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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิ  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและ

บริการตนเอง โดยจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” 

ซ่ึงมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศไทย บริษทัฯ ดาํเนินงานโดยทีมผูบ้ริหารมืออาชีพซ่ึงประจาํอยู่ท่ีสาํนกังานใหญ่

ในกรุงเทพมหานคร และแต่ละสาขา เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้โดยในปี 2532 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขา

ลาดพร้าว ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการขยายสาขาของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโคร ควบคู่ไปกบัการ

พฒันารูปแบบสาขาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และนาํเสนอสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่ม

ลกูคา้ ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจภายใตรู้ปแบบสาขา 5 รูปแบบหลกัไดแ้ก่ 

1) Classic Store - ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” หรือ 

“ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสิก” ซ่ึงเป็นรูปแบบสาขาดั้งเดิม และจาํหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคหลากหลายประเภท โดยใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ซ่ึง

เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

2) Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เพ่ือกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้น

ธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ห้บริการจดัเล้ียง (กลุ่มโฮเรกา้) โดยเฉพาะ โดยจดัหา

สินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรมานาํเสนอแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้ อาทิ อาหารสดและ

อาหารแช่แข็ง อาหารแหง้ เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใชท่ี้จาํเป็นสาํหรับธุรกิจ

ร้านอาหารและโรงแรม โดยคาํนึงถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงท่ี ความน่าเช่ือถือของแหล่ง

ผลิต ความหลากหลาย และความพอเพียงท่ีจะใหบ้ริการครบ ณ จุดเดียวเป็นสาํคญั  

3) Eco Plus Store - “อีโค พลสั” รูปแบบเพ่ือผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกราย

ย่อย รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพ่ือให้บริการแก่

ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในทาํเลพ้ืนท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียงจาํนวนมาก 

และมีศกัยภาพในการเติบโต 

4) Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดชอ้ป” นอกจากการขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 

และใกลก้บักลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นสาํคญั แมค็โครไม่หยดุย ั้งท่ีจะพฒันาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิสรูปแบบ

ใหม่ ในรูปแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป หรือ ศูนย์จาํหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็ก        

เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่

ตอ้งเดินทางไกล นบัเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการสร้างการเติบโตใหก้บัธุรกิจดา้นอาหารของแมค็โครอยา่ง

รวดเร็ว ทั้งยงัสร้างความคล่องตวัในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยบริษทัฯ จะพิจารณาเปิดสาขา

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 2 
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แม็คโคร ฟูดช้อปเพ่ิมมากข้ึนแม้ในพ้ืนท่ีท่ีมีสาขาของแม็คโครตั้ งอยู่ เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ไดใ้กลชิ้ดข้ึน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวและเขตเมืองท่ีมีร้านอาหารกระจุก

ตวัอยู่เป็นจาํนวนมาก รวมทั้งการขยายสัดส่วนลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ืออาหารสดไปปรุงอาหาร

รับประทานเองท่ีบา้นดว้ย ภายหลงัจากสาขาตน้แบบ แม็คโคร ฟูดชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ท่ีมี

พ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในฐานะ

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กไดอ้ย่างใกลชิ้ด รวมทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยม

จับจ่ายวตัถุดิบคุณภาพไปปรุงรับประทานท่ีบ้าน ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้ขยายสาขาแม็คโคร        

ฟูดช้อป เพ่ิมข้ึนอีกจาํนวน 2 สาขา คือ สาขาตลาดวงศกร และสาขาพระราม 4 ซ่ึงมีส่วนสร้างการ

เติบโตใหก้บัธุรกิจบริการดา้นอาหารของแมค็โครอยา่งรวดเร็ว 

5) ร้านจาํหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” หรือ “ร้านสยามโฟรเซ่น” คือรูปแบบร้านท่ี

บริษทัฯ พฒันาข้ึนมาในปี 2553 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ 

โดยมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 80 - 260 ตารางเมตร ในทาํเลย่านตลาดสดท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีตอ้งการสินคา้คุณภาพ ปลอดภยั 

ราคาประหยดัและคงท่ี เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจดัการตน้ทุนธุรกิจไดต้ลอดทั้งปี โดยในปี 2559 

บริษทัฯ ขยายสาขาร้านสยามโฟรเซ่นเพ่ิมจาํนวน 1 สาขา คือ สาขาพทัยา-นาเกลือ จงัหวดัชลบุรี  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 115 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โคร จาํนวน 76 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จาํนวน 17 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 11 สาขา แมค็โคร

ฟูดชอ้ป 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 8 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จาํนวน 24 สาขา และสาขาในต่างจังหวดั จาํนวน 91 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 704,017     

ตารางเมตร 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้น

จดัเกบ็และจดัส่งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนุนธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯ ผ่านการดาํเนินงานของบริษทัย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ (1) สยามฟูด เซอร์วิส 

(2) วีนาสยาม ฟู้ ด  (3) แม็คโคร อาร์โอเอช (4) ARO Company Limited (5) โปรมาร์ท  และ  (6) Makro 

Cambodia โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั 

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัเก็บและจดัส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและ

อาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ

บริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 3 
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2) บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง

คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อม

ปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหาร

ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ธุรกิจ      

จดัเล้ียง เป็นตน้ 

3) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั (Makro ROH) 

ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ การ

ใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

4) ARO Company Limited (ARO) 

ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และใหค้าํปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ ทั้งน้ี การจดัตั้ง ARO 

โดยบริษทัฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในประเทศเมียนมาร์ใน

อนาคต 

5) บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

6) Makro (Cambodia) Company Limited (Makro Cambodia) 

ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

 

ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 Makro ROH ARO โปรมาร์ท และ Makro Cambodia ยงัอยู่ระหว่างการ

เตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจในอนาคต  

1.1.1 วสัิยทัศน์  

บริษทัฯ มีวิสยัทศันท่ี์จะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร

สาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนัธกิจหลกั 5 ประการคือ 

1) ขยายตวัสู่อาเซียนดว้ยรูปแบบร้านคา้ท่ีหลากหลาย 

2) ใหร้างวลัความสาํเร็จของทีมงาน และลงทุนกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

3) ศึกษาทาํความเขา้ใจในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 4 
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4) สร้างผลประโยชนสู์งสุดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมรับผิดชอบต่อสงัคม และ 

5) นาํเสนอแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด และคุม้ค่าท่ีสุดใหก้บัลกูคา้ 

1.1.2 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิ  

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการรักษาความเป็นผูน้าํธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศไทย และมีแผนขยาย

จาํนวนสาขาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจอาหารและการขยายตวัของ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ จึงมีนโยบายพฒันารูปแบบสาขาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบการมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงักลุ่ม

ประเทศอาเซียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหา

สินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ 

กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ คือการ

ยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของลกูคา้ ซ่ึง

ปัจจุบนัมีลูกคา้สมาชิกมากกว่า 3.0 ลา้นรายในการจดัหาสินคา้และมีทุกคาํตอบเร่ืองธุรกิจอาหาร

สาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหารและคา้ปลีกรายย่อย ภายใตส้โลแกน “แมค็โคร คู่คิดธุรกิจ

คุณ” โดยท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการและกิจกรรมดา้นการพฒันาลูกคา้ต่าง ๆ ร่วมกบัคู่คา้

และองคก์รภาครัฐ เพ่ือผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายยอ่ย และผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร เพ่ือ

ศึกษาและทาํความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน เช่น โครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ช

ห่วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขนั

ทางการคา้ให้แก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจดังาน “วนันดัพบผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก” 

“งานตลาดนดัโชห่วย” และ “งานมหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” เป็นตน้ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัดาํเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งใหอ้งคก์รเติบโตอย่างย ัง่ยืน (โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.4 - การตลาดและการ

แข่งขนั)  

บริษทัฯ มีศกัยภาพท่ีแข็งแกร่งในการเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเองใน

ระบบสมาชิกมาตลอด 27 ปี เพ่ือบรรลุวิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือ

ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” นอกจากเพ่ิมสัดส่วนสินคา้กลุ่มอาหาร

สดท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ ยงัคงพฒันารูปแบบ

สาขาของศูนย์จําหน่ายสินค้าแม็คโครอย่างหลากหลาย ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพเฉพาะตัว             

ท่ีแตกต่างเพ่ือสามารถให้บริการและเขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพในแต่ละทอ้งถ่ินไดส้ะดวก

ยิ่งข้ึน และบรรลุเป้าหมายเพ่ือจะเป็น “คู่คิดธุรกิจ” ของลกูคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพอย่างแทจ้ริง และ

เติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะรูปแบบแมค็โคร ฟดูเซอร์วิสท่ีมีพ้ืนท่ีขายขนาดเลก็ลงเฉล่ียอยู่

ท่ี 1,000-5,000 ตารางเมตร ประสบความสําเร็จอย่างมากในการเจาะตลาดผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน

พ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง เน่ืองจากเพ่ิมความสะดวกใหก้บัลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหาร

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 5 
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ในแต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี และสอดรับไปกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้การพฒันาการ

ท่องเท่ียวและการพฒันาอาหารปลอดภยั ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึง

เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 

สาขาแรกไดเ้ปิดดาํเนินการท่ีอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี 

และมีผลประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 

รูปแบบใหม่ “แม็คโคร ฟูดชอ้ป” เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายสาขาไปในแต่ละพ้ืนท่ีมากข้ึน 

ทั้งน้ี ยอดขายของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้เติบโตจากสัดส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 26 ของ

ยอดขายรวมในสิบกว่าปีท่ีผ่านมา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ เปิดดาํเนินการแม็คโคร    

ฟูดเซอร์วิส จาํนวนทั้งส้ิน 17 สาขา และมีแผนในการขยายจาํนวนสาขาอย่างต่อเน่ืองไปยงัทาํเลใกล้

กบักลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในจงัหวดัท่องเท่ียวมากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้

พฒันารูปแบบสาขาอีโค พลสั จากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครแบบดั้งเดิม เพ่ือจดัสรรพ้ืนท่ีสําหรับ

สินคา้ประเภทอาหารสดมากข้ึน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ เปิดดาํเนินการรูปแบบสาขา

อีโค พลสั จาํนวนทั้งส้ิน 11 สาขา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดช่องทางขายผ่าน Makroclick.com นับเป็นช่องทางออนไลน์ใหม่ของ    

แมค็โครท่ีเขา้มาตอบโจทยก์ารสร้างธุรกิจของผูป้ระกอบการโชห่วยและผูป้ระกอบการโฮเรกา้ท่ีเป็น

กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจดัหากลุ่มสินคา้ท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างจากสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายใน

สาขาของแม็คโคร มานาํเสนอเป็นทางเลือกหน่ึงบนร้านคา้ออนไลน์ ในปี 2558 Makroclick.com มี

ยอดสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ิมข้ึนถึง 4 เท่าตวัของปีท่ีผ่านมา สะทอ้นถึงความมัน่ใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

