขยายธุ รกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซี ยน ซึ่ งจะมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนในปี 2558 โดยแบ่งโครงสร้างการบริ หารงานออกแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนในประเทศและส่ วนต่างประเทศ
โดยทั้งสองส่ วนจะแบ่งสายงานตามหน้าที่ ได้แก่ ฝ่ ายจัดซื้ อ (Commercial) และฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Operation) เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจจะมีความคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ภารกิ จที่ สาคัญอีกอย่างคือ การจัดเตรี ยมกาลังคนทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นการเติบโต
ของบริ ษทั ฯ อย่างทันท่วงที โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีการเพิ่มบุคลากรกว่า 5,000 คน เข้ามาสนับสนุนธุ รกิจที่มีการ
ขยายสาขาแม็คโครมากถึ ง 13 สาขาภายในปี เดี ยว กลยุทธ์สาคัญคื อการหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน
ทั้งหมดกว่า 13,000 คน รักในองค์กร คิ ดและทาไปในทิศทางเดี ยวกันด้วยค่านิ ยม “VICTORY - 7 ค่านิ ยม สมเป็ น
คนแม็คโคร” ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ กาลังเร่ งสร้างความตระหนักรู ้ในองค์กร และการฝึ กอบรมบุคลากรให้เชื่ อในค่านิ ยม
ที่สะท้อนตัวตน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อนพนักงานด้วยกัน
ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากร บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงการฝึ กอบรมบุคลากรให้
ทันสมัย และเป็ นระบบที่ เรี ย กว่า G 4G “Grow our people For Growth” เพื่ อสนับสนุ นให้พนักงานแต่ ละระดับมี
ความรู ้ทางธุรกิจ อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแม็คโคร และเติบโตก้าวหน้าตามแผนการสื บทอดตาแหน่งงานภายใน
องค์กร อาทิ โครงการ Rising Star พัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั ิ การที่มีศกั ยภาพสู งให้พร้อมที่ จะเติ บโตในระดับที่
สู งขึ้ น โครงการ Star พัฒนาบุ คลากรในระดับผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การสาขาให้เป็ นผูจ้ ดั การสาขา และโครงการ Star Plus
พัฒนาบุคลากรระดับผูจ้ ดั การสาขาและผูจ้ ดั การอาวุโสให้กา้ วขึ้ นสู่ ระดับผูน้ าต่อไป ส่ วนโครงการ Food Service
Academy เน้นฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ในด้านธุรกิจอาหารมากขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจในสายงานฟูดเซอร์ วิส
โครงการสอนภาษาอังกฤษ (English course) และภาษาอื่นๆ โดยฝึ กอบรมทักษะพื้นฐานทางภาษา เพื่อเตรี ยมพร้อม
การขยายสู่ตลาดสากล เป็ นต้น
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ทุกโครงการมี วตั ถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะความสามารถตามสายงาน (Operating Skill) ทักษะการ
บริ หารจัดการ (Management Skill) ทักษะความเป็ นผูน้ า (Leadership Skill) และการพัฒนาทักษะความสามารถ
เฉพาะบุคคล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ดา้ นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรกับบริ ษทั ในกลุ่มซี พี
ออลล์ โดยร่ วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์ (PIM) สร้างบุคลากรรุ่ นใหม่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ ง
โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แก่นกั ศึกษารวม 44 คน ให้เข้ารับการฝึ กงานและ
รับเข้าทางานทันทีที่จบการศึกษา ในจานวนนี้ เป็ นบุคลากรภายในองค์กร 15 คน ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ให้มีโอกาสยกระดับวุฒิการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็ นกาลังสาคัญนาพาธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี
จะเป็ นการเสริ มสร้างให้กระบวนการทางานและกระบวนการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ความ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จึ ง ได้ก าหนดนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate Governance Policy)
โดยยึดถือแนวทางตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and
Development) และได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้ น โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่ และ
ความรั บผิด ชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนทั้งของบริ ษทั ฯ ที่ จะต้องรั บทราบและปฏิ บัติตาม
นโยบายดังกล่าว เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ และเน้นย้าถึงความสาคัญของ
การกากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิ ทธิ ของผู ้
ถือหุ ้น การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่ าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรม บทบาทของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาการเผยแพร่ นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลัน่ กรองและกากับดูแลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เฉพาะเรื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประสิ ทธิ ผล
สู ง สุ ด และให้เ ป็ นไปตามกฎระเบี ย บและข้อ บังคับ ของส านัก งานคณะกรรมการกากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 8 คน ดังนี้
1. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
กรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
กรรมการบริ หาร
3. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
กรรมการบริ หาร
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4.
5.
6.
7.
8.

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
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กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ก าหนดแผนงานและกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะธุ ร กิ จ การลงทุ น ด้า นก าลัง คน การ
ประเมินผล และหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดผลตอบแทน
2. จัดทางบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และนาเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
3. ติ ด ตามผลการด าเนิ นงานและความก้าวหน้า ของโครงการลงทุ นของแต่ ละธุ ร กิ จ และรายงานผล
รวมทั้งปัญหา หรื อ อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
4. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละธุรกิจ
5. ติ ดตามผลการพัฒนาบุ ค ลากร การแต่ งตั้งโยกย้า ยผูบ้ ริ หารของแต่ ละธุ รกิ จตามแผนงานการสร้ า ง
ผูบ้ ริ หารทดแทน
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ จานวน 5 คน ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
5. นายโชติ โภควนิช

ประธานคณะกรรมตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ :
คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กาหนดเพื่อทาหน้าที่สอบทานการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการทางการเงิ น ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี รวมทั้ง
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พิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิ จารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่ าวต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รั บจากการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ต าม
กฎบัตร (charter)
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(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิ บตั ิ การอื่นใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายธี ระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. คัด เลื อกและสรรหาบุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อดารงต าแหน่ งกรรมการชุ ด ต่ าง ๆ เพื่ อให้มี
องค์ ป ระกอบ และคุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมาย/ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ ง และน าเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ หรื อนาเสนอความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะ
นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี )
2. พิ จารณาหลักเกณฑ์ และกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุ ดต่ าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน หาก
พิ จารณาแล้วเห็ นควรให้มีการเปลี่ ย นแปลงไปจากมติ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ให้นาเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาเพื่อนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
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1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลาดับเดี ย วกัน
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่ น้อยกว่า สองปี ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้า มดังกล่ า วไม่ ร วมถึ งกรณี ที่กรรมการอิ ส ระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ ร้อยละสามของสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
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มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกิ นร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการ
ดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ ว ม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ย วกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อน
ผันให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าว
แล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้กรรมการอิสระและกรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้มีโอกาสประชุมปรึ กษาหารื อ
ระหว่างกันเองอย่างเป็ นอิสระ สาหรับการเสนอแนะความคิ ดเห็นต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดให้มีการประชุม
กรรมการอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็ นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ
(2) การสรรหากรรมการ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่คดั เลือกและสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การลงมติ เลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
ข) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ ก) เลื อกตั้งบุคคลคนเดี ยว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่
ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
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เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตน
แทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบ
การดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ โดย
1. มีการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั ฯ
ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น โดยการส่ งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
2. มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของ
บริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ดังกล่าวในการควบคุม หรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ
3. มีกลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการ
ระหว่างบริ ษทั ฯ ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทา
รายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่ าวข้า งต้นในทานองเดี ยวกันกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ
ผ่านทางหน่วยงานส่ วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
ข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยยังมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. มีการกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริ ษทั ย่อยด้วยระบบควบคุม
ภายในและตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน
อนึ่ง ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็ นการป้ องกันการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้สารสนเทศภายใน และเพื่อป้ องกันข้อครหาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริ ษทั ฯ ควบคุมและจากัดการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ
ไปใช้เพื่ อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บรั กษาสารสนเทศที่ สาคัญที่ ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยไว้เป็ นความลับ และจากัดให้รับรู ้ ได้เฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ เกี่ ยวข้องเท่ านั้น และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ มี
โอกาสเข้าถึงหรื อได้รับข้อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนจะต้องรายงานข้อมูลการ
ซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษ ทั ฯ ตามข้อกาหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ นอกจากนี้
ในการจัดเตรี ยมและการแจกจ่ายเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับสารสนเทศที่สาคัญที่ย งั ไม่ได้เปิ ดเผยนั้น จะกระทาโดย
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เฉพาะบุคคลที่ จาเป็ นและเกี่ยวข้องเท่านั้น
นอกจากนี้แล้ว บริ ษทั ฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ทราบอยู่อย่างสม่ าเสมอถึ งหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติ ที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ดาเนิ นการต่าง ๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่ วนของสารสนเทศที่สาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย
ไว้เป็ นความลับ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่ อราคาหลักทรั พ ย์หรื อการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ และการป้ องกันการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวในการซื้ อขายหลักทรัพย์ว่า การกระทาในลักษณะที่ เป็ นการเปิ ดเผยสารสนเทศที่ สาคัญและการ
เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ได้หา้ มผูบ้ ริ หาร
และพนักงานนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และในทางธุ รกิจ หรื อนาไปใช้ในทางที่
ก่อให้เกิดส่ วนได้ส่วนเสี ย นอกจากนี้ ยังต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในดังกล่าวไว้เป็ นความลับอย่างเข้มงวด
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัด
ในรอบปี บัญชี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บมจ. สยำมแม็คโคร

บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี
(บาท)
5,210,000

บจ. สยำมฟูด เซอร์วสิ

บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

750,000

บจ. แม็คโคร อำร์โอเอช

บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

80,000

บจ. วีนำสยำม ฟู้ ด

บจ. เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด (เวียดนำม)

159,338*

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

สานักงานสอบบัญชีทผี่ ้สู อบบัญชีสังกัด

หมายเหตุ :
* เป็ นเงินจานวน 106,225,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0015 บาท)
(2) ค่ าบริการอืน่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่า ยค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ได้แก่ การเป็ นที่ ป รึ กษาธุ ร กิ จในด้า น
ต่า งๆ ที่ ไ ม่เ กี่ ย วกับ งานสอบบัญ ชี การให้บ ริ การด้า นกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตาม
วิธีการที่ ต กลงร่ ว มกัน ให้แ ก่สานักงานสอบบัญ ชี ที่ ผูส้ อบบัญ ชี สัง กัด ในรอบปี บัญ ชี 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการอืน่

ผู้ให้ บริการ

บมจ. สยำมแม็คโคร

การตรวจสอบตามวิธีการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
ที่ตกลงร่ วมกัน**
บจ. สยำมฟูด เซอร์วสิ การตรวจสอบตามวิธีการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
ที่ตกลงร่ วมกัน**
บจ. วีนำสยำม ฟู้ ด
การให้บริ การด้านกฎหมาย บจ. เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด (เวียดนำม)
และภาษี
รวม

จ่ าย
15,000

-

54,000

108,000

69,000

128,000

หมายเหตุ :
** การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ทาลายสิ นค้า
*** ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกับสานักงานบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัด โดยจานวนเงินที่จ่าย
ไปแล้วและต้องจ่ายในอนาคตเป็ นจานวน 36,000,000 และ 72,000,000 ดองเวียดนามตามลาดับ (อัตรา
แลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0015 บาท)
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9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งดาเนิ นการรักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงได้รับ และความ
เท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรมภายใต้กรอบข้อกาหนด
ของกฎหมายและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง การจัด การที่ เ หมาะสม มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผลที่ดีที่สุดต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(2) บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ในปี
2557 บริ ษทั ฯ จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด 2 ครั้งได้แก่ การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องจตุรทิศ
และห้องวาสนา ตามลาดับ โรงแรมโกลเด้น ทิ วลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อนึ่ง ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอ
เพิ่ มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่ อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2558 และเสนอชื่ อบุ ค คลผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการ
ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์
ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษทั ฯ มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อ เชิ ญประชุ มสาหรั บการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2557 และการ
ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้ น ล่ ว งหน้า ก่ อ นวัน ประชุ ม 15 วัน และ 15 วัน ตามล าดับ โดยในแต่ ล ะวาระมี ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการประกอบอย่างครบถ้วน
(4) บริ ษทั ฯ ได้เ ผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มไว้ที่ เ ว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริ ษทั ฯ ก่ อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 และวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ล่วงหน้า 34 วัน และ
17 วัน ตามลาดับ และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุม
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ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เผยแพร่ ไว้ที่เว็บไซต์ดงั กล่าวหลัง
วันประชุม 13 วัน และ 14 วันตามลาดับ
(5) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึ งกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จานวน 13 คน และ 11 คน ตามลาดับ รวมทั้ง
ผูส้ อบบัญชี และที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม โดยประธานในที่ ประชุมได้ประกาศ
แจ้งจานวนและสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นที่ รับมอบฉันทะ วิธีปฏิ บตั ิ ในการลงคะแนน
วิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสี ยงตั้งแต่เริ่ มต้นการประชุ ม ดาเนิ นการประชุมและจัดให้ผถู ้ ือหุ น้ ออก
เสี ยงลงคะแนนโดยเรี ยงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) ดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และมี
การบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันในการสอบถาม แสดงความคิ ดเห็น ตามระเบี ยบวาระการประชุมและ
เรื่ องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบคาถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(6) บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นที่ มาร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายหลังเริ่ มการประชุ มแล้ว มีสิทธิ ออกเสี ยงหรื อ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและวาระอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ลงมติ
(7) บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนสถาบันในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาการ
ติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ จริ ง
(8) บริ ษทั ฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับสิ ทธิ
พื้นฐานของบรรดาผูถ้ ือหุน้
(9) จัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู ้
ถือหุน้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกาหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ น้ รายอื่น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้คานึ งถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรม ดังนี้
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(1) ให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปตามจานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ ถืออยู่โดยหนึ่งหุ น้ มีสิทธิ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยง
(2) ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่ มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่ อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่
www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษทั ฯ ได้จัด ส่ งหนังสื อนัด ประชุ มพร้ อมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้องให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นอย่า งครบถ้วน และ
สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกาหนดทิ ศทางการลงคะแนน
เสี ย งได้ และสามารถใช้สิ ทธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ง กรรมการเป็ นรายบุ ค คลได้ใ นวาระการเลื อ กตั้ง
กรรมการ
(4) ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่ น หรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุ มแทนได้ โดย
บริ ษ ัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิ ส ระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และได้ร ะบุ แ จ้ง
คาอธิ บายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม ทั้งนี้ ในการประชุ มสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ปี 2557 และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 มีผถู ้ ือหุ น้ จานวน 50 ราย และ
47 ราย ตามลาดับ มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ น
กรรมการอิสระที่ บริ ษทั ฯ เสนอเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทน อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการ
อานวยความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
(5) บริ ษทั ฯ มีนโยบาย ระเบี ยบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุ คคลอื่ นใดที่
เกี่ ยวข้องทราบอยู่อย่างสม่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการดาเนิ นการต่างๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่ วน
ของนโยบายการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน และในปี 2557 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และไม่มีการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ของการซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อ
การทารายการระหว่างกันตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์
(6) ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีการให้ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล หรื อบริ ษทั อื่นใดนอกเหนื อจาก
บริ ษทั ย่อย
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(7) บริ ษทั ฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุ มตั ิ การทารายการระหว่างกันตามที่ กฎหมายกาหนดและ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ต ามข้อ กาหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด ตลอดจนระเบี ยบในเรื่ อง
การทารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ก่อน
การเข้าทารายการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ โดยบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และนาส่ งหนังสื อเชิ ญ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายในระยะเวลาที่ กาหนด ตลอดจนด าเนิ นการในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้องอย่างถูกต้อ งและครบถ้วนตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ
สาหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่ นๆ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการด้วยความยุติธรรม โดยมี ราคาและ
เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
(1) บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย
เพื่อดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ ในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว และ
ผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะแสวงหาและเพิ่ มความหลากหลายของสิ นค้า ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของ
สิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้ลกู ค้าได้รับความพึง
พอใจอย่างสูงสุ ดในสิ นค้าและบริ การ
พนักงาน
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ก) บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเติ บโตในสายงานอาชี พ
โดยการจัด การฝึ กอบรมเพื่ อยกระดับฝี มื อของพนักงานในทุ กระดับ เพื่ อให้เ ป็ นพนักงานที่ มี
คุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานและมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมที่จะได้รับการปรับเลื่อน
ตาแหน่ งงานให้สูงขึ้ น รวมทั้งมีนโยบายที่ จะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิ บตั ิ งาน
รวมทั้งสวัสดิ การแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยที่ ผลตอบแทนและสวัสดิ การของบริ ษทั ฯ จะ
เป็ นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสาหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข) บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัย และสุ ขอนามัย โดยได้ประกาศใช้
“นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน” มีการบริ หารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ดังนี้
- จัด ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน)
และระดับบริ หาร (จป.บ) โดยได้ดาเนิ นตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ปลอดจากเหตุอนั จะ
ทาให้เกิดการสูญเสี ยชีวิต บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ และการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน
- จัดทาคู่มือความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพื่อยึดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ
- เข้า ร่ วมรณรงค์แ ละส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้า นความปลอดภัย ฯ กับ หน่ ว ยงานราชการที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
คู่คา้ และเจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบตั ิตาม
สัญ ญาที่ ต กลงร่ ว มกัน นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ปฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญาที่ ทาร่ ว มกัน กับ เจ้า หนี้ ทุ ก รายอย่ า ง
เคร่ งครัด ตลอดจนชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาร่ วมกันดังกล่าว
คู่แข่ง
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้า ไม่ละเมิ ดความลับหรื อล่วงรู ้ ความลับทางการค้าของคู่แข่ งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทาลาย
คู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริ ต
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สังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ เราอาศัยอยู่ บริ ษทั ฯ จึ งได้ส่งเสริ มให้
ทุกๆ สาขาได้มีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้ งั อยูเ่ สมอมา โดยการให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ
ของชุ มชนและกิ จกรรมสาธารณะต่างๆ รวมทั้งมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาด้านการศึ กษา สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ได้กาหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงานเพื่ อใช้เป็ นแนวทางดาเนิ นการด้านพลังงานและส่ งเสริ มการใช้
พลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งเป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ และการแจ้งเบาะแส
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน มี หน้าที่ และความรับผิดชอบต้องรั บทราบ ทาความเข้าใจ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เป็ น
บริ ษทั ฯ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน มีการบริ หารงานและกากับดูแลกิจการที่ดี
ผูบ้ ริ หารทุ กระดับในองค์กรต้องดูแลรั บผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะดาเนิ นการให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาทราบ เข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ อย่าง
จริ งจัง
บริ ษทั ฯ เปิ ดช่ องทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามข้อสงสัย และแจ้ง
เบาะแสเกี่ ยวกับการไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ โดยสามารถส่ งข้อ
ร้องเรี ยนหรื อสอบถามแนวปฏิบตั ิได้ที่
ก)
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
ข)
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล - สานักงานใหญ่
ค)
ฝายกฎหมายและกากับดูแลกิจการที่ดี
ง)
ผูต้ รวจสอบภายใน และ
จ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเพื่อต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-corruption Policy)
โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้
ก) ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ทั ฯ จะต้อ งกระท าการภายใต้ก รอบจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ
และละเว้นการกระทาที่มีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริ ต หรื อขัดต่อกฎหมาย
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ข) ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ทาการให้ หรื อรับเงิ น หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายนี้ บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้มี
ช่องทางการสื่ อสารเพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยว่ามีการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(4) บริ ษทั ฯ มีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ครอบคลุมเนื้ อหา
ดังต่อไปนี้
ก) ไม่สนับสนุ นการดาเนิ นการที่ มีลกั ษณะเป็ นการละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์ ตามที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่างๆ ที่ เหมาะสม เพื่ อยุติหรื อหยุดการ
เข้าถึงสิ่ งที่ถกู กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ
ข) บริ ษทั ฯ จะดาเนินการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการดาเนินการ
ทางวินยั พนักงานของบริ ษทั ฯ และแจ้งให้ผทู ้ ี่ทาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้ปรับปรุ งข้อมูลให้
เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ค วามส าคัญ ต่ อการเปิ ดเผยข้อมูล ที่ มีค วามถูก ต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้
นักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้มีขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจ
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations)
มี หน้าที่ รับผิ ดชอบในการ ติ ดต่ อสื่ อสาร และเผยแพร่ ข ้อมูลข่ าวสารของบริ ษ ทั ฯ ที่ เป็ นประโยชน์
ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท. และก.ล.ต. กาหนด แก่นกั ลงทุนรายย่อย นักลงทุ น
สถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทัว่ ไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการ
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สื่ อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่
ข้อมูลต่ า งๆ ผ่า นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สื่ อสาธารณะต่ างๆ ได้แก่ หนังสื อพิ มพ์ เป็ นต้น นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มและพบปะผูล้ งทุน นักวิเคราะห์ เป็ นประจาทุ กไตรมาส หลังจากได้
เปิ ดเผยผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจอื่นๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
@ ทางโทรศัพท์ :