ช่องทางการซ้ือขายทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ โดยลกูคา้เช่ือมัน่ว่าจะยงัคงไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด และ

คุม้ค่าท่ีสุดจากแม็คโคร อีกทั้งสาขาของแมค็โครท่ีกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ นับเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ี

สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ว่าจะเป็นช่องทางท่ีสะดวกในการติดต่อ สอบถาม และแกไ้ขในกรณีท่ี

เกิดปัญหาจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ทั้ งน้ี ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีโอกาส

เติบโตอีกมาก จากจาํนวนคนไทยผูใ้ช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกว่า 30 ล้านคน บริษัทฯ มี

ศักยภาพความพร้อมด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับมีฐานข้อมูลลูกค้าสมาชิกในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาสินคา้และบริการของ Makroclick.com ต่อไป เพ่ือสร้างความพึง

พอใจแก่กลุ่มลูกคา้สมาชิกเดิม และหวงัเพ่ิมจาํนวนลูกคา้สมาชิกใหม่ใหม้ากข้ึน ซ่ึงท่ีผ่านมายอดการ

สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ถือว่าไดรั้บผลตอบรับท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความคุม้ค่าให้กบัลูกคา้

สมาชิก ในปี 2559 บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์วางแผนในการพัฒนา

แพลตฟอร์มและระบบการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน์ O2O (Online to Offline) เป็นของ

ตนเอง และพร้อมใชง้านอย่างเตม็รูปแบบภายในปี 2560 โดยผูป้ระกอบการจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้

ท่ีมีวางจําหน่ายในสาขาของแม็คโคร รวมถึงสินค้าท่ีคัดสรรไว้ในแคตตาล็อกผ่านช่องทาง 

Makroclick.com ซ่ึงช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจดัการธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ    

แมค็โครมากข้ึน 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 6 
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เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้ส่ือของผู ้บริโภคยุคปัจจุบันท่ีมีแนวโน้มไปทางส่ือดิจิทัล ขณะท่ี

ผูป้ระกอบการเร่ิมใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อทาํธุรกิจมากข้ึน แม็คโครจึงตัดสินใจรุกทํา

การตลาดดิจิทลัอย่างจริงจงั ในปี 2559 นอกเหนือจากช่องทางติดต่อส่ือสารแบบดั้งเดิม อาทิ ป้ายท่ี

ติดตั้ง ณ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ และแมค็โครเมลท่ี์ส่งตรงถึงลูกคา้สมาชิกกว่า 3 ลา้นราย แมค็โครยงัได้

พฒันาช่องทางทนัสมยัท่ีสามารถส่ือสารและอพัเดตรายการส่งเสริมการขายถึงลูกคา้สมาชิกโดยตรง 

คือ แม็คโครแอปพลิเคชนัซ่ึงพฒันาข้ึนมาในปีท่ีผ่านมา สําหรับในปีน้ีมีการปรับปรุงคุณสมบติัของ

แอปพลิเคชันให้ง่ายต่อการใช้งานยิ่งข้ึน รวมทั้งพฒันาการแจง้เตือนโปรโมชั่นและคูปองส่วนลด 

กระตุน้ให้ลูกคา้สมาชิกตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือนาํไปสร้างยอดขายต่อได ้โดย ณ ส้ินปี 2559 มียอด

ดาวนโ์หลดใชง้านอยูท่ี่ 200,000 คน เพ่ิมจากปี 2558 ท่ีมียอดดาวนโ์หลดเพียง 50,000 คน      

ในขณะท่ีส่ือสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก และเวบ็ไซต์ของแม็คโครไดรั้บการปรับปรุงพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการปรับแต่งเวบ็ไซต์ของแม็คโครให้ติดอนัดบัการคน้หาในตาํแหน่งท่ีดีท่ีสุด 

(SEO) ตลอดจนการทาํการตลาดผา่นเคร่ืองมือคน้หาบนอินเตอร์เน็ต (SEM) ทาํใหล้กูคา้สมาชิกท่ีมีอยู่

เดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของแม็คโคร ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

อยา่งรวดเร็ว  

เพ่ือให้การตอบสนองความตอ้งการและการบริการลูกคา้ผูป้ระกอบการดียิ่งข้ึน และพร้อมรองรับ

การตลาดในยุคดิจิทลั บริษทัฯ อยู่ระหว่างการพฒันาระบบการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน ์

(Online to Offline - O2O), การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่เพ่ือคน้หารูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

(Big Data Analytics) และ การสร้างแพลตฟอร์มสาํหรับธุรกิจดิจิทลั (Business to Business Platform - 

B2B) เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต และส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ สามารถมุ่งไปสู่

เป้าหมายทางด้าน Digital Platform ได้ ซ่ึงจะเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของบริษทัฯ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่เชิงลึกเขา้มาเป็น

ส่วนประกอบ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงลึกน้ี ยงัสามารถนาํไปใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจปกติดว้ย อาทิ

เช่น การคน้หาขอ้มูลอย่างรวดเร็ว และสามารถเจาะไปยงัส่วนขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการเพ่ือท่ีจะทาํการ

วิเคราะห์ในเชิงลึก (Deep Analysis) ส่วนระบบ B2B จะช่วยให้บริษทัฯ สามารถให้บริการขอ้มูลแก่

บริษทัคู่คา้ใหดี้ยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพในการใชง้านเร็วข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีระบบปฏิบติังาน Store 

Oracle ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ท่ีช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าเพ่ือการพัฒนา

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของธุรกิจใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผูป้ระกอบการมืออาชีพแต่ละกลุ่ม แต่

ละรายมากท่ีสุด อาทิ การพฒันาสูตรสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ การเพ่ิมมลูค่าอาหารปลอดภยั อีกทั้งมี

ราคาเหมาะสมท่ีลูกคา้สามารถบริหารจดัการตน้ทุนและสร้างผลกาํไรจากสินคา้ไดอ้ย่างคุม้ค่า การ

จดัทาํรายการส่งเสริมการขายแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายลูกคา้ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์

ประสบการณ์การจบัจ่ายรูปแบบใหม่แก่ลูกคา้สมาชิกแบบเฉพาะรายเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนั

ในตลาด เม่ือธุรกิจของผู ้ประกอบการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และมีความจงรักภักดีต่อแบรนด ์         

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 7 
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“แม็คโคร” ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตไปดว้ย (“Grow & Go”) และเป็นผล

นาํไปสู่ความยัง่ยืนของบริษทัฯ ในอนาคต 

กลยุทธ์ท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ คือระบบการกระจายสินคา้และ 

โลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการจดัเตรียมสินคา้ท่ีครบครัน ตลอดจนการพฒันา

ปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ลดตน้ทุนดา้นการบริหารจดัการ และ

สร้างความยัง่ยืนทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัให้

ธุรกิจแมค็โครมีความโดดเด่น ยงัส่งผลให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบร่ืน 

โดยไม่มีหยุดชะงกั นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาคุณภาพสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้

กลุ่มอาหารสด อาทิ ผกัและผลไม ้เน้ือสัตวแ์ละอาหารทะเลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ตน้ทุนใน

กระบวนการจดัส่งสินคา้ลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้ให้ทนัต่อความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ และสามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจแม็คโคร อีกทั้ งยงัมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานตัดแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผกัผลไม ้เน้ือสัตว์ เน้ือปลา 

พร้อมปรุงและพร้อมขาย โดยแม็คโครตั้งใจจะสร้างมาตรฐานให้กบัสินคา้กลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้

ทางภายใตม้าตรฐาน GMP, GMP Codex, E-Privilege เป็นตน้ และลดงานส่วนน้ีท่ีสาขาแม็คโครลง 

เพ่ือให้พนักงานสามารถเอาใจใส่ความต้องการและให้คําแนะนําท่ี เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

ผูป้ระกอบการมากข้ึน ถือเป็นมลูค่าเพ่ิมใหก้บัผูป้ระกอบการมืออาชีพ และรักษาความสมํ่าเสมอของ

คุณภาพสินค้าในเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยงัมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกระจายสินค้าแบบ    

ครอสด็อก (Cross Dock) เพ่ือบริหารและจดัการการกระจายสินคา้ไปสู่สาขาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประหยดัทั้ งเวลาและพลังงาน พร้อมทั้ งสนับสนุนให้บริษัทขนส่งติดตั้ งระบบ Truck Tracking 

System บนรถขนส่งสินคา้ ถือเป็นกลไกหน่ึงท่ีช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบตาํแหน่งรถขนส่ง

และควบคุมอุณหภูมิสินคา้ไดต้ลอดทาง และตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าสินคา้ของแมค็

โครจะมีคุณภาพท่ีดีจนกระทัง่ถึงมือของลูกคา้ผูป้ระกอบการ และยงัสามารถดูแลความปลอดภยัและ

รักษาคุณภาพของอาหารไดต้ลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นจุดแข็งและความแตกต่างท่ีแมค็โครมอบ

ใหก้บัลกูคา้ผูป้ระกอบการดว้ยความภาคภูมิใจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ศูนยก์ระจายสินคา้

อาหารแหง้ สินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด 

อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง ท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (3) ศูนยก์ระจายสินคา้

อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ (4) ศูนยก์ระจายสินคา้

อาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีขนาด 22,000 

ตารางเมตร นบัวา่มีความทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ท่ีมีการนาํระบบจดัเก็บในคลงัสินคา้

ท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) มาใช้เพ่ือจดัเก็บ

และคงคุณภาพสินคา้ประเภทอาหารแช่แข็ง ผลไมน้าํเขา้ และเน้ือสัตวน์าํเขา้ท่ีตอ้งสั่งซ้ือในปริมาณ

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 8 
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มาก ภายในหอ้งเยน็ท่ีมีอุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส ซ่ึงนบัเป็นศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดท่ีใช้

ระบบ ASRS ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

นอกจากการสรรหาสินคา้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารแช่เยน็ อาหารแช่แขง็ ตลอดจนสินคา้อุปโภค

ท่ีมีคุณภาพไวอ้ย่างหลากหลาย เพ่ือตอบโจทยล์กูคา้ผูป้ระกอบการในแต่ละพ้ืนท่ี บริษทัฯ จึงไดอ้าศยั

ความไดเ้ปรียบในการเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดีในการพฒันา

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง ซ่ึงมีคุณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับและมีความเป็นเอกลกัษณ์

เหมาะสมสําหรับผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน ทั้งยงัมีส่วนช่วยลูกคา้ผูป้ระกอบการบริหาร

จดัการตน้ทุนในการทาํธุรกิจอีกดว้ย น่ีคืออีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีสร้างความแตกต่างและสร้างยอดขายอนั

น่าพึงพอใจใหก้บับริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้

ดํา เนินการพัฒ น าบุคลากรของบริษัทฯ ตามแผน งานบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล  

(HR Roadmap) โดยมุ่งเนน้การอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ และเติบโตกา้วหนา้ไปตามสาย

งาน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นบุคลากรของบริษทัฯ และเสริมสร้างรากฐานท่ีแขง็แกร่งให้แก่

องค์กร เพ่ือให้พร้อมท่ีจะเผชิญความทา้ทายในอนาคต ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองค์กร

ใหม่ในส่วนของฝ่ายจดัซ้ือ (Commercial) โดยสร้างทีมผูบ้ริหารระดับบนท่ีมีประสบการณ์ความ

ชาํนาญท่ีแตกต่างมารองรับการขยายตวัของธุรกิจแม็คโคร รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายจดัซ้ือให้มี

ความเช่ียวชาญผ่านโครงการ Commercial Capability ในขณะท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) ไดจ้ดัทาํ

คู่มือความรู้พ้ืนฐาน “เพ่ือนคู่คิด มิตรในสโตร์” สาํหรับพนกังานใหม่ รวมทั้งฝึกอบรมพนกังานให้มี

ความรู้ทัว่ไป และความรู้ทางธุรกิจอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแมค็โคร เช่น โครงการ Own Brand 

โครงการ Food Service Academy เน้นอบรมพนักงานระดับผู ้ช่วยผูจ้ ัดการสาขา (ASGM) ของ        

ฟดูเซอร์วิส และผูจ้ดัการแผนกอาหารสด ใหมี้ความรู้เฉพาะทางดา้นธุรกิจอาหารสมกบัเป็นคู่คิดธุรกิจ

ของลูกคา้ผูป้ระกอบการ โดยพฒันาส่ือการสอนท่ีสามารถเรียนรู้ท่ีไหนก็ไดภ้ายใตแ้นวคิด “Makro 

Academy Everywhere อยู่ท่ีไหนก็เรียนได ้ไม่แพร้ะยะทาง” เพ่ือสะดวกต่อการพฒันาบุคลากรทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ และสามารถรองรับการขยายสาขาอย่างรวดเร็วของแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส

ขนาดเลก็ต่อไป และยงัคงมุ่งมัน่ปลูกฝังค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิยม สมเป็นคนแมค็โคร” ลงในตวั

พนกังานอย่างต่อเน่ือง หลงัสร้างความตระหนกัรู้และสร้างการยอมรับค่านิยมขององคก์รมาตลอดปี 

2557 ในปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนค่านิยมเป็นแนวทางปฏิบติั อาทิ การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ดว้ย

แนวคิด “ยิม้แยม้แจ่มใส รู้รอบตอบได ้อาสาหาให”้ และกิจกรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นภายใตแ้นวคิด “ทาํดี

มีคนชม” โดยใหร้างวลัจูงใจแก่พนกังานทุกคน ทุกระดบั รวมทั้งบุคลากรของบริษทัคู่คา้ท่ีปฏิบติังาน

อยูท่ี่สาขาในฐานะ “คนแมค็โคร” ท่ีนาํค่านิยม VICTORY ไปปฏิบติัตาม 

อน่ึง กลยุทธ์การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในปี 2559 ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพ

ผูน้าํและสร้างความเป็นมืออาชีพในพนกังานทุกระดบัอย่างย ัง่ยืน ดว้ยระบบ G4G “Grow our People 
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For Growth” โดยส่งเสริมให้ผูบ้ริหารระดบั TOP 40 ประเมินตนเองและจดัทาํคู่มือแผนพฒันาส่วน

บุคคล เพ่ือมุ่งยกระดบัขีดความสามารถท่ีพึงประสงค์กบัตาํแหน่งงานในแต่ละระดบั (Leadership 

Competencies) และพัฒนาทักษะใหม่ท่ีจาํเป็นต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต ปัจจุบันมีการขยาย

แผนพฒันาลงมาถึงผูจ้ดัการสาขาระดบั TOP 200 

ควบคู่กบัการพฒันาบุคลากรภายในใหมี้คุณภาพ คือการสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด ์“แมค็โคร” ให้

เป็นบริษทัท่ีน่าทาํงานดว้ย เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่ง มีความสามารถเขา้มาเสริมทพั โดยเฉพาะผูท่ี้มี

ความรู้ดา้นธุรกิจอาหาร มีทกัษะทางดา้นดิจิทลัและนวตักรรมซ่ึงมีความสําคญัต่อการเติบโตของ

ธุรกิจแมค็โครในอนาคต ท่ีสาํคญัคือการเปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถและเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เขา้ร่วมเป็นขุมพลงัใหม่ขององค์กร ทั้งในส่วนฝ่ายจดัซ้ือ (Commercial) และฝ่ายปฏิบติัการ 

(Operation) โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมโครงการ Young Talent Program และการปลกูฝังค่านิยมองคก์ร 

“VICTORY-7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” สําหรับเสริมสร้างศกัยภาพและสนบัสนุนให้พนกังาน

ใหม่ทาํงานสอดประสานไปกบัเพ่ือนร่วมงาน และหวัหนา้งานท่ีมีประสบการณ์สูงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ความสุขในการทาํงานของพนกังานคือส่ิงสําคญั ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยงัคงเคียงขา้งพร้อมเป็นท่ีพ่ึง

และไวว้างใจของพนกังานเสมอ และท่ีผ่านมาบริษทัฯ มุ่งผกูใจพนกังานและรักษาบุคลากรคุณภาพ

ให้เติบโตตามสายงานไปพร้อมกับองค์กร โดยมีแผนการสืบทอดตาํแหน่งงานภายในองค์กรให้

พนักงานเห็นชัดเจน พร้อมกนัน้ียงัมีการจดัโปรแกรมพฒันาศกัยภาพท่ีหลากหลาย เช่น โครงการ 

Corporate Governance โครงการ Talent Management & Development โครงการ Basic Management 

Skill โครงการ In-store Training โครงการ MBA (Makro Business Academy) โครงการ Customer 

Development โครงการ Food Service Academy เพ่ือสนับสนุนพนักงานให้สามารถปฏิบติังานไดดี้

สมกบัเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการดว้ยความมัน่ใจ ทั้งน้ี การจดัการฝึกอบรมบางหลกัสูตร

ในรูปแบบ Mass E-Learning มีส่วนช่วยเพ่ิมศกัยภาพใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน  

นอกจากน้ี ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทัฯ ไดท้าํการยา้ยสํานักงานใหญ่มาท่ีอาคารธาราพฒันาการ     

ทาํให้บริษทัฯ สามารถใชส้อยพ้ืนท่ีในการจดัฝึกอบรมแก่พนกังานทุกระดบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกนั บริเวณชั้น 6 ของอาคารไดรั้บการปรับให้เป็นสถานท่ีออกกาํลงักายและสันทนาการ    

ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่จะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสุขกบัการทาํงานท่ีแมค็โคร และส่งผลใหเ้กิด

ประสิทธิผลในการทาํงาน ส่งผลใหล้กูคา้สมาชิกมีความสุขจากการใหบ้ริการของพนกังานไปดว้ย  

บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากสร้างองคค์วามรู้เพ่ือสร้าง

ความแตกต่างให้กบัธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ยงัแบ่งปันประสบการณ์ความรู้อนัมีค่า พฒันาผูป้ระกอบการ

ร้านโชห่วยทอ้งถ่ินดว้ยระบบบริหารจดัการธุรกิจท่ีเป็นสากลผา่นโครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” 

(MRA - Makro Retailer Alliance) โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ความรู้และคาํปรึกษาด้านการ

บริหารธุรกิจค้าปลีก รวมถึงแนะนําเทคนิคในการสร้างยอดขาย และเพ่ิมผลกําไรให้แก่ลูกค้า

ผูป้ระกอบการ ไม่เพียงเพ่ิมศักยภาพร้านค้าปลีกท้องถ่ินท่ีมีอยู่ดั้ งเดิมให้เติบโตอย่างแข็งแรง ยงั
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สนับสนุนให้ร้านค้าปลีกรายใหม่ ๆ เกิดเพ่ิมข้ึนด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มา

ประยุกตใ์ช ้เพ่ือช่วยประเมินสัดส่วนประเภทสินคา้ท่ีจะจดัจาํหน่าย รวมถึงออกแบบแผนผงัการจดั

วางสินคา้สําหรับร้านคา้ของลูกคา้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละ

พ้ืนท่ี ซ่ึงจะช่วยเสริมความสามารถในการประกอบธุรกิจของลูกค้าซ่ึงเป็นผู ้ค้าปลีกรายย่อย  

(ร้านโชห่วย) อนัเป็นฐานลกูคา้หลกักลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ "แมค็โคร" โดยเปิดให้บริการสาขาแรกท่ี

สาขาลาดพร้าวในปี 2532 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ดาํเนินการขยายจาํนวนสาขาและประสบความสําเร็จอย่าง

ต่อเน่ืองในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้จาํนวนมากทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มผูค้า้

ปลีกรายยอ่ย กลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจในสาขา

อาชีพต่าง ๆ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2537 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท และเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในสยามฟูด เซอร์วิส ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด เพ่ือประกอบ

ธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็จากต่างประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ 

และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ และต่อมาในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ ด ในสัดส่วน     

ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ซ่ึงวีนาสยาม ฟู้ ด จดทะเบียนจดัตั้ง ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือ

ประกอบธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็  

ต่อมาในปี 2556 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีสําคญั กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 

เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ได้ทําการโอนหุ้นท่ีถืออยู่ใน (1) บริษัทฯ (2) สยามแม็คโคร โฮลด้ิง และ           

(3) โอเอชที ใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ซ่ึงรวมเป็นจาํนวนหุน้บริษทัฯ ท่ีถกูถืออยูท่ ั้งทางตรงและทางออ้มจาํนวนทั้งส้ิน 

154,429,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.35 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยเม่ือรวม

กบัหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยซีพี ออลล ์อยู่ก่อนหนา้จาํนวน 4,305,600 หุน้ ทาํใหซี้พี ออลล ์ถือหุน้ในบริษทัฯ 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งส้ินจาํนวน 158,735,100 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.14 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด ส่งผลให้ซีพี ออลล์ มีหน้าท่ีต้องทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยมีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของซีพี ออลล ์และขาย

หุน้ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ซีพี ออลล ์จาํนวนทั้งส้ิน 76,172,375 หุน้ ส่งผลใหซี้พี ออลล ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 97.88 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

และในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 

10.00 บาท จํานวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุ้น ตามมติท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 
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สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาจาํนวนทั้งส้ิน 13 สาขา โดยประกอบดว้ยสาขาในรูปแบบศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โคร จาํนวน 8 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 3 สาขา และอีโค พลสั จาํนวน 2 สาขา บริษทัฯ 

ยงัไดเ้ปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกระจายสินคา้และรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้

จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ แม็คโคร อาร์โอเอช เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 125 ลา้นบาท 

และทุนชาํระแลว้ 31.25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 

รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

สําหรับปี 2558 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาจาํนวนทั้ งส้ิน 16 สาขา ประกอบด้วยศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโคร 

จาํนวน 7 สาขา และแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 4 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 

จาํนวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 2 สาขา ทั้งยงัเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็ง

และแช่เยน็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แข็งแห่งใหม่ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ด

ทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อย จาํนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 28 