0 2723 1768/1704 (สายตรง) หรื อ 0 2723 1000 ต่อ 1768/1704

@ ทางโทรสาร :

0 2375 2927 และ 0 2374 2406

@ ทางอีเมล์ :

ir@siammakro.co.th

@ ทางจดหมาย :

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
สานักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร-สายงานบริ หารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน
เลขที่ 615 ชั้น 6 อาคารจิตต์อุทยั
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

(3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น
และได้แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
(4) การเปิ ดเผยบทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน วาระการดารงตาแหน่ ง
ของกรรมการ การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
(1.1)

ในส่ วนขององค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ
และคุณสมบัติกรรมการอิสระ กล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 18 คน ซึ่ ง
เป็ นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หารและไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เพื่ อ เป็ นการแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ใ นการก าหนดนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการ
บริ หารงานประจา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังนี้
ก) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)
8
คน
ข) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
10
คน
- กรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
4
คน
- กรรมการอิสระซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
1
คน
- กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
5
คน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ากรรมการอิส ระทั้ง 6 คน (รวมประธานกรรมการ) คิ ดเป็ น
ร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ มีคุณสมบัติตามคานิ ยามดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่านายอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นกรรมการอิสระที่
มีความรู ้ดา้ นบัญชี และการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(1.2)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่ งตั้งนางสาวนิ โลบล ตั้งประสิ ทธิ์ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ฯ ดัง
รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่ วนเลขานุการบริ ษทั ฯ

(1.3)

เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กรรมการบริ ษทั ฯ ได้ยึดถือและ
ปฏิบตั ิในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั

(1.4)

การแต่ งตั้งกรรมการให้เ ป็ นไปตามข้อบังคับ ของบริ ษทั ฯ และข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี ค วามโปร่ งใสชัด เจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนิ นการผ่า น
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
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เกี่ ยวกับประวัติการศึ กษาและประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชี พของบุ คคลนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ และ/หรื อ ผูถ้ ือหุน้
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อช่ วยในการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
(2.1)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร
ข่ายม่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นายธี ระ วิภูชนิ น
ดร. ชัย วัฒ น์ วิ บู ล ย์ส วัส ดิ์ และนายโชติ โภควนิ ช เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมี ร อง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.2)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยมี
นายธี ระ วิภูชนิ น เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดร. ประเสริ ฐ
จารุ พนิช และนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3.1)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีดว้ ยความมุ่งมัน่
และตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยได้กาหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ
พร้อมทั้งกากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์
สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบข้อกาหนดของ
กฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ

(3.2)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ แผนการดาเนิ นงาน และงบประมาณของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ ทั้งนี้
บทบาท หน้า ที่ และความรั บผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายละเอียดได้
กล่า วไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้ างการจัดการ อนึ่ ง ในส่ วนของการด าเนิ นการทางการเงิ น
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 107

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

เกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่ ร วมถึ งรายการที่ ต ้อ งขอความเห็ นจากผูถ้ ื อหุ ้นตามข้อ กาหนดของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(3.3)

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ได้

(3.4)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบตั ิควบคู่ไปกับข้อบังคับ
และระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้มีการติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา รวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินยั
ไว้ดว้ ย

(3.5)

บริ ษทั ฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ
รายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิ นรายไตรมาสและสิ้ นปี ในหัวข้อรายการกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ซึ่ งงบ
การเงิ น ดัง กล่ า วได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

(3.6)

รายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3.7)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่ อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในเป็ นประจ าเพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิ งานหลักและกิ จกรรม
ทางการเงินสาคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(3.8)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก โดย
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทาแบบสอบถามในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของกิ จการในแต่ละด้าน
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โดยมี ผบู ้ ริ หารของแต่ละหน่ วยงานเป็ นผูป้ ระเมินความเสี่ ยงและได้จดั ให้รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบริ หารกระบวนการธุ รกิจและบริ หารความเสี่ ยงทาการสอบทานแบบสอบถามที่ได้ตอบ
โดยผูบ้ ริ หารว่าเป็ นไปตามคาตอบที่ ได้รับหรื อไม่ ตลอดจนมีการกาหนดมาตรการป้ องกัน
และจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึ งความเสี่ ยงที่ มีผลต่ อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่ อเป็ น
หลักประกันการดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของบริ ษทั ฯ
(4) การประชุมคณะกรรมการ
(4.1)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกาหนดประชุ มในวาระปกติ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กาหนดวัน
ประชุ มคณะกรรมการขึ้ นเป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา
และเข้าร่ วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรี ยกประชุมเพิ่มเติมตามความจาเป็ นได้ หากมี
วาระพิ เ ศษที่ ต้องขอมติ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมี การกาหนดวาระชัด เจน
ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็ นประจา

(4.2)

ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ร่ วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ฝ่ ายบริ หารการเงิ นและ
หน่ วยงานสนับสนุ น และเลขานุการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ จะบรรจุเข้า
วาระการประชุ ม คณะกรรมการ ก่ อ นเสนอต่ อ ประธานกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาให้ค วาม
เห็นชอบ โดยกรรมการแต่ ละท่ านมีอิสระที่ จะเสนอเรื่ องที่ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่
วาระการประชุม

(4.3)

บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบี ยบวาระการประชุ มและเอกสารก่ อนการ
ประชุ มล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วม
ประชุม

(4.4)

ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีการประชุ มคณะกรรมการจานวน 5 ครั้ง ประชุมผูถ้ ือหุ ้น 2 ครั้ง ได้แก่
การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 โดย
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2
ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

(4.5)

หลังการประชุมคณะกรรมการ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
จัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการรั บรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่ อให้กรรมการหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลหรื อตรวจสอบได้
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ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้มีการ
ประชุมระหว่างกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทั้งคณะเป็ นประจาทุกปี โดยมีรูปแบบ
เป็ นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และบริ ษทั ฯ ได้นาเรี ยนผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้ร่ ว มกัน พิ จ ารณาผลการประเมิ น ดัง กล่ า วเพื่ อ น าไปเป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยแบบประเมิน
ดังกล่าวครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก ดังนี้
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ทั้งนี้ ในปี 2557 ผลการประเมินโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 93 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87 ในปี 2556
(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่ งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษทั
อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่ อมโยงกับผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
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ค) จานวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในปี 2557
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(7) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
(7.1)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้
แก่ ผูเ้ กี่ ย วข้องในระบบการกากับ ดู แ ลของบริ ษ ัทฯ เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นต้น เพื่อให้มีความรู ้ การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
และการทางานมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ดงั กล่าว มีท้ งั ที่กระทา
เป็ นการภายในบริ ษทั ฯ และใช้บริ การของสถาบันภายนอก

(7.2) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีเอกสารและข้อมูลของบริ ษทั ฯ กฎระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ กรณี มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้ามาใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(7.3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีแผนการพัฒนาและแผนสื บทอดตาแหน่งงาน โดยมีโครงการต่าง ๆ ได้แก่
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับสู ง โครงการ Rising Star โครงการ Star และโครงการ
Star Plus เพื่อให้ธุรกิ จสามารถดาเนิ นต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติ มในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ ส่ วนนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของ
ธรรมำภิบำลและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนำธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนและมีมูลค่ำเพิ่มของสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน พนักงำน
ลูกค้ำ คู่คำ้ ทำงธุ รกิ จ และหน่ วยงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกระบวนกำรดำเนิ น
ธุ รกิจที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยำว บริ ษทั ฯ
มุ่งหวังให้ภำคธุ รกิจสำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็ นสุ ข และพัฒนำยกระดับควำมเจริ ญก้ำวหน้ำไป
พร้อม ๆ กัน เพื่อกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ มีเนื้ อหำครอบคลุม
หัวข้อหลัก ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงกำรดำเนิ นธุรกิจที่สุจริ ตและเป็ นธรรมตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน ภำยใต้กฎหมำย
และระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง โดยคำนึ งถึ งผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ ทำงธุรกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
ก)

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จในลัก ษณะที่ ส อดคล้องกับกฎหมำย ข้อ บังคับ และกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ ำ ง
เคร่ งครัด รวมทั้งให้ควำมร่ วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ข)

ส่ งเสริ มให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม

ค)

ดำเนิ นธุ รกิ จกับคู่คำ้ ทำงธุ รกิจ โดยปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขสัญญำที่ บริ ษทั ฯ ได้ทำไว้ ซึ่ งจะต้องไม่
เสื่ อมเสี ยต่อบริ ษทั ฯ หรื อ ขัดต่อกฎหมำยใด ๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ เช่ น กำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง

(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะต่อต้ำนกำรทุจริ ต โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ควำมโปร่ งใส ในกำร
ดำเนิ นธุ รกิจตำมหลักจริ ยธรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดจนดำเนินธุ รกิจด้วยระบบบริ หำรที่มี
ประสิ ทธิ ภ ำพ มี ค วำมโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้แ ละกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มอบรม และสร้ ำ ง
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จิ ตสำนึ กให้พนักงำน ตระหนักถึ งกำรทุ จริ ตที่ อำจเกิ ดขึ้ น และกำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ เพื่ อต่อต้ำนกำร
ทุจริ ต โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
พนักงำนควรหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญ ของกำนัล กำรเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จำกผูจ้ ดั
จำหน่ ำย เพื่อให้เกิ ดควำมเป็ นอิ สระในกำรจัดซื้ อสิ นค้ำจำกผูจ้ ดั จำหน่ ำย ซึ่ งหำกพบว่ำพนักงำนรั บ
ผลประโยชน์เกินกว่ำประเพณี อนั ควร หรื อ กระทำกำรใด ๆ ที่ทำให้ขำดควำมอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน
พนักงำนผูน้ ้ ันอำจถูกสอบสวนหรื อถูกกล่ำวหำว่ำกระทำกำรทุ จริ ต ซึ่ งจะถูกลงโทษตำมข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรทำงำนหรื อตำมกฎระเบียบอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ ได้
(3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิ ทธิ มนุษยชน โดยมีกำรส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภำพ
ตลอดจนปฏิบตั ิต่อกันอย่ำงเสมอภำค ซึ่ งเป็ นรำกฐำนของกำรบริ หำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ทั้งนี้
บริ ษ ทั ฯ ไม่ มีนโยบำยกำรเลื อกปฏิ บัติ ต่ อบุ ค คลต่ ำงเชื้ อชำติ สตรี เด็ก และคนพิ กำร โดยกำหนด
แนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
บริ ษทั ฯ มีกำรว่ำจ้ำงคนพิกำร เพื่อปฏิบตั ิงำนให้กบั บริ ษทั ฯ โดยเห็นว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ิต่อกันโดยเสมอ
ภำค ซึ่ งจะสร้ำงงำน และรำยได้ให้กลุ่มคนพิกำรดังกล่ำว รวมทั้งส่ งเงินเข้ำกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร อีกทั้งให้สมั ปทำนกับคนพิกำรในกำรเช่ำพื้นที่สำขำ
(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่ำบุคลำกรเป็ นหัวใจสำคัญสำหรับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน บริ ษทั ฯ จึงใส่ ใจต่อคุณภำพชี วิต
ของพนักงำน โดยจัดให้มีสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี และมีระบบกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลที่ต้ งั อยู่
บนพื้ นฐำนของควำมเป็ นธรรม และส่ งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำด้วยกำรจัดกำร
อบรมและเรี ยนรู ้จำกกำรปฏิบตั ิ งำนจริ งตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมของบุคลำกรแต่ละคน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน และสร้ำงโอกำสในควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในสำยอำชี พโดยกำหนด
แนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
ก)

บริ ษทั ฯ จัดกำรอบรมควำมรู ้ และควำมสำมำรถให้กบั พนักงำนตำมควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบตั ิงำน
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ข)

บริ ษทั ฯ มุ่ งเน้นกำรจัดระเบี ย บสภำพแวดล้อมกำรทำงำน เพื่ อให้เกิ ด ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน และจัดระบบกำรให้บริ กำรด้ำนโรงอำหำรที่ถูกสุ ขลักษณะ จัดสวัสดิกำรต่ำงๆ เช่น น้ ำ
ดื่ มที่ สะอำดปลอดภัย ในสถำนประกอบกำร จัดห้องน้ ำสะอำด จัดบริ กำรรถรั บส่ งที่ มีควำม
ปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยำบำลที่มีประสิ ทธิ ภำพถูกต้องตำมกฎหมำย อีกทั้ง บริ ษทั ฯ
ได้ทำประกันสุ ขภำพให้กบั พนักงำนทุกคน

ค)

บริ ษ ัท ฯ จะด ำเนิ น กำรด้ว ยควำมเป็ นธรรมส ำหรั บ กำรว่ ำ จ้ำ งพนัก งำนใหม่ กำรโอนย้ำ ย
สับเปลี่ยนหน้ำที่ รวมทั้งกำรกำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำน โดยจะคำนึ งถึงคุณสมบัติ ควำม
เหมำะสมของตำแหน่ง ลักษณะงำน และผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นสำคัญ

ง)

บริ ษทั ฯ มีนโยบำยดูแลเรื่ องค่ำตอบแทน โดยนำระบบ KPI มำใช้ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม

(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคโดยเริ่ มตั้งแต่กำรคัดสรรวัตถุดิบที่ มีคุณภำพ ผ่ำนกระบวนกำรผลิ ต
ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้มำตรฐำน สะอำดและปลอดภัย
(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ ยวกับกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเคร่ งครัด และมีกำร
กำหนดมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งบริ ษทั ฯ มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และคุม้ ค่ำ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีระบบกำร
บำบัดของเสี ยจำกกระบวนกำรผลิตที่ มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และมีกำรประเมินระบบบริ หำรจัดกำร
สิ่ งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
ก)