พฤศจิกายน 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ และทุนชาํระแลว้ 90,000 เหรียญสหรัฐฯ โดย

แม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุ้นร้อยละ 100.00 เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาดและให้คาํปรึกษาใน

ประเทศเมียนมาร์ และแมค็โคร อาร์โอเอช มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในการจดัตั้งบริษทั ตามท่ี Directorate 

of Investment and Company Administration (DICA) แห่งประเทศเมียนมาร์กําหนด ทั้ งน้ี การจดทะเบียน

จดัตั้งบริษทัเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดย DICA ไดอ้อกหนงัสือรับรองการจดทะเบียนจดัตั้ง

บริษัท (Certificate of Incorporation) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) ให้แก่ ARO และ          

(2) บจ. โปรมาร์ท จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และทุนชาํระแลว้ 2.5 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการขยายสาขาศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 

17 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิค จาํนวน 6 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จาํนวน 

5 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 3 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จาํนวน 2 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 1 สาขา 

ส่งผลให ้ณ ส้ินปี 2559 แมค็โครมีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 115 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็

โครรูปแบบคลาสิก จาํนวน 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 17 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 11 สาขา 

แมค็โคร ฟดูชอ้ป จาํนวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 

704,017 ตารางเมตร  นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท ได้แก่  Makro 

(Cambodia) Company Limited (Makro Cambodia) จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน  2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 

2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุ้นร้อยละ 70 เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและ

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพูชา อีกทั้ง บริษทัฯ โดยสยามฟูด เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือ

หุน้ทั้งหมด ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทั

จดทะเบียนในสิงคโปร์) Indoguna Dubai LLC (บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) Lordly 

Company Limited (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company Limited (บริษัทจดทะเบียนใน

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 12 
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ฮ่องกง) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจนาํเขา้ จดัจาํหน่าย และให้บริการจดัส่งอาหารสดและอาหารแช่แข็ง

คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหารฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามิ ในประเทศสิงคโปร์ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลาํดบั 

 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญของบริษทัฯ  

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

2531  จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท 

2532  เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้สินคา้แมค็โคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว 

2537  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท 

 แปรสภาพเป็นบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

2541  ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริษทัคา้ปลีกยกัษใ์หญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขนั

มีความเขม้ขน้ข้ึน แต่บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เคียงขา้ง

ลกูคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

2544  ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผูป้ระกอบการมืออาชีพ เพ่ิมสัดส่วนสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง ริเร่ิมพัฒนา

ฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือประมวลและวิเคราะห์ พร้อมกับพัฒนาการนําเสนอประเภท

สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลายและครบถว้น 

2546  ปรับเปล่ียนรูปแบบสาขา โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจค้าส่งแบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินคา้และบริการดา้นอาหารแบบครบวงจร และ

ขยายพ้ืนท่ีขายอาหารสดและอาหารแช่แขง็ใหมี้ความแตกต่างกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

 เปิดดาํเนินการสาขารูปแบบอีโค พลสั สาขาแรกท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายย่อย 

รูปแบบสาขา อีโค พลสั ไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีสาํหรับสินคา้ประเภทอาหารสดเพ่ือใหบ้ริการ

แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน 

2548  เข้าลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จาํกัด ขยายธุรกิจนําเข้าและ

จาํหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 13 
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ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

 จัดงาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” คร้ังท่ี 1 (Makro HoReCa 

Extravaganza) เพ่ือใหค้วามรู้ดา้นอาหารและอุปกรณ์ใหม่ ๆ แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ

ดา้นโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเล้ียง 

2550  ริเร่ิมโครงการ “แม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย” เพ่ือให้ความรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้

ปลีกแก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั 

2551  จดังาน “ตลาดนดัโชห่วย” คร้ังท่ี 1 เพ่ือใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกแก่

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 

2552  เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง

แห่งแรก ท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา บริหารจดัการดา้นการกระจาย

สินคา้และโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ไปสาขา รองรับการขยาย

ธุรกิจ และมุ่งเน้นการตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายการ

กระจายสินคา้ใหท้ั้งบริษทัฯ และคู่คา้ 

2553  เปิดร้านจาํหน่ายอาหารแช่แข็งสาขานําร่อง ภายใต้ช่ือ “สยามโฟรเซ่น” ท่ีจังหวดั

เชียงใหม่ 

2554  บริษทัฯ เขา้ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ และชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตินํ้ าท่วม 

เช่น การช่วยทาํความสะอาดร้านคา้ของลกูคา้สมาชิก การบริจาคและรับบริจาคเงินและ

ส่ิงของ  เพ่ือส่งมอบใหผู้ป้ระสบภยันํ้าท่วม 

 เร่ิมนาํกระบวนการบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 

(Business Continuity Management : BCM) ม าใช้  ทําให้ ท่ ามกลางวิกฤตินํ้ าท่ วม      

สาขาของบริษทัฯ ทุกแห่งสามารถเปิดใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2555  เปิดดําเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นแห่งแรกท่ีอาํเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (โฮเรกา้) 

 เขา้ลงทุนในประเทศเวียดนามผ่าน “บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั” โดยบริษทัฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100 

2556  เปิดดําเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน

จงัหวดัภูเก็ตเพ่ือตอบสนองความสะดวกใหก้ลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ท่ีอยู่ไกลจากสาขาขนาด

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 14 
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ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

ใหญ่ของบริษทัฯ 

 เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็น บริษทั ซีพี 

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 

10 บาท จาํนวน 240 ลา้นหุน้ เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 4,800 ลา้นหุน้ 

2557  ฉลองครบรอบ 25 ปี เสน้ทางแห่งความสาํเร็จ “คู่คิดธุรกิจคุณ” 

 เปิดสาขาใหม่ 13 สาขา 

 เปิดศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคท่ีอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 

 จดัตั้ง บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือลงทุนใน

ต่างประเทศ 

2558  เปิดสาขาใหม่ 16 สาขา 

 จัดตั้ ง ARO เสร็จสมบูรณ์ โดยแม็คโคร อาร์โอเอช  ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาดและให้คาํปรึกษาในประเทศ

เมียนมาร์ 

 จดัตั้งโปรมาร์ท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจ

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

 เปิดตัว “แม็คโคร แอปพลิเคชัน” แอปพลิเคชันแรกเพ่ือผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ 

สําหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้ลูกค้าส่ือสารกับแม็คโคร อาทิ สินค้าโปรโมชั่น         

แมค็โครเมล ์สาระน่ารู้ คู่มืออาชีพ เป็นตน้ 

 เปิดสาขานําร่องแม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาว์น  อิน  ทาว์น  กรุงเทพมหานคร             

ขนาด 800 ตร.ม.เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน

แต่ละพ้ืนท่ีอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 

 เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดและอาหารแช่แขง็ และคลงัเกบ็สินคา้แช่แข็ง ท่ีอาํเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงไดน้าํระบบอตัโนมติัในการจดัเก็บสินคา้มาใช ้(ASRS-

Automated-Storage/Retrieval System) 

2559  เปิดสาขาใหม่ 17 สาขา 

 นาํร่องเปิดแผนก Pet Shop ท่ีแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี เป็น

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 15 
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ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

สาขาแรก 

 สยามฟดู เซอร์วิส เปิดสาขาแห่งใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ยา้ยท่ีทาํการสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่ อาคารธาราพฒันาการ ซ่ึงออกแบบและสร้างตาม

แนวคิด อาคารอนุรักษพ์ลงังาน หรืออาคารสีเขียว (Green Building) 

 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินในประเทศกมัพูชา โดย บจ.แมค็โคร อาร์โอเอช ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือจดัตั้ งบริษทั Makro (Cambodia) 

Company Limited โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 มีวตัถุประสงค์หลักในการ

ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

 สยามฟูด เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งหมด ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญา

ซ้ือขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทัจดทะเบียน

ในสิงคโปร์) Indoguna Dubai LLC (บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

Lordly Company Limited (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company 

Limited (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจนําเข้า จัด

จาํหน่าย และใหบ้ริการจดัส่งอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหาร

ฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามิ ในประเทศสิงคโปร์      

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลาํดบั 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แสดงตามแผนภูมิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี    

31 ธันวาคม 2559 ดงัน้ี 

 
  

บริษทั ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บมจ. สยามแมค็โคร ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระ

เงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” 

ในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่

ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า 

กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผู ้ประกอบธุรกิจ

บริการ 

 

 

2,400  

ลา้นบาท 

- 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บจ. สยามฟดู เซอร์วิส ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า

พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์

อาห ารท ะ เล  มัน ฝ ร่ัง  ก ลุ่ ม สิ น ค้า เบ เก อ ร่ี 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจาก

ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหาร อาทิ 

เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดั

เล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็น

ตน้  

45  

ลา้นบาท 

99.99% 

บจ. วีนาสยาม ฟู้ ด  ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า

พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์

อาห ารท ะ เล  มัน ฝ ร่ัง  ก ลุ่ ม สิ น ค้า เบ เก อ ร่ี 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจาก

ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน

ป ร ะ เท ศ เวี ย ด น า ม  อ า ทิ  เช่ น  โ ร ง แ ร ม 

ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจาน

ด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

2.5  

ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ 

100.00% 

 

บจ. แมค็โคร อาร์โอเอช ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ ง

ให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/

หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

466.25  

ลา้นบาท 

99.99% 

ARO Company Limited ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาด และให้

คาํปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ 

165,000  

เหรียญสหรัฐฯ 

100.00% 

 

บจ. โปรมาร์ท ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 2.5 ลา้นบาท 99.99% 

Makro (Cambodia) 

Company Limited 

ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการท่ี

เก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

2.0  

ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ 

70.00% 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“ซีพี ออลล”์) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจใน

กลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยธุรกิจของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่      

(1) กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารครบวงจร ดาํเนินธุรกิจโดยบริษทั เจริญโภค

ภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) (2) กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและบริการสนบัสนุน ดาํเนินธุรกิจโดยบริษทั ซีพี 

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมและบริการสนบัสนุน ดาํเนินธุรกิจโดยบริษทั                             

ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อใหญ่

ของบริษทัฯ อน่ึง ในการดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง และจาํหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกซ่ึงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์หลกั บริษทัฯ มีธุรกรรมและความ

ร่วมมือทางธุรกิจกบั ซีพี ออลล ์และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์เช่น มีการซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนั 

การใช้บริการสนับสนุนดา้นการคา้ อย่างไรก็ตาม การดาํเนินธุรกิจและทาํรายการระหว่างบริษทัฯ และ

บริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการทาํ

รายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด โดยเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

2.1 การดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คือ (1) ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระ

เงินสดและบริการตนเอง (2) ธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็พร้อมบริการดา้น

จดัเกบ็และจดัส่ง และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  

2.1.1 ธุรกจิศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

โดยบริษทัฯ มีสาขา 5 รูปแบบหลกั ดงัน้ี 

2.1.1.1 ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเองแบบคลาสสิก (Classic Store) ภายใต้