บริ ษทั ฯ มีกำรจัดกำรระบบของเสี ยโดยกำรจ้ำงนิติบุคคลภำยนอกเข้ำมำดูแลจัดกำรสิ่ งปฏิกลู

ข)

บริ ษทั ฯ มี กำรว่ำจ้ำงนิ ติบุคคลภำยนอก เพื่ อตรวจวัดคุ ณภำพสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ปริ มำณฝุ่ น
ละออง ระดับเสี ยงภำยในโรงงำน ควำมร้อน ควำมเพียงพอของแสงสว่ำง คุณภำพน้ ำและอำกำศ
และจัดทำเป็ นรำยงำนกำรตรวจคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
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(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งควำมสำคัญในกำรมี ส่วนร่ วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม จึ งจัดให้มีโครงกำร
ช่วยเหลือและพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งที่ ผ่ำนมำบริ ษทั ฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุ มชนและ
สังคมที่สำคัญ รำยละเอียดเพิ่มเติมได้กล่ำวไว้แล้วในหัวข้อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(8) การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ นวั ต กรรมซึ่ ง ได้ จ ากการด าเนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้ อม และผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของนวัตกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนที่ มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย โดยบริ ษ ทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่ อ เนื่ อง
ปรำกฏตำมหัวข้อ 10.3 โครงกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมเพื่อควำมยัง่ ยืน
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษ ัทฯ ยึ ด มั่นในควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม โดยค ำนึ ง ถึ งควำมสมดุ ลยทั้งด้ำ นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่ งแวดล้อ ม บริ ษ ทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยเกี่ ย วกับ ควำมรั บผิ ด ชอบต่ อสัง คม (Corporate Social Responsibilities
Policy) เพื่อสื่ อสำรและขับเคลื่อนกำรดำเนิ นกิ จกรรมเพื่อพัฒนำเศรษฐกิ จ สังคม และสำนสัมพันธ์อนั ดี กบั ชุ มชน
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร 3R’s Sustainability Committee โดยมี
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมด้ำน CSR นำเสนอแผนกำรดำเนิ นงำน และกำรบรรลุเป้ ำหมำยกำรทำงำน CSR
ของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรพิจำรณำอนุมตั ิเป็ นประจำทุกๆ ไตรมำส และรำยปี รวมทั้งจัดเตรี ยม
รำยงำนสรุ ปผลกำรดำเนินงำนกิจกรรม CSR ที่กระทำในปี ผ่ำนมำให้คณะกรรมกำรบริ หำรทรำบ
10.3 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (After Process)
บริ ษ ทั ฯ มี ค วำมมุ่ งมัน่ ที่ จะด ำเนิ น ธุ ร กิ จให้เ ติ บโตอย่ำ งยัง่ ยื น ควบคู่ ไ ปกับกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ ควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่ องภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำล ตลอดเวลำที่แม็คโครอยู่คู่
สังคมไทย ไม่วำ่ แม็คโครจะขยำยสำขำไปตั้งอยู่ ณ พื้นที่ใดของประเทศ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะสำนสัมพันธ์อนั ดีกบั
ชุมชน พร้อมกับพัฒนำเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผคู ้ นในชุมชนและสังคม

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 115

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ตลอดระยะเวลำ 25 ปี บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมที่ใส่ ใจดูแลและแสดงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกฝ่ ำยของสังคม บริ ษทั ฯ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ โดยในปี 2557 เนื่ องในโอกำสครบรอบ
กำรดำเนินงำน 25 ปี แม็คโครจึงได้จดั กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ข้ ึนเป็ นพิเศษ โดยสนับสนุนให้พนั ธมิตรทำงธุรกิจ
ผูป้ ระกอบกำร ตลอดจนลูกค้ำสมำชิกได้มีส่วนร่ วมในกำรตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกัน
โครงกำร CSR ที่สำคัญของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
โครงการ “ปันยิม้ 1 บิล 1 บาท”
ทุก 1 ใบเสร็ จรับเงินของกำรจับจ่ำยสิ นค้ำที่แม็คโครตลอดเดือนสิ งหำคม ปี 2557 บริ ษทั ฯ จะร่ วมสมทบ 1
บำท เพื่อจัดหำทุนจำนวน 5 ล้ำนบำท นำไปจัดสร้ำงโรงเรื อนเลี้ยงไก่ และซื้ อพันธุ์ไก่ไข่ในโครงกำรเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
อำหำรกลำงวัน แก่โรงเรี ยนที่ได้รับกำรคัดเลือกจำนวน 25 โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ เพื่อร่ วมเสริ มสร้ำงโภชนำกำรที่ ดี
ให้กบั เด็กนักเรี ยน พร้อมให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรจัดกำรเพื่อกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืน ทั้งนี้ โครงกำร “ปั นยิ้ม 1 บิ ล 1
บำท” ได้ริเริ่ มมำตั้งแต่ปี 2554
โครงการ “ปันนา้ ใจ ด้ วยการให้ ที่ยงิ่ ใหญ่ เชื่อมสายใย…ไม่ ร้ ู จบ”
บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญชวนลูกค้ำสมำชิ ก พันธมิตรทำงธุ รกิ จ และพนักงำนแม็คโคร ร่ วมบริ จำคโลหิ ต ณ สำขำ
แม็ค โครที่ ร่วมกิ จกรรมทั่ว ประเทศ โลหิ ต ที่ ร วบรวมได้ 1,250,880 ซี ซี จำกผูบ้ ริ จำคกว่ำ 3,114 คน มอบให้กับ
สภำกำชำดไทยเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป
นอกเหนื อจำกกิ จกรรมนื่ องในโอกำสครบรอบกำรดำเนิ นงำน 25 ปี บริ ษทั ฯ ยังได้สำนต่อโครงกำรเพื่ อ
สังคมที่ดำเนิ นงำนมำอย่ำงต่อเนื่ องในทุกพื้นที่ทวั่ ไทย โดยเฉพำะกำรพัฒนำคุณภำพชี วิตของชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
ในด้ำนต้นทุ นกำรศึ กษำ กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ ตลอดจนกำรสื บสำนคุณค่ำทำงสังคม ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสรรค์
กิจกรรมใหม่ๆ อันเป็ นรำกฐำนกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนร่ วมกันและสำมำรถนำไปต่อยอดคุณค่ำให้แก่สังคม
โครงการพัฒนาร้ านค้ าปลีกเพือ่ ความยัง่ ยืน ภายใต้ โครงการ “แม็คโครมิตรแท้ โชห่ วย”
โครงกำรแม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วยดำเนิ นงำนต่ อเนื่ องมำเป็ นปี ที่ 7 มุ่งเน้นให้คำแนะนำและจัดอบรมให้
ควำมรู ้ดำ้ นกำรจัดกำรร้ ำนค้ำปลีกในหัวข้อต่ ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อำทิ กำรเลือกสิ นค้ำขำยดี เข้ำร้ ำน กำรใช้พ้ื นที่
ภำยในร้ำนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบั ร้ำนโชห่ วยเพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำรแข่งขันให้กบั
ลูกค้ำสมำชิก
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โครงการด้ านการศึกษา ส่ งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชน
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ดำเนิ นกำรสนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงเต็มที่และต่อเนื่ องในทุกพื้นที่ ทวั่ ไทย โดยเฉพำะ
กำรสร้ ำงสรรค์บุคลำกรที่ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเพื่ อเป็ นแรงขับเคลื่ อนที่ สำคัญของประเทศต่ อไป ไม่ว่ำจะเป็ น
โครงกำรกำรมอบทุนกำรศึ กษำแก่นกั เรี ยนในชุ มชนที่ แม็คโครสำขำใหม่ไปเปิ ดให้บริ กำร โครงกำรสร้ำงและส่ ง
มอบอำคำรเรี ยนหลังใหม่ให้แก่โรงเรี ยนรวม 4 แห่ ง ในจังหวัดกำญจนบุรี ชุมพร เลย และตำก ร่ วมกับมูลนิ ธิเพื่อน
ศิลปิ นและพันธมิตรทำงธุรกิจ โครงกำรมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรี ยน และหน่วยงำนรำชกำรในเขตพื้นที่จงั หวัด
เพชรบูรณ์ ร่ วมกับสโมสรโรตำรี สำกลประเทศไทย โครงกำรอำหำรกลำงวันแก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนสงขลำพัฒนำ
ปัญญำโดยแม็คโครสำขำหำดใหญ่
โครงการด้ านสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพื่ อสร้ ำงรำกฐำนชี วิตที่ ดีของคนไทย โครงกำร “หม้อไทยไร้ สำรตะกัว่ คนไทยแข็งแรง ประเทศไทย
แข็งแรง” ซึ่ งดำเนิ นงำนต่ อเนื่ องมำเป็ นปี ที่ 4 บริ ษทั ฯ ยังคงร่ วมกับสโมสรโรตำรี สำกลประเทศไทย และบริ ษทั
เสถี ย รสเตนเลสสตี ล จำกัด (มหำชน) ผูผ้ ลิ ต เครื่ องครั วสเตนเลส ตรำหัวม้ำลำย รณรงค์ใ ห้ผูป้ ระกอบกำรร้ ำ น
ก๋ ว ยเตี๋ ย วหั น มำใช้ห ม้อ ก๋ วยเตี๋ ย วปลอดภัย จำกสำรตะกั่ว ในปี นี้ กิ จ กรรมจัด ขึ้ น ที่ แ ม็ ค โครสำขำเชี ย งใหม่ มี
ผูป้ ระกอบกำรร้ำนก๋ วยเตี๋ยวจำนวน 345 รำย แสดงควำมสนใจนำหม้อก๋ วยเตี๋ยวใบเก่ำมำแลกหม้อก๋ วยเตี๋ยวสเตนเลส
ใบใหม่ ซึ่ งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจในสุ ขภำพและควำมปลอดภัยในกำรบริ โภค ส่ งผลให้
ร้ำนค้ำได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำมำกขึ้น
โครงการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
แม็คโครในฐำนะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมไทย แม็คโครแต่ละสำขำสำมำรถพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือแก่
ผูป้ ระสบภัยในพื้นที่ได้อย่ำงทันทีทนั ใด เช่น แม็คโครสำขำพิษณุ โลกได้ร่วมมือกับมูลนิ ธิรำชประชำนุเครำะห์ มอบ
ถุงยังชีพรวม 4,000 ชุด แก่ผปู ้ ระสบภัยน้ ำท่วมที่จงั หวัดสุ โขทัย ที่สำคัญทีมงำนแม็คโครมิตรแท้โชห่วยยังลงพื้นที่ไป
ช่ ว ยซ่ อ มแซมฟื้ นฟูร้ ำ นโชห่ ว ยและร้ ำ นค้ำ ปลี กที่ ไ ด้รั บ ควำมเสี ย หำยจำกแผ่น ดิ นไหวที่ จัง หวัด เชี ย งรำย เพื่ อ
สนับสนุนให้ลูกค้ำผูป้ ระกอบกำรกลับมำเปิ ดร้ำนค้ำขำยโดยเร็ วที่สุด ช่วยตอกย้ ำภำพลักษณ์ของแม็คโครในฐำนะ
คู่คิดธุรกิจในควำมรู ้สึกของลูกค้ำผูป้ ระกอบกำรให้ชดั เจนมำกยิง่ ขึ้น
โครงการสนับสนุนเกษตรกรไทย
บริ ษทั ฯ ให้ควำมร่ วมมือกับกระทรวงพำณิ ชย์ในกำรรับซื้ อและกระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตรผ่ำนสำขำ
ของแม็คโคร และแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ทัว่ ประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหำผลผลิตล้นตลำดและสิ นค้ำรำคำตกต่ำให้กบั
เกษตรกรไทย โดยพิ จำรณำรั บซื้ อผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรประเภทผัก ผลไม้ และข้ำว จำกโครงกำรหลวงต่ ำงๆ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 117

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น มู ล นิ ธิ โ ครงกำรหลวง โครงกำรฟำร์ ม ตัว อย่ ำ งตำมพระรำชด ำริ ใ นสมเด็ จ พระนำงเจ้ำ ฯ
พระบรมรำชิ นีนำถ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของเกษตรกรไทยซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสิ นค้ำที่
สำคัญของบริ ษทั ฯ
โครงการด้ านสิ่ งแวดล้ อมเพือ่ ความยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนิ นโครงกำรควำมยัง่ ยืนด้ำนสิ่ งแวดล้อมเพื่อสร้ำงและส่ งเสริ ม
ควำมเป็ นเลิศในกำรดำเนิ นธุรกิจและกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้ให้ควำมสำคัญกับกำรให้พนักงำน
ทุกระดับมีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิงำนด้วยควำมรับผิดชอบและมุ่งมัน่ สร้ำงสรรค์สังคมที่ยงั่ ยืนควบคู่ไปกับกำรดูแล
รั ก ษำสิ่ ง แวดล้อ มอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งผ่ ำ นโครงกำรต่ ำ งๆ เช่ น โครงกำรกิ จ กรรม 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำ โครงกำรเผยแพร่ กำรผลิต EM สู่ชุมชน และโครงกำรพัฒนำศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำสี เขียว
แม็คโครลงทุนในระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงยัง่ ยืน ภำยในศูนย์กระจำยสิ นค้ำและศูนย์จำหน่ ำยสิ นค้ำ
แม็คโครแต่ละสำขำ โดยยึดแนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce กำรลดกำรใช้ในสิ่ งที่ไม่จำเป็ น Reuse กำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงรู ้ค่ำ Recycle กำรนำกลับมำใช้ใหม่ อำทิ กำรจัดกำรห่ วงโซ่ อุปทำน กำรเปลี่ยนมำใช้หลอดไฟ LED กำรสร้ำง
โรงบำบัดน้ ำเสี ยและนำน้ ำเสี ยที่บำบัดแล้วกลับมำใช้อย่ำงเหมำะสม กำรนำขยะจำพวกกระดำษ แก้ว พลำสติก โฟม
หรื อแม้แต่ขยะเปี ยกเข้ำสู่กระบวนกำรรี ไซเคิล เป็ นต้น เป้ ำหมำยในกำรจัดกำรพลังงำนทั้งหมดก็เพื่อปรับปรุ งกำรใช้
พลังงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพ และเกิดกำรประหยัดพลังงำน โดยมีกำรกำหนดตัวชี้ วดั (KPI) ที่ชดั เจน เพื่อประเมินผล
กำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอในแต่ละปี
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ สำมำรถช่ วยประเทศชำติ ลดกำรใช้น้ ำมันเชื้ อเพลิ งได้มำกถึ ง 2.7 ล้ำนลิตร ลด
คำร์ บอนฟุตพริ้ นท์ได้ประมำณ 8,000 ตัน นำลังกระดำษกลับมำใช้ใหม่ได้ถึง 27,000 ตัน ส่ วนขยะเปี ยกจำนวนกว่ำ
37 ตัน นำมำผลิตน้ ำหมักชี วภำพ (EM) ได้ 342,000 ลิตร สำหรับใช้ทำควำมสะอำดภำยในองค์กร และแจกจ่ำยแก่
ลูกค้ำสมำชิ ก รวมทั้งยังถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้สู่ สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสิ่ งแวดล้อมในชุมชน ทั้งนี้ ในปี
2557 บริ ษทั ฯ ได้รับรำงวัลคำร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization Award) และได้รับกำร
รับรองคำร์ บอนสมดุล (Carbon Neutral Certificate) ในฐำนะที่ มีบทบำทสำคัญในกำรจัดทำกิ จกรรมลดก๊ำซเรื อน
กระจกแบบต่ำงๆ ภำยในองค์กร
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนด้ำนกำรผลิตแบบครบวงจร ซึ่ งครอบคลุมไปถึงคู่คำ้
ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มำจำกแหล่งผลิตที่ น่ำเชื่ อถื อ ไม่ใช้แรงงำนผิดกฎหมำย ไม่ทำลำยสิ่ งแวดล้อม
และไม่เบี ยดเบี ยนสังคม นอกจำกนี้ ยังให้กำรสนับสนุ นองค์ควำมรู ้แก่คู่คำ้ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ภำยใต้แบรนด์ “เอโร่ ” อำทิ ถุงพลำสติ ก บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติ ก ภำชนะอำหำรใช้แล้วทิ้ง น้ ำยำล้ำงจำน
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จนได้รับมำตรฐำน Think Green Initiative ขณะเดี ยวกัน น้ ำยำล้ำงจำนภำยใต้แบรนด์ “เอโร่ ” ยังได้รับกำรรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฉลำกเขียวอีกด้วย
10.4 การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ (ซึ่ งรวมถึ งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ) มี นโยบำยที่ จะต่ อต้ำนและไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรทุจริ ต
คอร์ รั ปชั่นในทุ กรู ปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุ มถึ งกำรด ำเนิ นกำรของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกระดับ ซึ่ งเป็ นกำรดำเนิ นกำรทั้งภำยในระหว่ำงกันและต่อบุคคลภำยนอก โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม และควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นธุ รกิจภำยใต้กรอบจริ ยธรรมทำงธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดจนดำเนิ น
ธุรกิจด้วยระบบบริ หำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ มีควำมโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และละเว้นกำรกระทำที่มีผลกระทบ
ต่องำนในทำงทุจริ ตหรื อขัดต่อกฎหมำย รวมทั้งคำนึงถึงควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตและกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมในกำรทำ
ธุ รกรรมกับคู่สัญญำ คู่คำ้ หรื อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องที่ทำธุ รกรรมกับบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันและหลีกเลี่ยงกำรดำเนิ นกำรที่ อำจ
ส่ งผลกระทบหรื อขัดแย้งต่อหลักกำรบริ หำรจัดกำรที่ดีหรื อกำรดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญ ของกำนัล กำรเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ผลประโยชน์อื่นๆ จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำย เพื่อให้เกิดควำมเป็ นอิสระในกำรจัดซื้ อสิ นค้ำจำกผูจ้ ดั จำหน่ ำย ซึ่ งหำกพบว่ำ
บุคคลใดรับผลประโยชน์เกินกว่ำประเพณี อนั ควร หรื อ กระทำกำรใด ๆ ที่ ทำให้ขำดควำมอิสระในกำรปฏิ บตั ิ งำน
บุคคลนั้นอำจถูกสอบสวนหรื อถูกกล่ำวหำว่ำกระทำกำรทุจริ ต ซึ่ งจะถูกลงโทษตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนหรื อ
ตำมกฎระเบี ยบอื่ นๆ ของบริ ษ ทั ฯ ได้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุ กระดับต้องไม่กระทำหรื อ
สนับสนุนกำรเรี ยก รับหรื อให้ เงินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
บริ ษทั ฯ จะไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิ จกรรมที่ อยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึง
กำรควบคุ ม กำรบริ จำคเพื่ อกำรกุศล กำรบริ จำคให้แก่ พรรคกำรเมื อง กำรให้ของขวัญทำงธุ รกิ จและสนับสนุ น
กิจกรรมต่ำง ๆ มีควำมโปร่ งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรื อเอกชนดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม
เพื่อป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรให้มีกำรตรวจสอบและควบคุมภำยในที่เหมำะสม
สม่ำเสมอเพื่อป้ องกันไม่ให้บุคลำกรมีกำรปฏิบตั ิที่ไม่เหมำะสม ซึ่ งรวมถึงกำรดูแลในส่ วนของงำนขำย กำรตลำดและ
จัดซื้ อ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรต่ อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่ ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนเพื่ อ
ส่ งเสริ มควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และสร้ำงจิตสำนึ กในกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และจัดให้พนักงำนมีส่วน
ในกำรแสดงควำมคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับกำรปฏิ บัติเ พื่ อให้กำรดำเนิ นกำรด้ำนกำรต่ อต้ำ นทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่นบรรลุต ำม
นโยบำยที่กำหนด
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ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งเสริ มให้มีช่องทำง
กำรสื่ อสำรเพื่อให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัยว่ำมีกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลทั้งในด้านการเงิ น ด้านการรายงานทางการเงิ น และด้านการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตาม กฎ ระเบี ยบ และ
นโยบาย และจะทาให้ระบบการทางานของบริ ษทั ฯ มี ค วามถูกต้อง โปร่ งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดหรื อ
ป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน
ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริ หารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิ น
และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ นอิสระตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทา
หน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิการในรายการระหว่างกัน
ของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และให้
ข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ งให้แ ก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาคัด เลื อก เสนอแต่ งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งพิจารณาผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาด หลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ มีความเป็ น
อิสระจากฝ่ ายบริ หาร ทาหน้าที่ ตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ และ
บริ ษ ัท ย่อ ยเพื่ อ ให้มนั่ ใจได้ว่า หน่ วยงานเหล่ า นั้น มี ก ารปฏิ บัติ ต ามระบบการควบคุ มภายในที่ ไ ด้กาหนดอย่า ง
เหมาะสม โดยได้ประเมิน ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุม
ภายในที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
บริ ษทั มีการกาหนดนโยบายและเป้ าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ที่ชดั เจนและเหมาะสม เพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินธุ รกิจ นอกจากนี้ ยงั มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและกลยุทธ์ดงั กล่าว
รวมทั้งมีการกาหนดอานาจอนุมตั ิตามระดับตาแหน่งเพื่อให้ฝ่ายบริ หารและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุ งกระบวนการกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจและวางแผน
กลยุทธ์อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยงั มีการจัดการ
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สื่ อสารเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยง โดยกาหนดให้ทุกหน่ วยงานประเมินปั จจัยความ
เสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอก ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อบริ ษทั ฯ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับความเสี่ ยงนั้นๆ รวมถึงการกาหนดมาตรการบริ หารความเสี่ ยงให้เหลื ออยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชดั เจนและเหมาะสม โดยการกาหนดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
ที่ชดั เจน รวมทั้งมีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางให้ให้คณะกรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารดาเนิ นธุ รกิ จ มีการกาหนดระดับวงเงิ นอนุ มตั ิ รายการประเภทต่างๆ ของผูบ้ ริ หารไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรพร้อมทั้งสื่ อสารทั้งองค์กรเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิให้ถูกต้อง และเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมี การกาหนดวิธีปฏิ บตั ิ ที่ชดั เจนในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่ อความโปร่ งใสและคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และให้แผนก
ตรวจสอบภายในสอบทานความเพี ยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ มอย่า งสม่ า เสมอโดย
กาหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบตั ิงานที่มีความสาคัญ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication)
บริ ษ ัท ฯ ให้ค วามส าคัญต่ อ ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยพนักงานทุ กคนจะได้รั บข้อมู ล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คาสัง่ ของบริ ษทั ฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิ ป้ าย
ประกาศในสาขา จดหมายอิเลคทรอนิ กส์ และการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ )Broadcast) เพื่อให้พนักงานทุก
คนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา สาหรับช่องทางการสื่ อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก
บริ ษ ัท ฯ ใช้ช่ อ งทาง เว็บ ไซต์ www. Siammakro.co.th และช่ องทาง Call Center (02 335 5300) ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็ นการทาความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ให้แ ก่ ลู ก ค้า รั บ ทราบ รวมถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล ผ่ า นตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ มี น โยบายที่ ชัด เจนในเรื่ องการควบคุ ม ระบบ
สารสนเทศในด้า นการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล และการน าข้อ มู ล ไปใช้ใ นทางที่ ไ ม่ ค วร โดยได้ด าเนิ น ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2550
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5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
บริ ษทั ฯ มีการกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานว่าเป็ นไปตามแผนงานหรื อไม่อย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้ง วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ใ นกรณี ที่ ผ ลการด าเนิ น งานไม่ เ ป็ นไปตามแผนงาน นอกจากนี้ ยัง มี แ ผนก
ตรวจสอบซึ่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระ ดาเนิ นการสอบทานการปฏิ บตั ิงานว่าเป็ นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กาหนดไว้หรื อไม่ โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ ยงที่
สาคัญ ทั้งนี้ ประเด็นที่ ตรวจพบจะได้รับการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง ติดตาม
ผลการดาเนิ นการแก้ไขจากหน่ วยงานที่ ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง และเสนอรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ เป็ นรายไตรมาส
ในรอบปี 2557: คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกับ ผู ้ส อบบัญ ชี ว่ า ไม่ พ บประเด็ น
ข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ และบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอเหมาะสมกับการดาเนิ น
ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนและระเบียบที่กาหนดไว้
11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5
11.3 หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน คือ นายมนตรี คงเครื อพันธุ์ ซึ่ งมีวฒ
ุ ิการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3)
และนายมนตรี ยังทาหน้าที่ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
คุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้า
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
ในรอบปี 2557 ที่ ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันกับกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน
โดยรำยกำรเหล่ำนี้ มีรำคำและผลตอบแทนที่เป็ นทำงกำรค้ำปกติตำมรำคำตลำดทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลง
กันไว้ ตำมที่ ไ ด้มีกำรเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ นข้อ 5 เรื่ อง “บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน”
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิ จ ำรณำรำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่ เ กิ ด ขึ้ นแล้ว มี ค วำมเห็ น ว่ ำ เป็ นรำยกำรที่ มี ค วำม
สมเหตุสมผล โดยมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิถูกต้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 โดยสรุ ป มีดงั นี้
1. ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวน 8.4 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.7 ของลูกหนี้กำรค้ำรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
2. ลูกหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ อื่นกับกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน
จำนวน 2.8 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.8 ของลูกหนี้อื่นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
3. เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเจ้ำหนี้ กำรค้ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวน 360.4 ล้ำนบำท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 1.7 ของเจ้ำหนี้ กำรค้ำรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ซี .พี. ฟู้ ดสโตร์ จำกัด

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
133.7
67.8
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ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี พีแรม จำกัด
บริ ษทั ซี พี-เมจิ จำกัด
บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั ซี .พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด
อื่นๆ
รวม
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ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
41.7
37.0
36.3
35.7
8.2
360.4

4. เจ้ าหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเจ้ำหนี้ อื่นกับกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน
จำนวน 116.3 ล้ำนบำท หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 6.7 ของเจ้ำ หนี้ อื่นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โกซอฟท์ จำกัด (ประเทศไทย)
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด
อื่นๆ
รวม

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

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
89.2
12.1
7.0
8.0
116.3

5. การขายสิ นค้ าและบริการ
ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรกับกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน โดย
รำคำขำยสิ นค้ำและบริ กำรให้กบั บริ ษทั เหล่ำนี้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขธุ รกิจปกติเช่นเดียวกับรำยกำรขำยสิ นค้ำ
และให้บริ กำรกับกิ จกำรอื่นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันและเป็ นไปตำมรำคำตลำดหรื อเป็ นไปตำมเงื่ อนไขที่ ตกลง
ร่ วมกัน มูลค่ำของรำยกำรดังกล่ำวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจำนวน 81.7 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 0.06 ของยอดรำยได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี .พี. ฟู้ ดสโตร์ จำกัด
บริ ษทั ซี .พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด
บริ ษทั ซี พีแรม จำกัด
บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ ป
อื่นๆ
รวม
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ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
17.8
17.0
14.4
10.7
9.0
7.5
5.3
81.7

6. การซื้อสิ นค้ า
ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรซื้ อสิ นค้ำจำกกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยรำคำซื้ อจำก
บริ ษทั เหล่ำนี้ เป็ นไปตำมเงื่ อนไขธุ รกิ จปกติ เช่ นเดี ยวกับรำยกำรซื้ อกับกิ จกำรอื่ นที่ ไม่เกี่ ย วข้องกันและ
เป็ นไปตำมรำคำตลำดหรื อเป็ นไปตำมเงื่ อนไขที่ ตกลงร่ วมกัน มูลค่ำของรำยกำรดังกล่ำวสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มี จำนวน 1,973.8 ล้ำนบำท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 1.6 ของต้นทุนขำยรวมของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ซี .พี. ฟู้ ดสโตร์ จำกัด
บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ ป
บริ ษทั ซี พี-เมจิ จำกัด
บริ ษทั ซี พีแรม จำกัด
บริ ษทั ซี .พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
อื่นๆ
รวม

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

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
907.3
276.9
224.1
188.3
167.2
130.3
76.4
3.3
1,973.8

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 126

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
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7. การซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร สิ ทธิการเช่ าและสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี รำยกำรซื้ อสิ นทรั พย์ถำวร สิ ทธิ กำรเช่ ำและสิ นทรั พย์ไม่มี
ตัวตนอื่นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยรำคำซื้ อจำกบริ ษทั เหล่ำนี้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขสนับสนุนธุ รกิจปกติ
เช่นเดียวกับรำยกำรซื้ อกับกิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตำมรำคำตลำด หรื อเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่
ตกลงร่ วมกัน มูลค่ำของรำยกำรดังกล่ำวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจำนวน 618.7 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.4 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)1)
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด
อื่นๆ
รวม

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

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
470.0
76.6
60.0
12.0
0.1
618.7

รำยกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมตั ิ จำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พ ย์ฯ เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิ บั ติกำรของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ .ศ.2546
1)

8. การใช้ บริการ
ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกำรใช้บริ กำรจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยรำคำกำรใช้บริ กำร
จำกบริ ษทั เหล่ำนี้ เป็ นไปตำมรำคำและสัญญำที่ ตกลงร่ วมกัน มูลค่ำของรำยกำรดังกล่ำวสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มี จำนวน 245.1 ล้ำนบำท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.6 ของค่ ำ ใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริ หำรรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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ชื่อบริษทั
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวฒั น์
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี .พี. ประกันภัย จำกัด
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด
บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
บริ ษทั ทรู ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จำกัด
อื่นๆ
รวม
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ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
182.2
14.0
13.6
13.0
7.2
4.0
11.1
245.1

12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
.1 รำยกำรซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร สิ ทธิ กำรเช่ำ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นจำกธุ รกรรมทำง
กำรค้ำตำมปกติ โดยรำคำซื้ อเป็ นไปตำมรำคำและเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกัน ทั้งนี้ กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2 . กำรใช้บริ กำรได้แก่ รำยกำรรั บอนุ ญำตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมำยกำรค้ำ เครื่ องหมำย
บริ กำร เพื่อดำเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตำมรำคำและเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกัน ทั้งนี้ กำรเข้ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่ างกัน นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันใน
อนาคต
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องเฉพำะกรณี อนั เนื่ องมำจำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จเท่ำนั้น โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสำคัญ โดย รำยกำรรับอนุ ญำตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมำยกำรค้ำ
เครื่ องหมำยบริ กำร เป็ นสิ่ งจำเป็ นต่อกำรประกอบธุ รกิ จและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ รำยกำรดังกล่ำวได้
ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ก่อนกำรดำเนินกำรหรื อกำรจ่ำยชำระค่ำบริ กำร ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ สำหรับนโยบำยและแนวโน้มในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตนั้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีนโยบำย
ที่จะทำรำยกำรระหว่ำงกันเฉพำะกรณี อนั เนื่ องมำจำกกำรดำเนิ นธุ รกิจเท่ำนั้น ซึ่ งจะเป็ นไปในรำคำหรื อเงื่อนไขที่ไม่
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แตกต่ำงจำกกำรปฏิบตั ิกบั บุคคลภำยนอก และจะต้องได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะเข้ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน หรื อได้รับสัตยำบันจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ สำหรับรำยกำรดังกล่ำว
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป คณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิในหลักกำรให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สำมำรถทำธุ รกรรมกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่ มี
ควำมเกี่ ยวข้องได้ หำกธุ รกรรมเหล่ำนั้นมี ขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดี ยวกันกับที่ วิญญูชนจะพึ งกระทำกับ
คู่สัญญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดี ยวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ ปรำศจำกอิทธิ พลในกำรที่ ตนมีสถำนะเป็ น
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. กำรซื้ อสิ นค้ำ
กรณี ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกำรซื้ อสิ นค้ำจำกกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นกิ จ กำรที่ มีก รรมกำร
ร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดียวกัน ทั้งนี้ รำยกำรซื้ อสิ นค้ำดังกล่ำว เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงธุ รกิจ
ปกติ เช่นเดียวกับรำยกำรซื้ อสิ นค้ำกับกิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็ นไปตำมรำคำตลำด
2. กำรใช้บริ กำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้รับบริ กำรด้ำนกำรให้คำปรึ กษำทำงกฎหมำยจำกบริ ษทั สำนักงำนกฎหมำยสยำม
ซิ ต้ ี จำกัด และบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นกิจกำรที่มีกรรมกำรร่ วมกัน ทั้งนี้ รำยกำร
ให้บริ กำรดังกล่ำว เป็ นไปตำมที่ ระบุไว้ในสัญญำที่ ทำร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย พิจำรณำว่ำมี
ควำมเหมำะสมดี แล้ว รวมถึ งบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยได้รั บบริ กำรจำกกลุ่ มบริ ษทั ที่ เ กี่ ยวข้องซึ่ งเป็ น
กิ จกำรที่ มีกรรมกำรร่ วมกัน และ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นเดี ยวกันซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงธุ รกิ จปกติ
เช่นเดียวกับกำรได้รับบริ กำรจำกบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถำนกำรณ์เดียวกัน และเป็ นไปตำมรำคำ
ที่กำหนด
3. กำรขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จำหน่ ำยสิ นค้ำให้แก่กรรมกำรและ หรื อผูบ้ ริ หำร/รวมถึงได้จำหน่ ำยสิ นค้ำ
และให้บริ กำรให้แก่กลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นกิจกำรที่มีกรรมกำรร่ วมกัน และ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ น้
เดียวกันซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงธุ รกิจปกติ เช่นเดียวกับกำรจำหน่ำยสิ นค้ำและให้บริ กำรให้กบั บุคคลอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถำนกำรณ์เดียวกัน และเป็ นไปตำมรำคำที่กำหนด
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โดยรำยกำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำร และกำรซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร สิ ทธิ กำรเช่ำและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ ง
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นจำกธุ รกรรมทำงกำรค้ำตำมปกติน้ นั บริ ษทั ฯ มีมำตรกำรคุม้ ครองผูล้ งทุนเพื่อป้ องกันกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็ นผูต้ รวจสอบถึงควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำรดังกล่ำวกับหน่วยงำน
ภำยในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รำยกำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำร และกำรซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร สิ ทธิ กำรเช่ำ และสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน เป็ นไปตำมรำคำตลำดและต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุก
ไตรมำส
นอกจำกนั้น กำรใช้บริ กำร ได้แ ก่ รำยกำรรั บ อนุ ญำตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมำยกำรค้ำ
เครื่ องหมำยบริ กำร จำกบริ ษทั ในเครื อเป็ นไปตำมที่ ระบุ ไว้ในสัญญำที่ ทำร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจำรณำว่ำมีควำม
เหมำะสมดีแล้ว
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จากัด )มหาชน(
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและ
หมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ
สมผลว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิ น ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ หน้าที่ 131
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หรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดทาและการนาเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กิ จ การ การตรวจสอบรวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทาขึ้ นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงิ น
โดยรวม
ข้า พเจ้า เชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รั บเพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เ ป็ นเกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ องอื่นๆ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของ
เฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ตามลาดับ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

(นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท
(%)*
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ

รายได้คา้ งรับ
ส่วนของสิทธิการเช่าที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ตรวจสอบแล้ว
2556
ล้านบาท
(%)*

2555 (ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
(%)*

4,564
312
10,628
1,161
434
56
251
17,406

10.5
0.7
24.3
2.7
1.0
0.1
0.6
39.9

5,011
278
9,792
835
343
36
141
16,436

13.9
0.8
27.1
2.3
1.0
0.1
0.4
45.6

6,056
235
7,275
653
320
33
116
14,688

18.8
0.7
22.5
2.0
1.0
0.1
0.4
45.5

23,655
113
1,335
167
680
287
23
26,260
43,666

54.2
0.3
3.1
0.4
1.5
0.6
0.0
60.1
100.0

18,098
113
729
167
341
207
13
19,668
36,104

50.1
0.3
2.0
0.5
0.9
0.6
0.0
54.4
100.0

16,499
113
529
167
70
206
19
17,603
32,291

51.1
0.4
1.6
0.5
0.2
0.6
0.1
54.5
100.0

* อัตราส่วนนี้ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังปี 2555 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
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บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท
(%)*

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ตรวจสอบแล้ว
2556
ล้านบาท
(%)*

2555 (ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
(%)*

3,226
20,269

7.4
46.4

3,167
17,886

8.8
49.5

2,100
15,728

6.5
48.7

360

0.8

291

0.8

-

-

1,631

3.7

967

2.7

908

2.8

116
605
1,393
61
315
27,976

0.3
1.4
3.2
0.1
0.7
64.0

140
484
1,326
28
251
24,540

0.4
1.3
3.7
0.1
0.7
68.0

88
522
1,340
24
292
21,002

0.3
1.6
4.1
0.1
0.9
65.0

2,000
478
391
34
2,903
30,879

4.6
1.1
0.9
0.1
6.7
70.7

2,400

166
344
33
543
25,083

0.5
0.9
0.1
1.5
69.5

104
289
34
427
21,429

2,400

0.3
0.9
0.1
1.3
66.4

2,400

2,400
3,290

5.5
7.5

2,400
3,290

6.6
9.1

2,400
3,290

7.4
10.2

240
6,856
1
12,787
43,666

0.6
15.7
0.0
29.3
100.0

240
5,091
11,021
36,104

0.7
14.1
30.5
100.0

240
4,932
10,862
32,291

0.7
15.3
33.6
100.0

0

0

*อัตราส่วนนี้ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
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บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท
(%)*
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุ ง
รายการปรับปรุ ง
กาไรสาหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุ ง

ตรวจสอบแล้ว
2556
ล้านบาท
(%)*

2555 (ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
(%)*

139,271
2,557
704
142,532

97.7
1.8
0.5
100.0

126,638
2,449
694
129,781

97.6
1.9
0.5
100.0

112,140
2,193
623
114,956

97.6
1.9
0.5
100.0

126,771
7,466
1,967
136,204
6,328
-168
-1,275
4,885

89.0
5.2
1.4
95.6
4.4
(0.1)
(0.9)
3.4

115,673
6,713
1,885
124,271
5,510
-84
-1,127
4,299

89.1
5.2
1.5
95.8
4.2
0.0
(0.9)
3.3

102,760
5,758
1,661
110,179
4,777
-85
-1,158
3,534

89.4
5.0
1.4
95.8
4.2
(0.1)
(1.0)
3.1

1.02
1.02

0.90
0.90

0.74
0.74

*อัตราส่วนนี้ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังปี 2555 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ นอกจากนี้กาไร
ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานได้มีการปรับปรุ งจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญเสมือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลง
แล้วตั้งแต่ปลายปี 2555
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2556
ล้านบาท
(%)*

2555 (ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
(%)*

4,885

3.4

4,299

3.3

3,534

3.1

1
4,886

0.0
3.4

4,299

3.3

3,534

3.1

*อัตราส่วนนี้ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังปี 2555 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ตรวจสอบแล้ว
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
ล้านบาท

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
ล้านบาท

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ
ล้านบาท

ทุนสารอง
ตาม
กฎหมาย
ล้านบาท

กาไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้ นปี ที่ปรับปรุงแล้ ว
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผล
ยอดคงเหลือปลายปี

2,400
2,400

3,290
3,290

240
240

3,978
3,534
(2,580)
4,932

-

9,908
3,534
(2,580)
10,862

พ.ศ. 2556
ยอดคงเหลือต้ นปี ที่ปรับปรุงแล้ ว
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผล
ยอดคงเหลือปลายปี

2,400
2,400

3,290
3,290

240
240

4,932
4,299
(4,140)
5,091

-

10,862
4,299
(4,140)
11,021

พ.ศ. 2557
ยอดคงเหลือต้ นปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผล
ยอดคงเหลือปลายปี

2,400
2,400

3,290
3,290

240
240

5,091
4,885
(3,120)
6,856

1
-

ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังปี 2555เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
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1

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ล้านบาท

11,021
4,886
(3,120)
12,787
#REF!

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
งบกระแสเงินสดรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ตรวจสอบแล้ว
2556
ล้านบาท

2557
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิ การเช่า
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สารองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สิ นค้าล้าสมัย
และสูญหาย
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ราคาทุนสิ นค้า
สูงกว่ามูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2555 (ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท

4,885

4,299

3,534

1,338
50
53
(39)
168
1,275
87

1,260
35
36
(74)
84
1,127
59

1,133
33
26
(86)
85
1,158
69

114

(19)

(80)

(1)

1

(10)
3

(20)
6

(11)
-

30

46
(10)

1
1

1
(1)

-

(33)
(949)
(326)
(91)
(110)
(9)
2,380
69
68
(23)
68
62
(40)
1
8,990
39
(133)
(1,235)
7,661

(44)
(2,498)
(183)
(22)
(23)
5
2,152
291
(26)
51
(6)
(42)
(3)
(1)
6,475
74
(77)
(1,166)
5,306

(2)
-

-
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-

3
(60)
16
(108)
(96)
(9)
(6)
133
166
7
344
121
(7)
(2)
6,399
86
(71)
(1,248)
5,166

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ตรวจสอบแล้ว
2556
ล้านบาท

2557
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ ทธิ การเช่า
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จ่ายเงินปันผล

2555 (ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท

(5,929)
17
(678)
(378)
(6,968)

(2,725)
9
(237)
(286)
(3,239)

(2,794)
8
(10)
(51)
16
(2,831)

(80)

(39)

(35)

60

1,067

48

2,000

-

-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(3,120)
(1,140)

(4,140)
(3,112)

(2,580)
(2,567)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี

(447)
5,011
4,564

(1,045)
6,056
5,011

(232)
6,288
6,056

0

0

0
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
RATIO ANALYSIS
เกิดขึ้นจริ ง
2556

2557
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
สภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

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

0.6
0.2
0.3
12.7
28.4
6.5
55.1

0.7
0.2
0.2
13.7
26.2
6.8
52.8

0.7
0.3
0.3
14.3
25.2
6.6
54.9

%
%
%
%
%
%

9.0
4.4
0.1
124.4
3.4
41.0

8.7
4.3
0.1
97.8
3.3
39.3

8.4
4.2
0.1
110.1
3.1
34.0

%
%
(เท่า)

12.2
29.8
3.6

12.6
32.1
3.8

11.2
29.8
3.7

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
%

2.4
67.7
0.9
75.7

2.3
84.4
0.8
89.3

2.0
92.0
1.0
84.9
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

14.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1.

ภาพรวมของการดาเนินงานที่ผ่านมา

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริ ษ ทั ฯ ประกอบธุ ร กิ จหลักเป็ นศู นย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบช าระเงิ นสดและบริ การตนเอง โดยจัดจาหน่ ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าสมาชิ กของบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่ งมีสาขาอยูท่ วั่ ประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ได้ดาเนิ นการขยายสาขาของศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครอย่างต่อเนื่ อง ควบคู่ไปกับการพัฒนารู ปแบบสาขาที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และนาเสนอสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถ
บรรลุเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจ คือการยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อเป็ น
คู่คา้ อันดับหนึ่ ง ในการจัดหาสิ นค้าและมี ทุกคาตอบเรื่ องธุ รกิ จอาหารสาหรั บผูป้ ระกอบการมื ออาชี พด้านอาหาร
ภายใต้สโลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ปัจจุบนั มีลกู ค้าสมาชิกมากกว่า 2.6 ล้านราย
ในปี 2557 เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมปรับตัวลดลง จากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์การเมือง การบริ โภค
และการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การท่องเที่ยว และการส่ งออกโดยเฉพาะสิ นค้าทางการเกษตรที่ราคาปรับตัว
ลดลง ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เริ่ มฟื้ นตัวขึ้นจากการการลงทุนภาคเอกชน
และการเร่ งใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็ นหลัก นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีข้ ึนตามความเชื่ อมัน่
ของนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ต่อสถานการณ์ในประเทศ อย่างไรก็ดี ด้วยการมุ่งเน้นการบริ หารจัดการแบบบูรณาการ
และยังคงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีผลการดาเนิ นงานในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ขยายสาขาจานวนทั้งสิ้ น 13 สาขา ซึ่ งมากที่ สุด
ตั้งแต่เปิ ดดาเนิ นงานในรอบ 25 ปี โดยประกอบด้วยสาขาในรู ปแบบศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร จานวน 8 สาขา
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวน 3 สาขา และอีโค พลัส จานวน 2 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีจานวนสาขา
ทั้งสิ้ น 82 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครจานวน 63 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 9
สาขา อี โค พลัส จานวน 6 สาขา และร้ านสยามโฟรเซ่ น จานวน 5 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจานวน 14 สาขา และสาขาในต่ างจังหวัดจานวน 68 สาขา ตามลาดับ โดยมีพ้ืนที่ การขายรวมประมาณ
559,099 ตารางเมตร อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2 ที่อาเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระจายสิ นค้าและรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุ รกิจนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริ การด้านจัดเก็บ
และจัดส่ งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยผ่านการดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั ได้แก่ สยามฟูด
เซอร์ วิ ส และวี นาสยาม ฟู้ ด ตามล าดับ โดย ณ สิ้ น ปี 2557 สยามฟู ด เซอร์ วิส มี จานวน 4 สาขา ได้แ ก่ สาขา
กรุ งเทพมหานคร สาขาพัทยา สาขาเกาะสมุย และสาขาภูเก็ต ในขณะที่ วีนาสยาม ฟู้ ด มีจานวน 2 สาขา ตั้งอยูท่ ี่เมือง
โฮจิมินท์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
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ทั้งนี้ เพื่ อสนับสนุ นการขยายตัวของธุ รกิ จในอนาคต บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ แม็คโคร อาร์ โอเอช
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 125 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 31.25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ ้น
ร้อยละ 99.99 เพื่ อประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และ/หรื อ
การให้บริ การสนับสนุ นแก่บริ ษทั ในเครื อ ซึ่ งปั จจุบนั ยังอยู่ในระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนิ นธุ รกิ จดังกล่าวใน
อนาคต
ด้วยศักยภาพด้านการแข่งขัน และกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้มีความ
หลากหลายและมีคุณภาพดีอย่างสม่าเสมอ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ได้เป็ นอย่างดี โดยมุ่งเน้นการขยายไปในธุรกิจบริ การด้านอาหาร ด้วยตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตและขยายตัว
อย่างต่อเนื่ องของอุตสาหกรรมธุ รกิจด้านอาหาร และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอาหารปลอดภัย ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนิ นงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 142,532 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติ บโตร้อยละ 9.8 เมื่อเที ยบกับปี ที่
ผ่านมา
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งสะท้อนให้
เห็นจากอัตรากาไรที่ ปรับสู งขึ้ น โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นในปี 2557 จานวน 12,500 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตรากาไร
ขั้น ต้น เท่ า กับ ร้ อ ยละ 9.0 และมี ก าไรสุ ท ธิ จ านวน 4,885 ล้า นบาท คิ ด เป็ นอัต รากาไรสุ ท ธิ เ ท่ า กับ ร้ อ ยละ 3.4
การเพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ อย่างต่อเนื่ องสอดคล้องกับความสามารถในการเติ บโตของรายได้ของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ความสามารถในการเพิ่มอัตรากาไรขั้นต้นซึ่ งนอกจากจะเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในการขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบ
ธุรกิจบริ การด้านอาหารให้มากขึ้น
14.2.

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน

รายได้
ยอดขายรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2557 มีจานวน 139,271 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา ซึ่ งเป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของแม็คโครในอัตราร้อยละ 9.9 และยอดขายของบริ ษทั ย่อยได้แก่
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จากัด และ บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด ในอัตราร้อยละ 11.8 และร้อยละ 173.9 ตามลาดับ
โดยการเติ บโตขึ้ นอย่างต่อเนื่ องของยอดขายดังกล่าวเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการพัฒนาลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอย่าง
ต่อเนื่ อง ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี อย่างสม่าเสมอและมี
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ปริ มาณที่ เ พี ยงพอต่ อ ความต้องการของลูกค้าภายใต้ร าคาที่ เหมาะสม ประกอบกับการที่ บริ ษทั ฯ ได้ด าเนิ นการ
ปรับปรุ งรู ปแบบร้านค้าและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนารู ปแบบสาขาที่หลากหลายเพื่อให้สามารถ
เข้าถึ งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึ้ น และการเปิ ดสาขาในพื้ นที่ ใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ เศรษฐกิ จที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึ ง
แหล่งท่องเที่ ยวและจังหวัดที่ ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เป็ นต้น ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ขยายสาขาใหม่อีก 13
สาขา ให้ ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีจานวนสาขาแม็คโครทั้งสิ้ น 82 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็ค
โคร จานวน 63 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวน 9 สาขา อีโค พลัส จานวน 6 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จานวน
5 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 14 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจานวน 68 สาขา
ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยังเป็ นผลมาจากการพัฒนาและขยายฐานธุ รกิ จไปยังกลุ่มผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิ จโรงแรม ภัตตาคาร
ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ยง หรื อกลุ่มโฮเรก้า ดังจะเห็นได้จากบริ ษทั ฯ ได้มุ่งมัน่ พัฒนาศูนย์จดั จาหน่ายสิ นค้า
ในรู ปแบบของแม็ค โคร ฟูด เซอร์ วิส เพิ่ มขึ้ น เพื่ อให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศที่ เ น้นการ
พัฒ นาการท่ องเที่ ย ว และศักยภาพในการเติ บโตและขยายตัวอย่างต่ อเนื่ องของอุ ตสาหกรรมธุ ร กิ จด้า นอาหาร
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยยอดขาย
ของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าเติบโตจากสัดส่ วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 23 ของยอดขายรวมในสิ บกว่าปี ที่ผา่ นมา
อนึ่ ง เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริ การ จานวน 2,557 ล้านบาท โดยรายได้ค่าบริ การของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่ได้แก่ รายได้
จากการจัดรายการส่ งเสริ มการขาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้อื่น จานวน 704 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรายได้
จากการให้เช่าพื้นที่ขาย และการจัดกิจกรรมประจาปี เป็ นต้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 142,532 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 12,751 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.8
โครงสร้ างรายได้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดาเนินการโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ล้ านบาท

1. ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร
บมจ. สยามแม็คโคร
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วสิ อีโค พลัส และสยามโฟรเซ่ น (MAKRO)

-

113,746

2556
%
98.9

ล้ านบาท
128,295

2557
%
98.9

ล้ านบาท

%

140,769 98.8

รายได้จากการขายสิ นค้า อุปโภคบริ โภค และ
รายได้อื่น
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ดาเนินการโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ล้ านบาท

2. ให้ บริการด้ านการบริหาร ด้ านเทคนิคและ
สนับสนุน

2556
%

ล้ านบาท

2557
%

ล้ านบาท

%

บจ. แม็คโคร
อาร์ โอเอช

99.99

-

-

-

-

-

-

บจ. สยามฟูด เซอร์ วสิ

99.99

1,206

1.1

1,422

1.1

1,587

1.1

100.00

4

0.0

64

0.0

176

0.1

รายได้จากการให้บริ การ และรายได้อื่น*
3. นาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น
ราย ไ ด้ จ ากการข าย สิ นค้ า แ ละบริ การ แ ละ
รายได้อื่น*
4. นาเข้ า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ บจ. วีนาสยาม ฟู้ ด
เย็น
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ และ
รายได้อื่น*
รวมทั้งสิ้น

114,956

100.0

129,781

100.0

142,532

100.0

กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 มีจานวน 12,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,535 ล้านบาทจากปี 2556 คิดเป็ นอัตราการ
เติ บโตเท่ากับร้อยละ 14.0 โดยอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 9.0 ต่อยอดขายรวม ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 8.7 ของปี 2556
ทั้งนี้ กาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็ นผลจากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่ องในการพัฒนาฐานลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการขยาย
สัด ส่ ว นการตลาดในกลุ่ มลูก ค้า ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จบริ การด้า นอาหาร การคัด เลื อกผลิ ต ภัณ ฑ์อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง และ
เพิ่มสัดส่ วนยอดขายของสิ นค้าที่มีอตั รากาไรสู งเพิ่มขึ้น ดังเห็นได้จากยอดขายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของ
บริ ษทั ฯ และสิ นค้าจาพวกอาหารสดที่เติ บโตขึ้ น อีกทั้ง การเพิ่มขึ้ นของยอดขายทาให้เกิดการประหยัดเนื่ องมาจาก
ขนาด (Economy of Scale) ซึ่ งมีส่วนช่วยให้บริ ษทั ฯ บริ หารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ า ใช้จ่า ยในการขายและบริ หารของบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วยค่ า ใช้จ่า ยในการขาย ค่ า ใช้จ่า ยในการบริ หาร และ
ค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ หาร ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มี ค่ าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมทั้งสิ้ น 9,433 ล้า นบาท คิ ดเป็ น
สัดส่ วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.6 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 835 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.7
 ค่ าใช้ จ่ายในการขาย: ค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 เท่ ากับ 7,466 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นร้อยละ
11.2 จากปี ก่อน โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายสอดคล้องกับจานวนสาขาที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
โดยจานวนสาขาที่เปิ ดใหม่ในปี 2557 จานวน 13 สาขา
 ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร: ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 เท่ ากับ 1,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 4.4 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้ นของค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมบุคลากร การเพิ่มขึ้ นของ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบปฏิบตั ิการใหม่ของบริ ษทั ฯ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ
โครงสร้ างค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รายการ

2555

2556

2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

5,758

77.6

6,713

78.1

7,466

79.2

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

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

สัดส่ วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารต่ อรายได้รวม

6.5%

6.6%

6.6%

ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2556 มีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อเสริ มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ น
กิจการของบริ ษทั ฯ และการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นจานวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ขยายสาขาและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
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กาไรสุ ทธิ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 4,885 ล้านบาท หรื อ 1.02 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ
3.4 โดยเติบโตร้อยละ 13.6 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ของยอดขาย จากอัตรากาไรขั้นต้นที่
สู ง ขึ้ นอัน เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ที่ ไ ด้ก ล่ า วข้า งต้น ประกอบกับ การบริ หารต้น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์กระจายสิ นค้าในทาเลที่ต้ งั ที่มีศกั ยภาพตลอดจนปรับปรุ งระบบโลจิสติกส์ และ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการภายในศูนย์กระจายสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง
14.3.