ช่ือ “แมค็โคร”  

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสิก ท่ีจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลาย

ประเภท โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก จาํนวนทั้งส้ิน 76 

สาขา กระจายอยู่ทัว่ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียประมาณ 5,500 - 12,000 

ตารางเมตร  

2.1.1.2 ศูนย์จาํหน่ายสินค้าเพือ่กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้าโดยเฉพาะ “แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ”  

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ท่ีถูกออกแบบและพฒันา จาก

แนวคิดอนัเป็นเอกลกัษณ์ คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นศูนยจ์าํหน่ายอาหารสด อาหารแช่แข็ง 

อาหารแหง้ วตัถุดิบ เคร่ืองปรุงและอุปกรณ์ในการปรุงอาหารครบครัน เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2555 ท่ีอาํเภอหัวหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559 มีจํานวนสาขารวมทั้ งส้ิน  17 สาขา           

ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ (1) สาขาหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2) สาขาป่าตอง จงัหวดัภูเกต็(3) 

สาขาราไวย์ จังหวัดภู เก็ต (4) สาขากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี  (5) สาขาเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฏร์ธานี (6) สาขาเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (7) สาขาพทัยาเหนือ จงัหวดัชลบุรี 

(8) สาขาละไม จังหวดัสุราษฎร์ธานี (9) สาขากัลปพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร (10) สาขา    

บ้านเพ จังหวดัระยอง (11) สาขาศรีนครินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร (12) สาขาเกาะช้าง 

จงัหวดัตราด (13) สาขาอ่าวนาง จงัหวดักระบ่ี (14) สาขากะรน จังหวดัภูเก็ต (15) สาขา

แหลมฉบัง จงัหวดัชลบุรี (16) สาขาบางปู จังหวดัสมุทรปราการ และ (17) สาขาวงัหิน 

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี แต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ตารางเมตร 
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2.1.1.3 ศูนย์จาํหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “อโีค พลสั” (Eco Plus Store) 

อีโค พลสั ถูกพัฒนาข้ึนจากศูนย์จาํหน่ายสินค้าแม็คโคร โดยได้จัดสรรพ้ืนท่ีจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสดแก่กลุ่มโฮเรก้าเพ่ิมข้ึนในทําเลพ้ืนท่ีท่ี มีธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหารและจัดเล้ียงจาํนวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโตด้านการท่องเท่ียวสูง  

นอกจากน้ี ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย โดย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 มีจาํนวนสาขารวมทั้ งส้ิน 11 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ (1) สาขาสามเสน 

กรุงเทพมหานคร (2) สาขาภูเกต็ จงัหวดัภูเก็ต (3) สาขาเชียงใหม่ (หางดง) จงัหวดัเชียงใหม่  

(4) สาขาพทัยา จงัหวดัชลบุรี (5) สาขาปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา (6) สาขาถลาง จงัหวดั

ภูเก็ต (7) สาขานครอินทร์ จงัหวดันนทบุรี (8) สาขาพิษณุโลก 2 จงัหวดัพิษณุโลก (9) สาขา

นครราชสีมา 2 จงัหวดันครราชสีมา (10) สาขาเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร และ (11) สาขา

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ียประมาณ 7,000 ตารางเมตร  

ตวัอย่างรูปแบบผงัการจัดวางสินค้า  

 

 

 

 

 

2.1.1.4 ศูนย์จําหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “แมค็โคร ฟูดช้อป” 

แม็คโคร ฟูดช้อป ศูนย์จาํหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร       

เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก

ข้ึนโดยไม่ต้องเดินทางไกล โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2558 ท่ีทาวน์ อิน ทาวน ์

กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร และในปี 2559 บริษัทฯ ได้

ดําเนินการเปิดแม็คโคร ฟูดช้อป อีก 2 สาขา คือ สาขาตลาดวงศกร สาขาพระราม 4 

กรุงเทพมหานคร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวนสาขารวมทั้ งส้ิน 3 สาขาทั่ว

ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 600 - 800 ตารางเมตร 

2.1.1.5 ร้านจาํหน่ายอาหารแช่แขง็ขนาดเลก็ “สยามโฟรเซ่น” (Siam Frozen) 

ร้านสยามโฟรเซ่น เป็นรูปแบบร้านท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ใน

กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ โดยเนน้กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริการสาขาแรก

ในปี 2555 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจุบันมีจาํนวนสาขารวมทั้ งส้ิน 8 สาขาทั่วประเทศ 
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ได้แก่ (1) สาขาตลาดเมืองใหม่  จังหวดัเชียงใหม่ (2) สาขาอุดรธานี  จังหวดัอุดรธานี           

(3) สาขาทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช (4) สาขาตลาดย่าโม จงัหวดันครราชสีมา และ       

(5) สาขาศรีราชา จงัหวดัชลบุรี (6) สาขาถนนจนัทร์ กรุงเทพมหานคร (7) สาขาตลาดนานา

เจริญ จงัหวดัปทุมธานี และ (8) สาขาตลาดวงศกร โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 

80 - 260 ตารางเมตร  

2.1.2 ธุรกจินําเข้า ส่งออก และจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

สยามฟูด เซอร์วิส ประกอบธุรกิจนําเขา้และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการดา้น

จดัเก็บและจัดส่ง โดยเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้ งหมด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 สยามฟดู เซอร์วิส เปิดดาํเนินการทั้งหมด 5 สาขา ซ่ึงไดแ้ก่ (1) สาขากรุงเทพมหานคร 

(2) สาขาพทัยา (3) สาขาเกาะสมุย (4) สาขาภูเกต็ และ (5) สาขาเชียงใหม่ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธุรกิจนําเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการ     

ดา้นจดัเก็บและจดัส่งในประเทศเวียดนาม ดาํเนินการโดยวีนาสยาม ฟู้ ด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ 

ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมด วีนาสยาม ฟู้ ด จดัตั้งข้ึนเม่ือปลายปี 2555 ณ เมืองโฮจิมินห์ 

ประเทศเวียดนาม ต่อมาในปี 2557 วีนาสยาม ฟู้ ด เปิดดําเนินการสาขาแห่งใหม่ท่ีเมืองฮานอย 

ประเทศเวียดนาม สําหรับแผนการกา้วต่อไปเพ่ือมุ่งสู่ผูน้าํของธุรกิจดา้นอาหารในเวียดนามอย่าง

แข็งแกร่ง บริษทัฯ ตั้งใจจะสร้างคลงัสินคา้หอ้งเยน็แห่งท่ี 2 รวมทั้งเตรียมเปิดสาขาใหม่ท่ีเมืองดานงั 

ซ่ึงอยูใ่นตอนกลางของประเทศเวียดนามภายในในปี 2560 

2.1.3 ธุรกจิอืน่ ๆ 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนในเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจ

อาหารแบบครบวงสาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ิมเติม

เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตจํานวน 4 บริษัท ซ่ึงประกอบด้วย (1) แม็คโคร  

อาร์โอเอช เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค 

และ/หรือ การบริการสนับสนุนแก่บริษทัในเครือ (2) ARO Company Limited เพ่ือประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านการตลาดและให้คาํปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ (3) โปรมาร์ท เพ่ือประกอบธุรกิจ

จาํหน่ายสินค้าอุปโภค และ (4) Makro (Cambodia) Company Limited เพ่ือประกอบธุรกิจค้าปลีก     

คา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพูชา ทั้งน้ี บริษทัย่อยใหม่ทั้ง 4 แห่งยงัอยู่ในระหว่างการ

เตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต 
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2.2 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ  

ธุรกจิ/ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย % การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จําหน่ายสินค้า แมค็

โคร แมค็โคร            ฟูด

เซอร์วสิ     

อโีค พลสั แมค็โคร       

ฟูดช้อป และ                

สยามโฟรเซ่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้

อุปโภคบริโภค และรายได้

อ่ืน 

สยามแมค็โคร - 140,769 98.8 153,799 98.6 170,373 98.6 

Makro 

(Cambodia)** 

70.00 - - - - - - 

2. ให้บริการด้านการ

บริหาร ด้านเทคนิคและ

สนับสนุน 

รายได้จากการให้บริการ 

และรายไดอ่ื้น* 

แมค็โคร อาร์โอเอช** 99.99 - - - - - - 

ARO ** 100.00 - - - - - - 

โปรมาร์ท** 99.99 - - - - - - 

3. นําเข้าและจาํหน่าย

สินค้าแช่แขง็และแช่เยน็ 

รายได้จากการขายสินค้า

และบริการ และรายไดอ่ื้น* 

สยามฟูด เซอร์วสิ  99.99 1,587 1.1 1,870 1.2 2,158 1.2 

4. นําเข้า ส่งออก และ

จําหน่ายสินค้าแช่แขง็และ

แช่เยน็ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้

และบริการ และรายไดอ่ื้น*  

วนีาสยาม ฟู้ด  100.00 176 0.1 248 0.2 259 0.2 

รวมทั้งส้ิน 142,532 100.0 155,917 100.0 172,790 100.0 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 

  ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 
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2.3 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ธุรกจิศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง    

ธุรกิจศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเองเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมี

สดัส่วนรายไดต่้อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 98.6 ในปี 2558 และในปี 2559 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้กระจายอยู่ทัว่ประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 115 สาขา ประกอบดว้ย 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 17 สาขา อีโค พลสั 11 

สาขา แมค็โคร ฟดูชอ้ป 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 8 สาขา 
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ข้อมูลจาํนวนสาขาและที่ตั้งตามภูมิภาคของธุรกจิศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง  
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เน่ืองด้วยกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ียืดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง 

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจาํแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 

ไดด้งัต่อไปน้ี 

ก) ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 

ข) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

ค) เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 

ง) ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง และเคร่ืองสาํอางค ์

จ) สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

ฉ) เบเกอร่ี 

ช) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบาํรุง (Electrical Appliance and D.I.Y.) 