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

2557

สิ นทรัพย์รวม

32,291

36,104

43,666

หนี้สินรวม

21,429

25,803

30,879

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น-สุทธิ

10,862

11,021

12,787

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมบริ ษทั ฯ มีองค์ประกอบหลักคือ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด สิ นค้าคงเหลือ และที่ ดินอาคาร
และอุปกรณ์ โดย ณ สิ้ นปี 2557 สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 43,666 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 7,561 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมาซึ่ งมีจานวน 36,104 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นผลจากการขยายสาขาดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
 สิ นทรั พย์ หมุนเวียน: สิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2557 เท่ากับ 17,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก
16,436 ล้านบาทในปี 2556 หรื อเพิ่ มขึ้ นคิ ดเป็ นร้ อยละ 5.9 สาเหตุ หลักมาจากสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ
ที่เพิ่มขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับจานวนสาขาที่ เพิ่มขึ้น โดยสัดส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม เท่ากับ
ร้อยละ 39.9 ทั้งนี้ สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสิ นค้า
คงเหลือ
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด: เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสดเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของ
สิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากลักษณะธุ รกิ จที่ รับชาระสิ นค้าในรู ปแบบของเงิ นสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 146
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2557 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 4,564 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.5 ของสิ นทรัพย์
รวม ลดลงจานวน 447 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.9 เทียบกับ ณ สิ้ นปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนใน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิ ทธิ การเช่าและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นรวมเป็ นจานวน 6,984 ล้านบาท เพื่อใช้
ขยายสาขาเป็ นหลัก รวมทั้งซื้ อที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุ งใช้เป็ นอาคารสานักงานใหญ่แห่ งใหม่
และจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี จานวน 3,120 ล้านบาท
ลูกหนี้ การค้า: บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้ การค้าที่ค่อนข้างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากลักษณะ
ธุ รกิจหลักมีการรับชาระค่าสิ นค้าในรู ปของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้
การค้า เท่ า กับ 312 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.7 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เพิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้อ ยจากปี ก่ อ น ทั้ง นี้
ระยะเวลาการรับชาระเงินของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 60 วัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีลูกหนี้การค้า
ที่คา้ งชาระเกินกว่า 1 ปี สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 7 ของงบการเงินประจาปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนีก้ ารค้า
หน่ วย: (ล้านบาท)

2555

2556

2557

ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกาหนดระยะเวลาการรับชาระหนี้

174

194

244

ลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดระยะเวลาการรับชาระหนี้
-

น้อยกว่า 3 เดือน

61

83

66

-

3 - 6 เดือน

-

-

2

-

6 - 12 เดือน

-

1

-

235

278

312

รวมลูกหนีก้ ารค้ า

สิ นค้าคงเหลือ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 10,628 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
24.3 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 836 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.5 เที ย บกับ ณ สิ้ น ปี 2556 ซึ่ ง
สอดคล้องกับจานวนสาขาที่ เพิ่มขึ้ นในปี 2557 จานวน 13 สาขา อนึ่ ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการตั้งสารองค่า
เผื่อผลขาดทุนสาหรั บสิ นค้าที่ เสื่ อมคุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า โดยบริ ษทั ฯ ติ ดตามสถานะของ
สิ นค้าคงเหลื อผ่านระบบปฏิ บตั ิ การอัตโนมัติ เพื่อครอบคลุมประเด็นในด้านความเสี ยหายจากการเสื่ อม
คุ ณภาพ ล้าสมัย และจากการเคลื่ อนไหวช้าของสิ นค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตั้งสารองค่ าเผื่อผล
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 147
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ขาดทุนบางส่ วนและเพิ่มขึ้นเป็ นเต็มจานวน เมื่ออายุของสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่กาหนดไว้สาหรับ
สิ นค้าแต่ละประเภท สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 8 ของงบการเงินประจาปี 2557
 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน: สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2557 เท่ากับ 26,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 19,668 ล้า นบาทในปี 2556 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 33.5 สาเหตุ หลักมาจากการซื้ อที่ ดิ น และ
เช่าที่ดินระยะยาวเพื่อการขยายสาขา และซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม โดยสัดส่ วนสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนต่ อสิ นทรัพย์รวม เท่ ากับร้ อยละ 60.1 ทั้งนี้ สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักเป็ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 23,655
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 54.2 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 5,557 ล้านบาท หรื อร้อยละ 30.7 เมื่อเที ยบกับ ณ
สิ้ นปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนขยายสาขาใหม่จานวน 13 สาขา การซื้ อที่ดินเพิ่มเติ มเพื่อใช้
เป็ นสถานที่ ก่อสร้างสาขาใหม่ในปี 2558 และการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม และสิ่ งปลูก
สร้างเพื่อปรับปรุ งใช้เป็ นอาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่
สิ ทธิ การเช่า: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ การเช่า เท่ากับ 1,335 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 3.1
ของสิ นทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้ น 606 ล้านบาท หรื อร้อยละ 83.1 เที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2556 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเช่ าที่ ดินเพิ่ มเติ มซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการขยายสาขา และศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใหม่ที่เปิ ด
ดาเนินการในไตรมาส 3 ปี 2557
รายการเงิ นลงทุ น : ในรอบปี 2557 บริ ษทั ฯ มี เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย เท่ า กับ 379 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 64
ล้า นบาท โดยเงิ นลงทุ นดังกล่ า วเป็ นการเพิ่ มทุ นในบริ ษ ทั วี นาสยาม ฟู้ ด จากัด และการจัด ตั้ง บริ ษ ทั
แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิ จการที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ใน
การออกเสี ยงทั้งหมด และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จะบันทึกเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อนึ่ ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่กิจการมีอานาจ
ควบคุม หรื อบริ ษทั ร่ วมที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็ นส่ วนสนับสนุนกิจการบริ ษทั ฯ อันจะ
ท าให้ บ ริ ษัท ฯ มี ผ ลประกอบการหรื อผลก าไรเพิ่ ม มากขึ้ น หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถผนึ ก ก าลัง เพื่ อ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้ น (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ
ให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรื อขยายธุ รกิ จไปยังต่างประเทศได้ หรื อเป็ นธุ รกิจซึ่ งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ มี
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตและจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 148

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์อื่น: ประกอบด้วย
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น: ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็ นหลัก โดย ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ
มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2556 จานวน 110 ล้านบาท
- ค่าความนิ ยม: บริ ษทั ฯ มีค่าความนิ ยมจานวน 167 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.4 ของสิ นทรัพย์รวม
ซึ่ งเกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่า
ความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นประจาปี 2557 ข้อ 4 (ก) และภายหลังจาก
การรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมได้มาเพื่อเป็ นช่องทางในการประกอบกิจการ เพื่อให้มีรายได้ทางธุรกิจ
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น: ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริ หารจัดการร้านค้าที่ใช้ใน
การดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ สาหรับรายละเอียดเพิ่ มเติ ม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ของงบการเงินประจาปี 2557
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น: บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 23 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินมัดจา เช่นเงินมัดจาค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าสานักงาน เป็ นต้น
หนีส้ ิ น
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ มี องค์ป ระกอบหลักคื อ เงิ นกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิ น และเจ้า หนี้ การค้า กิ จการอื่ น
โดย ณ สิ้ นปี 2557 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 30,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,796 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้ นของเงิ นกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิ น เพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน การขยายสาขาและรองรับการเติ บโตอย่าง
ต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ และจากเจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่นซึ่ งสอดคล้องกับการขยายธุ รกิ จ และการเพิ่มขึ้ นของจานวน
สาขา
 หนีส้ ิ นหมุนเวียน: ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 27,976 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 90.6
ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้น 3,436 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่ งมีจานวน 24,540
ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้งานก่อสร้างสาขา ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนมี
องค์ประกอบหลักเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิ น เท่ากับ 3,226 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 10.4 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2556
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มีสาเหตุหลักเพื่ อเป็ นการเสริ มสภาพคล่องของเงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นกิ จการ และรองรั บการ
เติบโตอย่างต่อเนื่ องของธุ รกิ จ สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติ ม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 14 ของงบการเงินประจาปี 2557
เจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่ น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มี เจ้า หนี้ การค้ากิ จการอื่ น เท่ ากับ 20,269
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.6 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 2,383 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.3 เทียบกับ
ณ สิ้ นปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้ อสิ นค้าคงคลังเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับสาขาใหม่จานวน 13 สาขา
ที่เปิ ดระหว่างปี 2557
เจ้าหนี้ อื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ อื่น เท่ากับ 1,747 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.0 ของ
หนี้สินรวม เจ้าหนี้อื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร เช่น เจ้าหนี้งาน
ก่อสร้างสาขา เป็ นต้น และเจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ใช่เพื่อนาไปขายต่อ (Non-trade)
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น เท่ ากับ 315 ล้านบาท
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.7 ของหนี้ สินรวม หนี้ สินหมุนเวียนอื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเป็ นเงิ นรับประกันงาน
ก่อสร้างสาขา และภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
 หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน: ณ สิ้ นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 2,903 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
9.4 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนจานวน 2,360 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้ สินไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบ
หลักเป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่ า การเงิ น ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิ น โดยหนี้ สินไม่หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้ นเป็ นผลจากการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจานวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การดาเนิ นการขยายสาขา และ
รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นเพิ่มขึ้ น 312 ล้านบาท
เนื่องจากการทาสัญญาเช่าศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่งที่ 2 รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ศูนย์กระจายสิ นค้าที่เปิ ดดาเนินการระหว่างปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 34 ล้านบาท
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.1 ของหนี้ สินรวม หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงิ นมัดจาพื้นที่ เช่ าที่
ได้รับจากลูกค้า เป็ นต้น
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2557 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ มีจานวน 12,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,765 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16 จากปี 2556
ซึ่ งมีจานวน 11,021 ล้านบาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผล โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ จ่ายเงิ น
ปันผลเท่ากับ 3,120 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 2.66 บาทต่อหุน้
14.4.

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน

แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่ ง เงิ น ทุ น หลัก ของบริ ษัท ฯ ในปี 2557 มาจากส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้น ก าไรจากการด าเนิ น งาน และหนี้ สิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก 2.3 เท่าในปี 2556 เป็ น 2.4 เท่าในปี 2557 ซึ่ งเป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้าและเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ อัตราส่ วนของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อยูใ่ นอัตรา 0.4 โดยในปี 2556 อยูใ่ นอัตรา 0.3
ส่ วนรายจ่ายลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เพื่อการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซื้ อที่ดินและ
การเช่ าที่ดินระยะยาวสาหรับแผนการเปิ ดสาขาในปี 2558 และการลงทุนซื้ อที่ ดินสิ่ งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุ งใช้เป็ น
อาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการใหม่ที่ต่อเนื่ องจากปี ก่อน
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 4,564 ล้านบาท ลดลง 447 ล้านบาท
จากปี 2556 สาเหตหลักมาจากการใช้กระแสเงินจากกิจกรรมลงทุนที่เกิดจากการขยายสาขา และการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างงวด
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กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ /(ลดลง) สุ ทธิระหว่ างงวด
2555

2556

2557

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

5,166

5,306

7,661

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(2,831)

(3,239)

(6,968)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,567)

(3,112)

(1,140)

กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ /(ลดลง) สุ ทธิ

(232)

(1,045)

(447)

รายการ

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานเป็ นแหล่งเงินทุนหลักที่สาคัญของบริ ษทั ฯ โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ น
สดจากการดาเนิ นงานเท่ากับ 7,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 2,355 ล้านบาท หรื อร้อยละ 44.4 จากปี 2556 เนื่ องจากการ
เพิ่มขึ้นของกาไรจากการดาเนิ นงานและ การบริ หารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ หากพิจารณาเงินทุน
หมุนเวียนภายในและวงจรเงิ นสดของบริ ษทั ฯ จะพบว่าในปี 2557 มีระยะเวลาวงจรเงิ นสดที่ ติดลบ ซึ่ งเป็ นระดับ
ที่ใกล้เคี ยงกับปี 2556 เป็ นการยืนยันถึงระบบการจัดการบริ หารกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานที่ ดีของบริ ษทั ฯ
จากรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ที่รับชาระสิ นค้าในรู ปแบบของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ แม้ว่าระยะเวลา
จาหน่ ายสิ นค้าปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 26 วัน ในปี 2556 เป็ นประมาณ 28 วันในปี 2557 จากการเตรี ยม
สิ นค้าเพื่อจาหน่ายเนื่องจากมีการขยายสาขามากขึ้น อย่างไรก็ดี ภายใต้การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังที่ดี จึงทาให้
บริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาระดับที่ใกล้เคียงเดิมได้ บริ ษทั ฯ จึงมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจประจาวันและการขยายธุรกิจในอนาคต
รายการ
ระยะเวลาวงจรเงินสดเฉลีย่

2555

2556

2557

วัน

วัน

วัน

(29.0)

(25.9)

(25.9)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนเท่ากับ 6,968 ล้านบาท โดยประกอบด้วยการ
ขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซื้ อที่ดินและการเช่ าที่ดินระยะยาวสาหรับแผนการเปิ ดสาขาในปี 2558
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และการลงทุ นซื้ อที่ ดิ นสิ่ งปลูกสร้ า งเพื่ อ ปรั บปรุ งใช้เ ป็ นอาคารส านักงานใหญ่ แ ห่ งใหม่ รวมถึ งการลงทุ นใน
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการใหม่ที่ต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้า
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,140 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจาก
การจ่ายเงินปันผล 3,120 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจานวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้
ในการขยายสาขา และเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
เงินปันผล
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เพื่ออนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายประจาปี 2557 ในอัตรา
หุ ้นละ 0.42 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล 2,016 ล้านบาท ซึ่ งจานวนเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นส่ วนที่
เพิ่มจากเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งประกาศจ่ายโดยมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 5 สิ งหาคม 2557 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล
1,680 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลสาหรับปี 2557 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 0.77 บาทต่อหุ ้น หรื อ 3,696 ล้านบาท ทั้งนี้
การจ่า ยเงิ นปั นผลดังกล่า วขึ้ นอยู่ก บั การอนุ มตั ิ จ ากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ในวันที่ 24 เมษายน
2558
14.5.

การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 0.6 เท่า โดยสาเหตุหลักที่ส่งผลต่ออัตราส่ วน
สภาพคล่องที่ลดลงในปี 2557 เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง เนื่องด้วยการลงทุนในที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี อย่างไรก็ดี อัตราส่ วนสภาพคล่องสะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีสภาพ
คล่องที่ดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
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อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2557 เท่ากับร้อยละ 9.0 อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2556
เป็ นผลมาจากการพัฒนาฐานลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบริ
การด้านอาหารการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มสัดส่ วนยอดขายของสิ นค้าที่มีอตั รากาไรสูงเพิ่มขึ้น โดย
คัดสรรสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพและมีตน้ ทุนที่ต่าลง
อัตรากาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สาหรั บปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 3.4 อัตรากาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ที่ เพิ่มขึ้ นจากปี 2556
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากาไรขั้นต้น ประกอบกับการบริ หารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 6.8 ซึ งเท่ากับปี ก่อนหน้า
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 41.0 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 12.2 ซึ่ งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
กาไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิ ดเป็ น 2.4 เท่า โดยอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ณ สิ้ นปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
จาก ณ สิ้ นปี 2556 จานวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายสาขา และรองรับการติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ: การคานวณอัตราส่ วนทางการเงินเป็ นไปตามสู ตรคานวณที่แสดงไว้ในคู่มือจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1
จัดทาโดยสานัก งาน ก.ล.ต. อาทิ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้ น ค านวณจากก าไรสุ ท ธิ ห ารด้วยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น (เฉลี่ ยต้นงวดและปลายงวด)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นคานวณจากหนี้ สินรวมหารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น
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ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินการของบริษทั ฯ อย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการบริ โภคของภาคเอกชน โดย
ส่ งผลต่อความมัน่ คงของรายได้และความสามารถในการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น จึงเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเติ บโตของรายได้และการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี สิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคพื้ นฐานในการดาเนิ นชี วิต นอกจากนั้น ฐานลูกค้า สมาชิ กของบริ ษทั ฯ ที่ มีมากกว่า 2.6 ล้านราย
ทัว่ ประเทศ ซึ่ งครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรี ยบเสมือนตัวช่วยในการกระจายความเสี่ ยงเมื่อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
โดยได้มีการพัฒนาฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถ
รักษาการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา
การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวในประเทศไทย
การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง
(กลุ่มโฮเรก้า) ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักกลุ่มหนึ่ งของบริ ษทั ฯ โดยรายได้จากกลุ่มโฮเรก้าเติ บโตอย่างมี
นัยส าคัญ ในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งเป็ นไปตามแผนธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในการขยายฐานกลุ่มโฮเรก้า เนื่ องด้วย
อุตสาหกรรมด้านอาหารมี แนวโน้มขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อง ตามภาวะเศรษฐกิ จและการเติ บโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวซึ่ งรัฐบาลได้บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยม การรับประทานอาหารนอกบ้าน ด้วยเหตุน้ ี การเติบโตของรายได้จากกลุ่มโฮเรก้าจึ งเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อการเติ บโตของรายได้และผลการดาเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ ดังนั้น การพัฒนาของ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยจึ งเป็ นปั จจัย ประการหนึ่ งที่ มีผ ลต่ อการเติ บ โตของรายได้แ ละผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีและเติบโตในระยะยาว แม้ว่า
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสภาวะทางการเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอนในปี
2556 จนถึงช่วงกลางปี 2557 ก็ตาม
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ทั ฯ ยัง คงเป็ นการขายสิ น ค้า ให้กับลู ก ค้า กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า ปลี ก ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มี
ศูนย์แม็คโครมิตรแท้โชห่ วย เพื่อให้คาแนะนาและจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นการจัดการร้านค้าปลีกในหัวข้อต่างๆ
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อย่างสม่าเสมอ อาทิ การเลือกสิ นค้าขายดี เข้าร้าน การใช้พ้ืนที่ ภายในร้านให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด การสร้างความ
แตกต่างให้กบั ร้านโชห่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กบั ลูกค้าสมาชิก
ความสามารถในการขยายจานวนสาขา
ความสามารถในการขยายสาขาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเติ บโตอย่างต่ อเนื่ อง โดยในปี 2557
มีอตั ราการเติ บโตต่อปี ของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 9.8 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร แม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส และอีโค พลัส สาขาใหม่อย่างต่อเนื่ อง โดยในระหว่างปี 2556 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มี
จานวนสาขาศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส และอีโค พลัส เพิ่มขึ้น 7 สาขา 3 สาขา และ 3 สาขา
ตามลาดับ
กลยุทธ์ในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ องและหลากหลายรู ปแบบของบริ ษทั ฯ มีจุดประสงค์หลักเพื่อขยายฐานลูกค้า
ให้ครอบคลุมมากขึ้ น ตอบสนองความต้องการที่ หลากหลาย พร้ อมทั้งเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าเพื่อให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงศูนย์จาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น กล่าวได้วา่ ความสามารถในการขยายสาขาได้
ตามแผนธุ รกิจที่วางไว้เป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่มีผลต่อการเติบโตของรายได้และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ใน
อนาคต
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์โดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้และผลกาไรของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุน้ ี
ศักยภาพในการจัดหาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญต่อฐานะ
การเงินหรื อการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้ามา
โดยตลอด ด้วยความใส่ ใจในความปลอดภัยด้านอาหารตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ด้านอาหารที่ เข้มงวดเรื่ องคุ ณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มต้นจัดทาระบบการรับประกัน
คุณภาพเป็ นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่เป็ นเอกลักษณ์ของแม็คโครขึ้นภายใต้
โครงการ Quality Pro ซี่ งเป็ นหนึ่ งในหลายโครงการของแม็คโครที่ มุ่งเน้นเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ไทยผูเ้ ป็ นต้นน้ าของผลิ ตภัณฑ์ ให้สามารถพัฒนาผลผลิ ตทางการเกษตรที่ มีคุณภาพ และมี ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลได้อย่างยัง่ ยืน โดยแม็คโครจะช่ วยสนับสนุ นด้วยการรั บซื้ อสิ นค้าเกษตรในแต่ละท้องถิ่นเข้ามา
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จาหน่ ายในสาขา ประกอบกับชื่ อ เสี ยงที่ ดีข องบริ ษทั ฯ และยอดขายที่ เ ติ บโตขึ้ นตามลาดับ จึ งทาให้บริ ษ ทั ฯ มี
ศักยภาพที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านราคา และปริ มาณของสิ นค้าที่เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
การบริหารจัดการสิ นค้ าคงคลัง ระบบการขนส่ งและกระจายสิ นค้ า
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง และระบบการขนส่ งกระจายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปัจจัยในการดาเนิ นธุรกิจที่
จาเป็ นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ ต่อเนื่ องและยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผลกาไรของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
สิ นค้าตั้งแต่การคัดเลือกหรื อจัดหา การรับสิ นค้าจากผูจ้ ดั จาหน่าย การจัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการรับรองว่าสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จัดจาหน่ายเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
ดีและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้า ตลอดจนรองรับ
การขยายสาขาของบริ ษทั ฯ ในอนาคต และเพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิบตั ิงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ จะสามารถ
ด าเนิ นต่ อ ไปได้ภ ายใต้ส ถานการณ์ วิกฤติ ต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น บริ ษทั ฯ ได้ด าเนิ น การเปิ ดศู นย์กระจายสิ นค้า
อาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่ไกลจากศูนย์กระจายสิ นค้าวัง
น้อย ในเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา รวมทั้งมีแผนเปิ ดดาเนิ นการศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสดและแช่ แข็งแห่ ง
ใหม่ ที่ อาเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งมีส่วนช่ วยลดความเสี่ ยงในกรณี ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง
ต้องปิ ดดาเนินงานชัว่ คราวด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
การจัดหาบุคลากร
จานวนบุคลากรที่ เพียงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
ความจาเป็ นในการจัดหาบุ คลากรที่ มีคุณภาพให้เพียงพอกับจานวนสาขาในปั จจุบนั และรองรับการเพิ่มจานวน
สาขาอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจ รวมทั้งการฝึ กอบรมให้มีความชานาญในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
อย่างไรก็ดี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการจัดหาพนักงานได้เพียงพอต่อการเติบโตของแผนธุ รกิจโดยไม่
ส่ งผลกระทบในดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความพร้อมด้านบุคลากรมา
โดยตลอด นอกเหนื อจากโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริ ษทั ฯ ยังมีแผนร่ วมกับกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
ผลิตบุคลากรคนรุ่ นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ ผ่านสถาบันการจัดการปัญญาภิวตั น์ (PIM)
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษ ทั ฯ ได้ส อบทานข้อ มูล ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปี ฉบับ นี้ แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง
บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควร
ต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เ ป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ ตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษ ทั ฯ ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่ อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่า ไม่ใช่ข อ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

1. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
.
2. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
ผู้รับมอบอานาจ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

…………………………

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

………………………….

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
สายงานบริ หารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน ………………………….

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้าที่ 158

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
1. กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายอาสา สารสิ น
26 มกราคม 2537

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

78 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP/2546)
- Audit Committee Program (ACP/2550)
- Finance for Non-Finance Director (FND/2551)
- Role of Chairman Program (RCP/2556)

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระรองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่ จากัด
บริ ษทั อมตะ ซิต้ ี จากัด
บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จากัด
บริ ษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยน้ าทิพย์ จากัด
ประธานที่ปรึ กษา
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 159

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )

2543 - 2555
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)
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP/2547)
- Director Certification Program (DCP/2552)

นายชวลิต อัตถศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2542

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

66 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Gray’s Inn, ลอนดอน, ประเทศ
อังกฤษ

รองประธาน
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
ราชเลขาธิ การ
สานักราชเลขาธิ การ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535- 2539
กรรมการผูจ้ ดั การ
สานักงาน ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ กรุ งเทพ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - 2556
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักงานที่ปรึ กษาภาษีเอสซีแอล จากัด
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 160

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP/2548)
- Director Certification Program (DCP/2552)

นายธี ระ วิภูชนิน
14 พฤษภาคม 2546

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

65 ปี

ไม่มี

ไม่มี

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

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2520 - 2548

บริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งเทพธนาทร จากัด
(มหาชน)
2551 - 2552
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2533 - 2537
ผูแ้ ทนประจาประเทศไทย
บริ ษทั พรู เด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย
จากัด
2538 - 2540
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 161

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2541 - 2547

กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

68 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยวิลเลียม ประเทศ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สหรัฐอเมริ กา
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2547 – 2553
ประธานกรรมการบริ หาร
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Accreditation Program (DAP/2547)
2538 - 2539
ที่ปรึ กษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
- Director Certification Program (DCP/2549)
2539
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษา
ราชการแทนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
2540 – 2541
ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 – 2549
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง
2549 – 2551
รองประธานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

นายโชติ โภควนิช
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

72 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการใน
คณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการใน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 162

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )

สแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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)

2535 – 2537

2537 – 2540
2543 – 2544

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ Consul-General of
Denmark for Bangkok
บริ ษทั อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั ชื่อ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จากัด
2547 – 2549
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 163

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ธนาคาร สิ นเอเชีย จากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั ชื่อ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน))

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
5 กรกฎาคม 2556

รองประธานกรรมการที่ 1
และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

62 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ประกาศนียบัตรพาณิ ชยศาสตร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พาณิ ชย์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เชียงใหม่
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP/2543)
- The Role of Chairman (2549)

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
นายกสมาคม
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
สมาคมปัญญาภิวฒั น์
สมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี
ประธาน
สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
ศูนย์ความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาวาเรี ยกับ
ประเทศไทย: BTACC
กรรมการ
สมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
บริ ษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จากัด
The Holland Foundation
บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 164

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )

2516 – 2521
2522 – 2526

2526 – 2530

นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
29 สิ งหาคม 2539

รองประธานกรรมการที่ 2
กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

62 ปี

ไม่มี

ไม่มี

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

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วส์ จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพการประมง จากัด
บริ ษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หาร (การค้าระหว่าง
ประเทศ)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด (ประจาฮ่องกง)

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2538 – 2544
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2544 – 2553
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2544 - 2556
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 165

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด

ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิช
7 พฤษภาคม 2531

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
(กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

66 ปี

200
(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ไม่มี

- ปริ ญญาเอก สาขา Industrial Engineering and
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Management, Oklahoma State University ประเทศ ปัจจุบนั
กรรมการ
สหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2531
กรรมการ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2531 – 2550
กรรมการ
- Director Certification Program (DCP/2547)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
- Finance for non-finance director (2547)
2550 – 2553
กรรมการอิสระ
- Role of the Compensation Committee (2551)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2551 – 2552
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ
กรรมการบริ หาร และ

59 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 166

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

ตาแหน่ง
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
(กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP/2543)

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2542

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพีแรม จากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จากัด
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จากัด
บริ ษทั ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จากัด
บริ ษทั ปัญญธารา จากัด
บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษทั ออลล์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จากัด
กรรมการ
สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
2527
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วซ์ จากัด
2528
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั C.P. Standard Resources จากัด (ประเทศฮ่องกง)
2530
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 167

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2536

นายปิ ยะวัฒน์
ฐิตะสัทธาวรกุล
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

61 ปี

ไม่มี

ไม่มี

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

บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มธุ รกิจการตลาดและ
การจัดจาหน่าย
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2533
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2536
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2539 - 2541
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2542 กรรมการผูจ้ ดั การ
7 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จากัด
บริ ษทั ซีพีแรม จากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 168

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )

2521
2526
2529
2531
นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

50 ปี

ไม่มี

เป็ นพี่ชายของ
นายณรงค์
เจียรวนนท์ และ
นายศุภชัย
เจียรวนนท์

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP/2554)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
โครงการสุ กรชาแหละ
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
ผูจ้ ดั การกิจการไก่ยา่ ง
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
ผูจ้ ดั การกิจการเป็ ดเชอรี่
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ซี.พี. เคเอฟซี จากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
ประธานบริ หาร
บริ ษทั ยูทีวี เคเบิ้ลเน็ตเวอร์ค จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 169

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เทเลคอมโฮลดิ้ง จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ เคเบิล้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีที ไบร์ ท โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั Chia Tai Land Holding จากัด
บริ ษทั Chia Tai Property Management จากัด
บริ ษทั Chia Tai Real Estate Group จากัด
บริ ษทั Chia Tai Lotus (Shanghai) จากัด
บริ ษทั ฟอร์จูน ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั Mass Gain Investment จากัด
บริ ษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั เอสเอ็ม ทรู จากัด
ประธานกรรมการร่ วม
บริ ษทั Shanghai Kinghill Limited - Super Brand
Mall จากัด
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจาหน่าย (จีน)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
บริ ษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 170

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
รองประธานกรรมการ
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจาหน่าย (ไทย)
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย)
กลุ่มธุ รกิจโทรคมนาคม
กลุ่มธุ รกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั Chia Tai Trading (Beijing) จากัด
บริ ษทั Chia Tai Vision จากัด
บริ ษทั Chia Tai International Finance จากัด
บริ ษทั Shanghai Fortune World Development จากัด
กรรมการ
บริ ษทั Chia Tai Development Investment จากัด
บริ ษทั Chia Tai Group จากัด
บริ ษทั ซีพี โภคภัณฑ์ จากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
บริ ษทั Fortune Shanghai จากัด
บริ ษทั Lotus-CPF (PRC) Investment จากัด
บริ ษทั Ping An Insurance (Group) Company of
China จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 171

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
ตาแหน่งทางสังคม (จาก 5 ปี ที่แล้วถึงปัจจุบนั )
2552
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ปรึ กษาประจาคณะกรรมาธิ การการศึกษา สภา
ผูแ้ ทนราษฎร
กรรมการมูลนิธิเดอะบิล้ ด์
2553
ประธานหอการค้าไทยในจีน
2554
Vice Chairman of Youth Committee of China
Overseas Chinese Investment Enterprises Association
2555
ผูช้ านาญการประจาคณะกรรมาธิ การการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม วุฒิสภา
2556
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
2557
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นายณรงค์ เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

49 ปี

ไม่มี

เป็ นพี่ชายของ
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
นายศุภชัย
บริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค, ประเทศ
เจียรวนนท์ และ สหรัฐอเมริ กา
น้องชายของ
- หลักสูตร Advance Management Program :
นายสุ ภกิต
Transforming Proven Leaders into Global
เจียรวนนท์
Executives, Harvard Business School,
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Co-Chairman of Group Development Committee
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 172

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP/2550)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 173

บริ ษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จากัด
ธนาคาร Business Development
บริ ษทั Tai’an Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Xi’an Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Qingdao Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั ซีพีพีซี จากัด
บริ ษทั Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จากัด
บริ ษทั Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain
Store จากัด
บริ ษทั Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Zhejiang CP Trading จากัด
บริ ษทั ซีนิเพล็กซ์ จากัด
บริ ษทั แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Wuxi Yilian Supermarket จากัด
บริ ษทั Taizhou Yilian Supermarket จากัด
บริ ษทั Hefei Ailian Supermarket จากัด
บริ ษทั Changsha Chulian Supermarket จากัด
บริ ษทั Wuhan Yichu Ailian Supermarket จากัด
บริ ษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain
Store จากัด

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั Shanghai Yilian Supermarket จากัด
บริ ษทั Shanghai Ailian Supermarket จากัด
บริ ษทั Shanghai Songlian Supermarket จากัด
บริ ษทั Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จากัด
บริ ษทั Shanghai Cailian Supermarket จากัด
บริ ษทั Nantung Tonglian Supermarket จากัด
บริ ษทั Kunshan Tailian Supermarket จากัด
บริ ษทั C.P. Zonglian (Shanghai) Management จากัด
บริ ษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain
Store จากัด
บริ ษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Shanghai Changfa Shopping Center จากัด
บริ ษทั Shanghai Cailian Supermarket จากัด
บริ ษทั Shanghai Yalian Supermarket จากัด
บริ ษทั Shanghai Jialian Supermarket จากัด
บริ ษทั Kunshan Tailian Supermarket จากัด
บริ ษทั Nantong Tonglian Supermarket จากัด
บริ ษทั C.P. Lotus Corporate Management จากัด
บริ ษทั Zhengzhou Lotus Supermarket Chain
Store จากัด
บริ ษทั Foshan Nanhai Huanantong Trading
Development จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 174

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั Guangdong Huanantong Trading Development
จากัด
บริ ษทั Foshan C.P. Lotus Management Consulting
จากัด
บริ ษทั Zhanjiang C.P. Lotus Supermarket จากัด
บริ ษทั Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จากัด
บริ ษทั Shanghai Xinlian Supermarket จากัด
บริ ษทั C.P. Zonglian (Shanghai) Management จากัด
ประธานกรรมการ
Yangtze Supermarket Investment Company Limited
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั Chia Tai (China) Investment จากัด
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ เคเบิ้ล จากัด
บริ ษทั Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จากัด
บริ ษทั Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong)
จากัด
บริ ษทั Chia Tai Qingdao Holdings จากัด
บริ ษทั Chia Tai Xiangyang Holdings จากัด
บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกั ซ์ เรสซิเดนซ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั แกรนด์ ริ เวอร์ พาร์ค
คอร์ปอเรชัน่ จากัด)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 175

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )

2538 - 2540
2540 - 2545

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 176

บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั แกรนด์ ริ เวอร์ เพลส คอร์ปอเรชัน่ จากัด)
บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั แกรนด์
ริ เวอร์ ฟรอนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด)
ผูอ้ านวยการใหญ่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจ ซีพี
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจาหน่าย (ไทย)
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจาหน่าย (จีน)
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
บริ ษทั Shanghai Kinghill จากัด
บริ ษทั เอสเอ็ม ทรู จากัด
ผูช้ ่วยอาวุโสประธานกรรมการเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
“สรรหาบุคลากรของเครื อ”
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Shanghai Litai Logistics จากัด
Governance Committee
สถาบันพัฒนาผูน้ า
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จากัด

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2550 - 2553
2551 - 2553

นายศุภชัย เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

47 ปี

ไม่มี

เป็ นน้องชายของ - ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ (การเงิน)
นายสุ ภกิต
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เจียรวนนท์ และ
นายณรงค์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
เจียรวนนท์
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP/2554)

กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซี.พี. โภคภัณฑ์ จากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2535
เจ้าหน้าที่อาวุโสประจาสานัก
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2536
ผูอ้ านวยการฝ่ ายห้องปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2537
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายสนับสนุนและประสานงาน
วางแผนและปฏิบตั ิงานโครงการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2538
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปโทรศัพท์นครหลวงตะวันออก
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2539
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นปฏิบตั ิการและ
พัฒนาธุ รกิจ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2540
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 177

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ทรู วิชนั่ กรุ๊ ป จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย) จากัด
2532
Management Trainee (1 ปี )
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด
Soltex Federal Credit Union สหรัฐอเมริ กา
2534
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส, ปิ โตรเคมิคอล (2 ปี )
บริ ษทั วีนิไทย จากัด
2538
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
2539
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั เอเซีย มัลติมีเดีย จากัด
2542 - 2556
ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 178

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
ประวัติดา้ นกิจกรรมเพื่อสังคม และตาแหน่งอื่นๆ
ปัจจุบนั
กรรมการที่ปรึ กษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
ประธานคณะอนุกรรมการหาทุนศูนย์ดวงตาสภา
กาชาดไทย
กรรมการจัดหาและบริ การดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
กรรมการคณะกรรมการอานวยการโครงการจัดหาและ
บริ การดวงตาเชิงรุ กทัว่ ประเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ที่ปรึ กษาประธานกรรมการบริ หารมูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิ บดีฯ
กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่ปรึ กษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
และดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจเทคโนโลยีการจัดการ
นวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 - 2550
กรรมการสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน (LCA)
2551 - 2552
กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์
เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ
และอุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 179

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2553 - 2554

นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

68 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตพณิ ชยการพระนคร
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP/2544)
- Director Accreditation Program (DAP/2548)

กรรมการบริ หารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
2546 – 2547
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
2548
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
2510 – 2519
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
บริ ษทั กรุ งเทพอาหารสัตว์ จากัด
2520 – 2524
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป เขตภาคเหนือ (ธุ รกิจอาหารสัตว์)
2525 – 2526
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธุ รกิจอาหาร
2527 – 2530
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มธุ รกิจไก่แปรรู ป
ครบวงจร
2531 – 2532
รองประธานกรรมการ ธุ รกิจครบวงจรภูมิภาค
2533 – 2535
กรรมการผูจ้ ดั การ ธุ รกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
อินโดนีซีย มาเลเซียและสิ งคโปร์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 180

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2536 – 2545

นายอารุ ง
สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
5 กรกฎาคม 2556

นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์
15 ธันวาคม 2547

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ฯ)

กรรมการ
กรรมการบริ หาร และ

61 ปี

59 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการผูจ้ ดั การ ธุ รกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
ไทยแลนด์และอินโดจีน

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทสาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP/2544)
- Company Secretary (2546)
- Board Performance Evaluation (2549)
- DCP Refresher (2549)
- Role of the Compensation Committee (2550)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จากัด
ธนาคาร วีนาสยาม จากัด (ประเทศเวียดนาม)
บริ ษทั ซีพีพีซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
รองประธานสานักการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
2519 - 2523
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2523
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานบริ หารการเงิน
- ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย
และหน่วยงานสนับสนุน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 181

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร – สายงานบริ หาร
การเงินและหน่วยงาน
สนับสนุน
(กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

นายฟิ ลลิป
วิลเลียม ค๊อกซ์
25 เมษายน 2556

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2540 – 2542
2545 – 2553

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP/2548)

69 ปี

ไม่มี

ไม่มี

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – บัญชีและการเงิน
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพร์ซ จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด
2542 – 2545
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส - บัญชีและการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

- Attended the Sydney University to study Business บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2540 – 2550
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารแห้ง)
Administration
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2550 – 2553
ผูอ้ านวยการบริ หาร ฝ่ ายสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารแห้ง)
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
และซัพพลายเชนแมเนจเม้นท์
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
- ไม่มี บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2532 - 2540
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั มาบุญครอง ศิริชยั ซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 182

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
2548 - 2553
2554 มีนาคม 2556

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 183

กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
Chief Commercial Officer and Member of the
Executive Board of Directors แม็คโคร อเมริ กาใต้

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

2. ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษทั ฯ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายชิ หลุง ลิน
15 พฤษภาคม 2546

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงานธุ รกิจใน
ประเทศ

50 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
- หลักสูตรการบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
Chung-Shin ประเทศไต้หวัน
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP/2553)

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจในประเทศ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2546 -2553
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารสด)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจฟูด เซอร์วิส
มิถุนายน 2557
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ และผูอ้ านวยการบริ หาร
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
กรรมการ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด
2533 – 2544
ผูจ้ ดั การกลุ่มอาหารสด
เว็ลคัม ไต้หวัน แดรี่ ฟาร์ม
2544 – 2546
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค
แม็คโคร ไต้หวัน

นายณอง มิเชล
เดอ ไกเยอ
1 กันยายน 2553

เจ้าหน้าที่บริ หาร - ฝ่ าย
พัฒนานวัตกรรม

56 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ Institut Supé rieur de
Gestion (ISG, Paris) ประเทศฝรั่งเศส

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
เจ้าหน้าที่บริ หาร - ฝ่ ายพัฒนานวัตกรรม
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 184

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )

2553 มิถุนายน 2557

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานบริ หารสิ นค้า
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2539 – 2548
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดและบริ หารสิ นค้า
คาร์ฟูร์
2548 – 2550
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร Giant Hypermarket
บริ ษทั เดลี่ ฟาร์ม จากัด
2552 – 2553
Offer Director
คิงฟิ ชเชอร์ กรุ๊ ป
นายโทมัส เลสลี่
แฮมเมอร์
17 กรกฎาคม 2552

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงานธุ รกิจ
ต่างประเทศ

60 ปี

ไม่มี

ไม่มี

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

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจต่างประเทศ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2552 – 2553
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2554 –
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานด้านปฏิบตั ิการ
มิถุนายน 2557
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 185

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

ตาแหน่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด
2543 - 2546

2546 – 2548

2549 – 2551

นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
2 กันยายน 2556

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงาน
สารสนเทศทางธุ รกิจ

49 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- The Diploma of Information Technology (DIT),
Melbourne Institute of Technology, ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Price Smart China Enterprises
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ Business Unit General Manager
บริ ษทั China Resource Vanguard จากัด ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูอ้ านวยการบริ หาร / Retail Business Unit General Manager
บริ ษทั Great Dreams Cartoon Group จากัด ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานสารสนเทศทางธุ รกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2556 –
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
มิถุนายน 2557
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542 - 2556
Oracle Enterprise Architect
Oracle Corporation

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 186

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นางสาวนิโลบล
ตั้งประสิ ทธิ์
18 มีนาคม 2551

ตาแหน่ง
เลขานุการบริ ษทั ฯ

แบบ 56-1 ประจำปี 2557
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)

จานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

55 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทั้งตาแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั )

- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

- Certificate in Attorney Assistant Training
Program, Litigation/Corporation, UCLA
Extension, School of Law, U.S.A.
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LLM”) โรงเรี ยนกฎหมาย
มหาวิทยาลัยเทมเปิ ล ฟิ ลลาเดเฟี ย มลรัฐ
เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั
กรรมการ/ ทนายความหุ น้ ส่วน
บริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จากัด
2529 - 2532
ทนายความ (ประจาบริ ษทั )
ห้างหุ น้ ส่วนสามัญจดทะเบียน บีกริ มแอนด์โก
2532 - 2547
ทนายความหุ น้ ส่วน
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 187

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ และผู้บริหารในบริษทั ฯ บริษทั ย่ อยและ/ หรือบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายชื่อบริษทั
รายชื่อ
นายอาสา สารสิ น
นายอรรถพร ข่ายม่าน
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายธี ระ วิภูชนิน
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

สยามแม็คโคร
1, 6
6, 7
6, 8
6, 8, 9
6, 8
6, 8
2, 5
2, 3, 5
4, 5, 10
4, 5, 10
4, 5
4
4, 5
4
4

สยามฟูด เซอร์ วสิ

บริษทั ย่ อย
วีนาสยาม ฟู้ ด

แม็คโคร อาร์ โอเอช

4

4

4

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 188

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั
รายชื่อ
นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์
นายชิ หลุง ลิน
นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

สยามแม็คโคร
4, 5
4, 5, 11
4
12
13

หมายเหตุ :
ตาแหน่ ง
1 = ประธานกรรมการ
2 = รองประธานกรรมการ
3 = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4 = กรรมการ
5 = กรรมการบริ หาร
6 = กรรมการอิสระ
7 = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สยามฟูด เซอร์ วสิ

บริษทั ย่ อย
วีนาสยาม ฟู้ ด

แม็คโคร อาร์ โอเอช

4

4

4

4
4

4
4

8 = กรรมการตรวจสอบ
9 = ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10 = กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
11 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานบริ หารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
12 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุรกิจในประเทศ
13 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร -สายงานธุรกิจต่างประเทศ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 189

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายชื่อบริษทั ย่ อย
รายชื่อกรรมการ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายชิ หลุง ลิน
นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร์
นางสาวธัญมาส วรชาติ
นายเลิง ชิว ปง
นางสุ ดารัตน์ ชมอินทร์

บจ. สยามฟูด เซอร์ วสิ

บจ. วีนาสยาม ฟู้ ด

บจ. แม็คโคร อาร์ โอเอช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย หน้าที่ 190

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั ฯ (Compliance)
ชื่อ ง่นหแำต / ลุกส –

อนยก
)ีป (

1

41

นำยมนตรี คง
เครื อพันธุ์

นำงปฐมำ ระวัง
ภัย อัมพวำ

 ปริ ญญำตรี บญั ชีบณั ฑิต สำขำ
บัญชี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 ประกำศนี ยบัตรผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำต (CPA)

หัวหน้ำฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน

2

คกณวกฒิทนตุนรศึุษน

ลั ดลวำุนรถือ ควนมลั มพัำธ์
แก้ำใำบริษัทฯ ทนตครอบครัว
(%)
ระแวนต
ุรรมุนรหสะ
ผู้บริแนร
-ไม่มี-ไม่มี-

53

 มหำบัณฑิตบริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
 ประกำศนี ยบัตรบัณฑิตทำง
กฎหมำยธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ประกำศนี ยบัตรบริ หำรธุรกิจ
Australian Business College,
Perth, Western Australia

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ีระลบุนรณ์ ท่นตนำ
ชวตเวสน

ง่นหแำต

บริษัทฯ

ีระเภทธกรุิจ

ปี 2557 – ปัจจุบนั

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน

บริ ษทั สยำมแม็คโครจำกัด )มหำชน(

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย์จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ
แบบชำระเงินสดและบริ กำรตนเอง

ปี 2547– ปี 2557

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบ

บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

ปี 2545– ปี 2547

Executive

PricewaterhouseCoopers UK

ปี 2538– ปี 2545

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบ

บริ ษทั คูเปอร์สแอนด์ไลย์แบรนด์ จำกัด

ให้บริ กำรทำงด้ำนตรวจสอบบัญชี
ให้บริ กำรที่ปรึ กษำ ฯลฯ
ให้บริ กำรทำงด้ำนตรวจสอบบัญชี
ให้บริ กำรที่ปรึ กษำ ฯลฯ
ประกอบกิ จ กำ รทำงบั ญ ชี และ
ตรวจสอบบัญชี

ปี 2554 – ปัจจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย
และกำกับกิจกำรที่ดี

บริ ษทั สยำมแม็คโครจำกัด )มหำชน(

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย์จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ
แบบชำระเงินสดและบริ กำรตนเอง

ปี 2545– ).ย.พ( ปี 2553

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย
และภำษี

บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด )มหำชน(

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย์จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ
อุปโภคและบริ โภค

ปี 2545 .ค.ม( – ต).ค.

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย

บริ ษทั ซี อำร์ซี อำโฮลด์ จำกัด

ปี – 2352 ปี 2322

หัวหน้ำฝ่ ำยนิติกรรมสัญญำ
ทนำยควำม ที่ปรึ กษำ
กฎหมำย

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย์จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ
อุปโภคและบริ โภค
บริ ษทั สำนักงำนกฎหมำย เสรี – มำนพ จำกัด
ให้บ ริ ก ำรปรึ ก ษำกฎหมำย สั ญญำ
บริ ษทั สำนักงำนกฎหมำย ไพบูลย์ สุ ตนั ติวรคุณ จำกัด กำรลงทุนและคดีควำม
บริ ษทั เอนก แอนด์ แอสโสซิ เอท จำกัด

 ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์ บณั ฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ หน้าที่ 191

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้าน
การบริ หารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิ น และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ นอิสระตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้แก่ นายอรรถพร ข่ ายม่าน ดารงตาแหน่ งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นายธี ระ วิภูชนิน ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ ระบุในนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยได้รับความร่ วมมืออย่างดี จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หาร และ
แผนกตรวจสอบภายใน
ภายในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุ มทั้งหมด 5 ครั้ ง โดยการเข้าร่ วมประชุ มของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4. ดรชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ .
5. นายโชติ โภควนิช

จานวนครั้งที่เข้ าประชุม
5
5
5
5
4

ซึ่ งในการประชุ มแต่ ละครั้ ง เป็ นการประชุ มร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ แผนกตรวจสอบ
ภายใน และผูส้ อบบัญชี จากภายนอก เพื่อแสดงความเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ ได้แก่
1. สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นรายไตรมาส โดยในปี 2557 ได้มีการสอบทาน
และพิจารณาจากรายงานของผูส้ อบบัญชี ภายนอก รวมทั้งคาชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ทาขึ้ นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้าที่ 193

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูใ้ ช้งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินที่บริ ษทั ฯ จัดทาขึ้น มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีภายนอก
2. สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิการในรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั
ที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในเน้นการ
สอบทานการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของ บริ ษทั ฯ และรายงานต่ อคณะกรรมการตรวสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นรายไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
นอกจากนี้ การทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวโยงกัน และรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นด้วยเงื่ อนไข
เป็ นปกติธุรกิจ เสมือนที่ทากับบุคคลภายนอก
3. สอบทานความเพี ยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้มนั่ ใจอย่า ง
สมเหตุ ส มผลว่า การด าเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ อยู่ภ ายใต้ส ภาพแวดล้อมที่ มีการควบคุ มภายในอย่า ง
เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่า บริ ษทั ฯ ได้ถือนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีเป็ นสาคัญ มี ผลให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสาคัญเกี่ ยวกับการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก
ผูต้ รวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปฎิบตั ิงานของแผนกตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ รวมทั้ง
ประเด็น และข้อ เสนอแนะดัง กล่ า ว มี การด าเนิ น การเพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด การก ากับดู แ ลกิ จการที่ ดี และ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิต่อ
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และที่ ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ แต่ งตั้งให้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2557
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6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณารายงานของที่ปรึ ษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในการเข้าทารายการซื้ อที่ดิน และอาคารจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
7. พิจารณาผลการสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบตั ิ หรื อดาเนินการใดๆ ที่ขดั แย้ง
กับกฎหมาย และข้อกาหนดที่มีสาระสาคัญ
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และ
ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ และมี ความรับผิดชอบตามที่ ระบุ ในนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่ อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้อย่า งมี คุ ณ ภาพเยี่ ย งมื ออาชี พ โดยให้ความส าคัญกับความโปร่ งใส่ การบริ หารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษทั สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
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