ซ) เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองใชส้าํนกังานอตัโนมติั 

ฌ) อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 

ญ) เคร่ืองกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชใ้นบา้น 

ฎ) ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

ฏ) ยาและอาหารเสริม 

ฐ) ภตัตาคาร 

ฑ) ผลิตภณัฑอ์าหาร และเคร่ืองใชส้ตัวเ์ล้ียง 

นอกจากสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้โดยการ

จาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยไดว้่าจา้ง

ผูผ้ลิตให้ผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงประเภทสินคา้ดงักล่าวเป็นท่ีช่ืนชอบ

และยอมรับของลูกคา้อย่างกวา้งขวาง และไดจ้ดัจาํหน่ายทั้งในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร แมค็โคร 

ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั และร้านสยามโฟรเซ่น ทั้งน้ี การจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ

ตนเองเป็นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่งใชอ้ยา่งแพร่หลายในหลายประเทศทัว่โลก  
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ปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนินการจาํหน่ายสินคา้ D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภทและ

ชนิดของสินคา้ตามเคร่ืองหมายการคา้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

เคร่ืองหมายการค้า ประเภทของสินค้า 

aro 

 

สินค้าอุปโภค  ได้แก่  แก้วนํ้ า ถุงพลาสติก หนังยาง ภาชนะพลาสติก 

เคร่ืองครัวสเตนเลส ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค์ ไมแ้ขวนเส้ือ และ

เก้าอ้ีพลาสติก กระดาษชําระ นํ้ ายาล้างจาน และนํ้ ายาทําความสะอาด

สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

สินคา้บริโภค ไดแ้ก่ ขา้วสาร เสน้หม่ีอบแหง้ นํ้ามนัพืช นํ้าปลา ไส้กรอก 

หมูหยอง ผลไมก้ระป๋อง นํ้ าผลไมบ้รรจุขวด ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง 

ผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ เป็นตน้ 

M & K 

 

ขนมขบเค้ียว คุก้ก้ี และนํ้าผลไม ้เป็นตน้ 

PETZFRIEND 

 

อาหารสุนขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็นตน้ 

Protech 

 
 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

Q-BIZ 

 

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็กซ์ กระดาษเคร่ืองคิดเงิน บตัรตอกเวลา 

สมุด ปากกา แฟ้มเอกสาร  ซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย กาว ตูเ้ก็บ

เอกสาร โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะทาํงานเหล็ก และเกา้อ้ีใชใ้นสํานกังาน 

เป็นตน้ 

Savepak 

 

กระดาษชาํระ นํ้ายาลา้งจาน วุน้เสน้ และไสก้รอก เป็นตน้ 

Starline 

  

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส่้วนบุคคล 

ไทยรวงขวญั 

 

ขา้วสาร 
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ดว้ยปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะ

ของสินค้ามากข้ึน ยึดติดกบัเคร่ืองหมายการค้าน้อยลง ให้ความใส่ใจในคุณภาพและราคามากข้ึน      

โดยลกูคา้ท่ีมีความสนใจในสินคา้ D.O.B. ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั องคก์ร ร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงเป็น

กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ปริมาณมากเพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อหรือใชใ้นธุรกิจ และมกัมีเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

จดัซ้ือเพ่ือทาํการเลือกซ้ือสินคา้โดยเฉพาะ ดงันั้น ลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกซ้ือ

สินคา้เป็นอย่างดี ซ่ึงเดิมมกัจะติดต่อกบัผูค้า้ส่งหรือผูผ้ลิต เพ่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เช่น กระดาษ

ชําระเพ่ือใช้ในบริษัททั่วไป หรือนํ้ ามันพืชสําหรับการใช้งานในภัตตาคาร ดังนั้ น สินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ จึงไดเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูคา้กลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งในดา้นราคาและคุณภาพสินคา้  

สินคา้ท่ีพฒันาข้ึนมาภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ผูป้ระกอบการ   

ทั้งในด้านคุณภาพท่ีดี มาตรฐานคงท่ี ความหลากหลายครบครันของสินค้า และราคาประหยดั ท่ี

สามารถเพ่ิมกาํไรหรือช่วยผูป้ระกอบการบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจ โดยปัจจุบัน สินค้าหลกั

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของแม็คโคร ไดแ้ก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแพ็ค (Savepak) 

และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดัส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาสินคา้ท่ีมีคุณภาพ อนัเป็นเอกลกัษณ์เหมาะสมเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มมาโดยตลอด ในปีน้ีแม็คโครไดร่้วมมือกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพทั้ง

โรงงานผลิตของกลุ่มบริษทั ซี.พี. และผูผ้ลิตรายอ่ืน ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาพฒันากลุ่มสินคา้

ท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยสินค้าภายใตแ้บรนด์ “เอโร่” ยงัคงเป็นแบรนด์หลกัในการนําเสนอเป็น

วตัถุดิบในรายการอาหารของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ เช่น ซอสปรุงสาํเร็จกวา่ 13 รายการ ท่ีสามารถ

นาํไปประกอบอาหารไดท้นัที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภยั ภายใตแ้นวคิด “ฉีก เท อุ่น เสริฟ” และ

นํ้าจ้ิมสูตรต่าง ๆ เป็นตน้ และสําหรับผูป้ระกอบการร้านโชห่วย ภายหลงัประสบความสาํเร็จจากกลุ่ม

ขนมและนํ้ าผลไมแ้บรนด์ “เอ็มแอนด์เค” บริษัทฯ วางจาํหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่เพ่ือเป็น

ทางเลือกให้ผูป้ระกอบการนาํไปสร้างยอดขายให้เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ซาลาเปาแบรนด์ “จกัรพรรดิ” และ 

ขา้วสารแบรนด ์“ไทยรวงขวญั” เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่คู่ค้าในการพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้บรนด ์“เอโร่” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณัฑพ์ลาสติก นํ้ายาลา้งจาน ภาชนะอาหาร

ใช้แล้วท้ิง จนได้รับมาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2558 นํ้ ายาล้างจานภายใต้แบรนด ์     

“เอโร่” ยงัไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวอีกดว้ย 

เป้าหมายต่อไปของบริษทัฯ คือ การสร้างความภาคภูมิใจในการใชผ้ลิตภณัฑคุ์ณภาพแบรนดเ์อโร่ และ

สร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไป โดยปัจจุบนัผา้กนัเป้ือนสีแดงติดแบรนด์เอโร่ถือเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงในการทาํหนา้ท่ีสร้างการรับรู้และความจดจาํ รวมทั้งเช่ือมโยงถึงแบรนด ์“แมค็โคร” ใน

เวลาเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนจะร่วมมือกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพพฒันาสินคา้เอก็ซคลูซีฟท่ีมี
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จาํหน่ายเฉพาะท่ีแม็คโครเท่านั้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกของสินคา้ให้กบัผูป้ระกอบการทาํธุรกิจไดอ้ย่าง

ย ัง่ยืนตลอดไป 

2.3.2 ธุรกจินําเข้า ส่งออก และจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง  

2.3.2.1 ธุรกจิในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอร์วสิ 

สยามฟดู เซอร์วิส เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์วิส เป็นผูน้าํ

ในธุรกิจนาํเขา้มีความเช่ียวชาญในการคดัสรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง 

แช่เยน็ และอาหารแหง้ จากต่างประเทศ และในประเทศ ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง 

นม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีมาตรการเขม้งวดในการ

บริหารจดัการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินคา้ จดัเก็บ และการขนส่งภายใต้

กระบวนการท่ีไดม้าตรฐานดว้ย กลุ่มลกูคา้หลกัของสยามฟดู เซอร์วิส ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

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

- กลุ่มภตัตาคาร (Full Service Restaurant : FSR) 

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR) 

- กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้าํหน่าย (Manufacturing and Trader) 

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบนัต่าง ๆ  

(Catering and Institutions) 

2.3.2.2 ธุรกจิในประเทศเวยีดนาม โดยวนีาสยาม ฟู้ด  

วีนาสยาม ฟู้ ด เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนปลายปี 2555 ณ เมือง   

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือประกอบธุรกิจการนาํเขา้ และส่งออก ตลอดจนจาํหน่าย

สินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูงใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการอาหารจานด่วน 

ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไป ในปี 2557 บริษทัฯ ดาํเนินการขยายสาขาเพ่ิมท่ี

เมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม โดยนาํกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจท่ียึดถือความ

ตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เช่น มีการจดัโครงการอบรมใหค้วามรู้ 

สร้างความเขา้ใจแก่พนกังาน เพ่ือสร้างทีมงานมืออาชีพในการใหบ้ริการดา้นอาหาร พร้อม

จดัเตรียมห้องเก็บสินคา้แช่เย็นและแช่แข็งไวส้นับสนุนการเติบโตของผูป้ระกอบธุรกิจ

ใหบ้ริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไปในเมืองฮานอย ดงันั้น 

วีนาสยาม ฟู้ ด จึงเป็นกา้วแรกในการต่อยอดทางธุรกิจไปยงัเมืองหรือประเทศต่าง ๆ ใน

ภูมิภาคต่อไป 
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2.4 การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

2.4.1.1 ธุรกจิศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง 

ก) ผลิตภณัฑ ์

บริษัทฯ ย ังคงให้ความสําคัญกับการขายสินค้าประเภทอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก 

อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูน้าํในดา้นการประกอบธุรกิจ

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเองของประเทศไทย โดยอาศยัความ

เช่ียวชาญทางด้านการคดัสรรสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี และตรงต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 99 เป็นสินคา้ขายขาด และมีสินคา้

ฝากขายเป็นส่วนนอ้ย เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทาํอาหารสาํหรับผูป้ระกอบการมือ

อาชีพ สินคา้ประเภทเคร่ืองนอน เป็นตน้  

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ แต่ละกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกรายย่อย โฮเรกา้ และธุรกิจ

บริการ มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนัออกไป บริษทัฯ 

จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยติดตามและ

วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลกูคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด จึงช่วยทาํใหบ้ริษทัฯ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกันไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งทีมงานเพ่ือคิดคน้และพฒันาสินคา้ประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ อาทิ ซอสพร้อมปรุง นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

นํ้ าจ้ิมและเคร่ืองปรุงรส อาหารสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “aro” เป็นต้น ทั้ งน้ี  กระบวนการผลิตทั้ งหมดถูกควบคุมโดย

ผูเ้ช่ียวชาญอย่างใกลชิ้ดเพ่ือใหสิ้นคา้และผลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของ

ลูกคา้ ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือบริษทัฯ ขยายธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ 

จึงมีความพร้อมและสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินค้าท่ีจําหน่ายในแต่ละสาขาให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมดา้นอาหารมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจ และ

การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ได้

จดัตั้งทีมงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส เพ่ือมุ่งเนน้ทาํความเขา้ใจในเชิงลึกถึงความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร หรือกลุ่มโฮเรกา้ พฒันาสินคา้ บริการและสาขา

รูปแบบใหม่เพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจ และเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงจะเป็น
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รากฐานสนบัสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจฟูดเซอร์วิส อย่างย ัง่ยืน ดว้ยการวิเคราะห์

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด ช่วยทาํให้บริษทัฯ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเม่ือบริษทัฯ ขยาย

ธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจาํหน่ายในแต่ละ

สาขาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม  

ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันาศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบของแม็คโคร      

ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น เพ่ิมข้ึน โดยรูปแบบ

ของศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวมีพ้ืนท่ีขายเลก็ลง และมีการนาํเสนอประเภท

สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลาย และตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้

มากยิ่งข้ึน เพ่ือใหแ้มค็โครเป็นคู่คา้ท่ีนาํเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้สมาชิก 

ข) ทาํเลท่ีตั้ง 

จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่ง โดยเป็นผูค้า้ปลีกรายแรกใน

ประเทศไทยท่ีเปิดดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายในลกัษณะศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระ

เงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) บริษทัฯ จึงมีความไดเ้ปรียบจากโอกาสในการ

เลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครือข่ายสาขาท่ีครอบคลุมฐานลกูคา้

ในทาํเลหลกั ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทัว่ประเทศรวม

ทั้งส้ิน 115 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 76 สาขา 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 17 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 11 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป 3 

สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 8 สาขา ตามลาํดบั ทั้งน้ี แต่ละสาขาจะมีพ้ืนท่ีและ 

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามทาํเลท่ีตั้ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จาํนวน 24 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจาํนวน 91 สาขา ตามลาํดบั  

รายการ 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร

รูปแบบคลาสสิก 
63 70 76 

แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส  8 12 17 

อีโค พลสั 6 8 11 

แมค็โคร ฟดูชอ้ป - 1 3 

ร้านสยามโฟรเซ่น 5 7 8 

รวม 82 98 115 
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ค) นโยบายดา้นราคา 

ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเป็นปัจจยัท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของ

บริษทัฯ โดยเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของบริษทัฯ ท่ีผ่านมาเกิดจากปัจจยัหลายประการ 

เช่น  การสํารวจราคา การบริหารต้นทุนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และ

ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูผ้ลิต และจดัจาํหน่ายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

บริษัทฯ มีนโยบายดํารงไว้ซ่ึ งโครงสร้างการบริหารงานด้วยต้นทุนท่ีตํ่ าและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีไดริ้เร่ิมในช่วงปีท่ีผ่าน

มา เช่น การบริหารและควบคุมอตัราผลกาํไรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสินคา้    

คงคลงัและสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนช้า การบริหารตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสินคา้  

การอนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน

การใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

ง) การส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายของบริษทัฯ ไดเ้นน้ถึงการส่ือสารกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการผ่าน

ช่องทางวารสาร Makro Mail ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแคต็ตาลอ็กสินคา้จดัทาํล่วงหนา้ ในแต่ละ

ปักษ ์(2 สัปดาห์) บริษทัฯ จะทาํการลดราคาสินคา้ชนิดใดบา้ง ซ่ึงสินคา้ท่ีนาํมาส่งเสริม

การจาํหน่ายจะเป็นสินคา้ท่ีมีราคาถกูกวา่ปกติมาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงานล่วงหนา้

ตลอดปีท่ีจะจดัให้มีการเสนอขายสินคา้ราคาพิเศษแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีการ

วางแผนล่วงหนา้ร่วมกบัผูจ้ดัจาํหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารส่งเสริมการจาํหน่าย

ของแต่ละ Suppliers เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการจาํหน่ายของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ยงัมีการจดัการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล ซ่ึงประกอบดว้ยการลดราคา

สินคา้ การแลกของสมนาคุณ การจดัรายการพิเศษ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้

ร่วมมือกับธนาคารในการเสนอบริการทางธุรกิจให้กับลูกค้าในรูปแบบการเปิด       

สาขาย่อย ณ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร การบริการบตัรเครดิตซิต้ีแบงกก์าร์ด สาํหรับ

ซ้ือสินคา้ทุกประเภท และบตัรเครดิตท่ีมีตราสัญลกัษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ สําหรับการซ้ือ

สินค้าอุปโภคประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน และเฟอร์นิเจอร์ 

นอกเหนือจากการจดัรายการส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี ท่ีนาํเสนอผา่นใบปลิว และ Makro 

Mail บริษัทฯ ย ังมี  “แม็คโคร แอปพลิเคชัน” แอปพลิเคชันแรกเพ่ือผู ้ประกอบการ

โดยเฉพาะ สําหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้ลูกคา้ส่ือสารกบัแมค็โครไดใ้กลชิ้ดมากข้ึน ทาํ

ให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการทุกกลุ่มสามารถวางแผนในการเลือกซ้ือ และนาํสินคา้ไปสร้างผล

กาํไรอีกทอดหน่ึงได้ นอกจากน้ี การจัดเตรียมสินค้าในปริมาณมากตามท่ีลูกค้าสั่งไว้
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ล่วงหนา้ นบัเป็นอีกหน่ึงบริการท่ีช่วยผูป้ระกอบการประหยดัเวลาในการดาํเนินธุรกิจ และ

ตอกย ํ้าวา่แมค็โครเป็นคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยตรงขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัจดัโครงการและกิจกรรม    

ท่ีเป็นประโยชนต่์อกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

(1) มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa) ซ่ึงเป็นกิจกรรม

สําคญัประจาํปีของบริษทัฯ และจดัต่อเน่ืองกว่า 10 ปี ตอกย ํ้าความเป็นมืออาชีพ

ของแมค็โครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ดว้ยความครบครันของ

วตัถุดิบและอุปกรณ์สําหรับธุรกิจอาหาร นวตักรรมด้านอาหาร เช่น ซอสปรุง

สาํเร็จแบรนด ์“เอโร่” และการจดัแสดงสินคา้ใหม่ของแม็คโครและพนัธมิตรทาง

การคา้กวา่ 300 ร้านคา้ ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู้อยา่งหลากหลายผา่น

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ลูกคา้ทั่วไปและกลุ่ม

โฮเรก้า ได้นําความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจท่ีได้รับจาก

กิจกรรมภายในงานไปพฒันาต่อยอดธุรกิจของตนเองให้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น

แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 

(2) โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่มลูกค้า

หลกัของบริษทัฯ กลุ่มหน่ึงคือผูค้ ้าปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วย บริษทัฯ จึงได้

ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพร้านคา้ปลีกและร้านโชห่วยไทย โดยการ

ใหค้าํแนะนาํ ความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก สนบัสนุนเคร่ืองมือในการ

สร้างยอดขายและผลกาํไร ให้ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย นําไปพฒันา

ปรับปรุงธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคยุคใหม่ ท่ี มีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผา่นกิจกรรมท่ีสาํคญั ๆ ของโครงการ อาทิ  

- การจดังานตลาดนดัโชห่วย ซ่ึงในงานประกอบไปดว้ยการจดักิจกรรมสัมมนา

และบริการใหค้าํแนะนาํในการจดัการร้านคา้ปลีก 

- การจดัทาํคู่มือการเปิดร้านใหม่ เพ่ือใหค้าํแนะนาํแก่ผูท่ี้ตอ้งการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาคู่มือ 3 ชุด ประกอบดว้ยคู่มือ 8 หัวขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือ

การปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการวางแผนผงัร้านคา้มินิมาร์ทใน

รูปแบบ 3 มิติ รวมถึงการใหค้าํแนะนาํการบริหารพ้ืนท่ีกลุ่มสินคา้ภายในร้าน

ตามทาํเลท่ีตั้ง ตวัอย่างการจดัเรียงสินคา้ และประมาณการเงินลงทุนเร่ิมตน้ 

โดยคาํนึงถึงทาํเลท่ีตั้งและกลุ่มลูกคา้ของร้านคา้เป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัฯ 
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ไดพ้ฒันาโปรแกรมดงักล่าวจนสามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก

คุณสมบติัในการออกแบบผงัร้าน การจดัเรียงสินคา้ และการเลือกสินคา้ตาม

ทาํเล ในปีน้ีนวตักรรมดงักล่าวสามารถตอบโจทยด์า้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

ธุรกิจ เช่น ตน้ทุน ยอดขายและกาํไร ซ่ึงเป็นความครบครันท่ีผูป้ระกอบการโช

ห่วยตอ้งการ เน่ืองจากสามารถมองเห็นภาพธุรกิจชดัเจน โดยเป็นบริการท่ีแมค็

โครมอบใหโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

(3) ศูนย์ Makro Culinary Center – MCC มากกว่าการจัดหาวัตถุดิบท่ีหลากหลาย มี

คุณภาพท่ีดี ในราคาท่ีคุม้ค่าท่ีสุดแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 

บริษทัฯ จดัตั้งศูนย ์Makro Culinary Center - MCC ข้ึนบริเวณชั้น 1 ของอาคารธารา

พัฒนาการ เพ่ือประกาศเป็นคู่ คิดธุรกิจผู ้ประกอบการโฮเรก้า ในโอกาสย้าย

สํานักงานใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยกวา้งขวางและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายครบ

ครัน ด้วยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าผูป้ระกอบการโฮเรก้าเป็นอย่างดี ศูนย ์

Makro Culinary Center จึงได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการ

เสริมสร้างศักยภาพของผูป้ระกอบการร้านอาหารอย่างรอบด้าน ได้แก่ การเป็น

ศูนยวิ์จยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ ซ่ึงท่ีผ่านมามีการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือผูป้ระกอบการโฮเรก้าเฉล่ีย 140 รายการต่อปี โดย

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหลู้กคา้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างใกลชิ้ด 

ทั้งการทดสอบและประเมินคุณภาพอาหารผ่านทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 (การดม การ

ชิม การมอง การสัมผสั และการไดย้ิน) ภายในห้อง Sensory Cabinet การทดสอบ

ปรุงอาหารดว้ยผลิตภณัฑ์ภายในห้องครัวท่ีเพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์การทาํครัวท่ี

ทนัสมยั เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทยก์ารทาํธุรกิจยุค

ปัจจุบนัมากท่ีสุด   

ศูนย์ Makro Culinary Center ยงัเป็นศูนยฝึ์กอบรมให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์

และแนวโน้มด้านการทําธุรกิจอาหาร ล่าสุดได้รับเกียรติจากเชฟวิวแมน ลีออง 

ประธานผูก่้อตั้ง Thailand Culinary Academy มาถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจดัการ

ร้านอาหาร ซ่ึ งได้ รับการตอบรับจากลูกค้าสมาชิ กเป็ นอย่างดี  ทั้ งท่ี เป็ น

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีแผนจะทําธุรกิจร้านอาหาร หรือผูป้ระกอบการท่ีมี

ร้านอาหารอยู่แลว้ และต้องการเพ่ิมเติมความรู้ในการทําธุรกิจ ทั้ งน้ี ผูท่ี้เข้าร่วม

ฝึกอบรมจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรจากศูนย ์Makro Culinary Center ดว้ย  

ทั้ งน้ี  ศูนย์ Makro Culinary Center ถือเป็นหน่ึงกลไกสําคัญในการเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ของแม็คโครในการเป็นคู่คิดธุรกิจผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ผ่านรายการ 

Food Morning ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยเชิญเชฟผูเ้ช่ียวชาญมามอบทักษะ

ความรู้ รวมทั้ งสร้างโอกาสให้ร้านอาหารของลูกคา้สมาชิกเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 
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ควบคู่ไปกบัการแนะนาํผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ และให้เป็นท่ี

จดจาํในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหารท่ีพร้อมสนับสนุนผูป้ระกอบการร้านอาหาร

ดว้ยความเขา้ใจ   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ช้ศูนย ์Makro Culinary Center ในการจดักิจกรรมภายใน

ของแม็คโคร อาทิ กิจกรรม Charity Lunch โดยนําว ัตถุดิบท่ีมีจําหน่ายในศูนย์

จาํหน่ายสินค้าแม็คโครมาปรุงเป็นเมนูอาหารรายการต่าง ๆ พร้อมจาํหน่ายแก่

พนกังานท่ีสนใจร่วมกิจกรรมการกุศล เพ่ือรวบรวมเงินบริจาคไปต่อยอดทาํกิจกรรม

เพ่ือสังคมต่อไป สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ วางแผนตารางฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ธุรกิจอาหารตลอดทั้งปี ซ่ึงนอกจากลูกคา้โฮเรกา้แลว้ ยงัรวมถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ส่ือมวลชน หน่วยงานภาครัฐ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ย 

2.4.1.2 ธุรกจินําเข้าและจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

ก) ผลิตภณัฑ ์

เพ่ือตอบสนองกบัธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหารท่ีมีมูลค่าตลาดในระดบัสูงมากและมีการ

แข่งขันท่ีรุนแรง สยามฟูด เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด (“กลุ่มบริษัทย่อย”) จึงได้

วางแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสาํหรับลูกคา้กลุ่มเป้าหมายดว้ย

การสร้างความแตกต่างใหมี้ความเหนือคู่แข่งในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ความหลากหลายและคุณภาพของสินคา้ 

กลุ่มบริษัทย่อยได้ทําการศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเน้นการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัย่อยจึงไดมี้การคดัสรรสินคา้ท่ีมี

คุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะสินคา้ใน

กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญ่ีปุ่น ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงกว่าอตัราการเติบโต

เฉล่ียของอาหารประเภทอ่ืน ควบคู่กบัการเพ่ิมตราสินคา้โดยการคดัสรรและนาํเสนอ

สินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ เพ่ือเจาะจงกลุ่มลกูคา้อยา่งชดัเจนมากข้ึน  

ความเป็นเลิศในดา้นการบริการ 

จากความตั้งใจของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีตอ้งการสร้างความเป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการ จึง

ไดด้าํเนินการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารทาํงานของ

ฝ่ายบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือขององคก์ร

และของพ นักงานในองค์กรในการพัฒ นาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ท่ี มี
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ประสิทธิภาพโดยอาศัยการจัดการจากระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องมีข้อมูลใน การให้บ ริการลูกค้า ท่ีส อดคล้องกัน ทั้ งองค์กร ซ่ึงจะเพ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษัทย่อยมีความพร้อมท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับพัฒนา

ศกัยภาพการให้บริการตามมาตรฐานการบริการระดบัสากล เพ่ือสร้างความประทบัใจ

ในการใหบ้ริการ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และสามารถแข่งขนัในตลาดไดใ้นระยะยาว  

การใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน  

การมุ่งสู่ความเป็ นเลิศใน การบ ริการท่ีจะตอบส นองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย พนกังานในองค์กรเป็นหัวใจสําคญัในการท่ีกลุ่มบริษทัย่อยจะประสบ

ความสําเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทย่อยจึงให้ความสําคัญในกระบวนการ

คดัเลือกพนกังาน รวมทั้งจดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรม พร้อมการประเมินผลงานของ

พนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นความรู้เก่ียวกับสินค้าและการให้บริการท่ี ดี            

เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสินค้า (brand loyalty) ของผูบ้ริโภคต่อกลุ่มบริษทัย่อยใน

ระยะยาว 

ข) ทาํเลท่ีตั้ง 

นอกจากสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว สยามฟูด เซอร์วิส ยงัมีสาขาใน

ประเทศตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญอีก 4 แห่ง ได้แก่ เกาะสมุย พัทยา ภูเก็ต และ

เชียงใหม่ ทั้ งน้ีเพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร ในแหล่ง

ท่องเท่ียว และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน 

ในส่วนของวีนาสยาม ฟู้ ด การขยายตลาดในช่วงท่ีผ่านมามุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน

เมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็นหลกั 

ค) นโยบายดา้นราคา 

กลุ่มบริษัทย่อยกําหนดราคาสินค้าท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาด และเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสู่ความสําเร็จของกลุ่มบริษทัย่อยและทาํ

ใหส้ามารถดึงดูดใหล้กูคา้หลกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทัยอ่ยจดัจาํหน่าย 

ง) การส่งเสริมการขาย 

สยามฟูด เซอร์วิส ไดป้รับปรุงภาพลกัษณ์ทางการตลาด โดยทาํการปรับปรุงเวบ็ไซต ์

จัดทําแผ่นพับโฆษณาแบบใหม่ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเพ่ือการสาธิต
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ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ในกลุ่มภตัตาคารอาหารเอเชียทั้งท่ีเป็นรายย่อย

และท่ีเป็นภตัตาคารในเครือต่าง ๆ ซ่ึงทาํให้การดาํเนินธุรกิจของสยามฟูด เซอร์วิส มี

ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งมัน่เจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุดเพ่ือการผลกัดนัการ

พฒันาของสินคา้ฟูดเซอร์วิส ทั้งลูกคา้เก่าและใหม่ เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินคา้

และบริการ อาทิ การพฒันาเมนูใหม่จากสินคา้ในกลุ่มเน้ือ ผลิตภณัฑป์ระเภทนม และ 

อาหารทะเลให้กบัลูกคา้กลุ่มผูใ้ห้บริการอาหารจานด่วน การเพ่ิมสินคา้ประเภทอาหาร

สด (Live) เช่น กุง้มงักร หอยนางรมสด เป็นตน้ 

สาํหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม วีนาสยาม ฟู้ ด ไดด้าํเนินการจดัตั้งสาํนกังานแห่งแรก

ในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการขยายสาขาเพ่ิมท่ีเมืองฮานอย 

เพ่ือตอบโจทยทุ์กการดาํเนินการของธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงห้องครัวสาธิตเพ่ือใชจ้ดักิจกรรม

ใหค้วามรู้และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ อีกทั้ง ยงัช่วยเสริมภาพลกัษณ์ความเป็น

มืออาชีพในการประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และรองรับการขยายตวัของธุรกิจ

ในอนาคตอีกดว้ย  

นอกจากน้ี วีนาสยาม ฟู้ ด ยงัมีส่วนร่วมในการสร้างสรรกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรักษา

ความสัมพนัธ์อนัดีกับลูกค้า และยงัเป็นการขยายโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้ท่ี

น่าสนใจ เช่น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และงาน Robo 

wine dinner เป็นตน้ ทั้งยงัเขา้ร่วมกิจกรรมมากมายกบัทางสมาคมเชฟ เพ่ือสร้างโอกาส

ในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier chefs และร่วมกบั 

FHV ในการจดัแสดงผลิตภณัฑ์อาหารคุณภาพสูง ทุกกิจกรรมลว้นมีส่วนสร้างความ

แตกต่างและสนบัสนุนให ้วีนาสยาม ฟู้ ด กา้วข้ึนเป็นบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารระดบั

แนวหนา้ในประเทศเวียดนาม และไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้ระกอบการในฐานะคู่คิด

ธุรกิจท่ีจดัหาสินคา้และบริการคุณภาพมาใหโ้ดยตลอด 

2.4.2 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมากทัว่ประเทศ บริษทัฯ ประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองในการจดั

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ซ่ึงประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มลูกคา้

โฮเรกา้ และกลุ่มธุรกิจบริการ ซ่ึงลกัษณะของลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้งัน้ี 
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2.4.2.1 ธุรกจิศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง 

ก) ผู้ ค้าปลีกรายย่อย: ผูป้ระกอบการค้าปลีกรายย่อยท่ีจาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซ่ึง

กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบดว้ย ร้านขายของชาํ ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขาย

เคร่ืองเขียน เป็นตน้ 

ข)  โฮเรก้า: ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาด

เล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดเลก็ท่ีจาํหน่ายอาหารหลากหลายประเภท  

ค)  ธุรกิจบริการ: ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

บริษทั สํานักงานบริการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงพิมพ ์  

ร้านซกัรีด และผูป้ระกอบธุรกิจบริการทัว่ไป เป็นตน้ 

การพฒันาลูกคา้จาํเป็นตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่าง

ลึกซ้ึง โดยเฉพาะกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรกา้ โดยทีมงานฝ่ายพฒันาลูกคา้ยงัคง

ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ทาํความรู้จกักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพทั้งหลาย เพ่ือนาํ

ขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํจากลูกคา้มาประมวลและวิเคราะห์ เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบต่าง ๆ 

ของธุรกิจต่อไป นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยบริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทั

ในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ จึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะผสานความร่วมมือกบักลุ่มเครือ

เจริญโภคภณัฑใ์นฐานะผูน้าํธุรกิจทางดา้นอาหารอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีความรู้ความ

ชาํนาญ และมีความเขา้ใจในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างดี มาช่วยพฒันาและเสริมสร้างความเขา้

ใจความตอ้งการของลกูคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน  

บริษทัฯ มีเป้าหมายชดัเจนท่ีจะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการ บริษทัฯ จึงพฒันา

รูปแบบของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ใหมี้ความหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเหมาะสม

กบัลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซ่ึงสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจบริษทัฯ ทั้ งใน

ประเทศและในระดบัภูมิภาคอาเซียน ดงัต่อไปน้ี 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก เป็นรูปแบบสาขาหลกัของบริษทัฯ และมี

พ้ืนท่ีการขายตั้ งแต่ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือ

ประกอบธุรกิจจดัหาสินค้าไวเ้พ่ือตอบสนองธุรกิจของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม

ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายย่อย เพราะผูป้ระกอบการมาศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โครเพียงท่ีเดียว จะไดรั้บความสะดวกและสามารถเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค

ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งท่ีจดัเตรียมไวอ้ย่างหลากหลายครบถว้น ท่ีสาํคญัคือ มีราคาท่ี
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เหมาะสมซ่ึงสามารถนาํไปทาํกาํไรต่อได ้ภายใตแ้นวคิดสินคา้ครบ บริการดี ราคาถูก ทั้งน้ี 

มาตรการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนสาํคญัยิ่งท่ีทาํให้บริษทัฯ ยงัคงความ

เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีมอบความคุม้ค่าของสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ

ไดอ้ยูเ่สมอ  

แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส 

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นรูปแบบสาขาท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือประกอบธุรกิจจดัหาสินคา้

แบบครบวงจรแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้โดยเฉพาะ เช่น อาหารสด และอาหารแช่แข็ง 

อาหารแห้ง เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใช้ท่ีจาํเป็นสําหรับธุรกิจ

ร้านอาหารและโรงแรม เป็นตน้ ทั้งน้ี แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส มีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 1,000-5,000

ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดท่ีเล็กจึงทาํให้เกิดความคล่องตัวในการขยายสาขา และยงัทาํให ้ 

บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีใกลก้บักลุ่มลกูคา้เป้าหมายมากข้ึน  

อีโค พลสั 

อีโค พลสั มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมีจุดประสงค์พัฒนาข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการไดท้ั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายย่อย 

กล่าวคือ รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จดัสรรพ้ืนท่ีสําหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพ่ือ

ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในทาํเลพ้ืนท่ีท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร

และจดัเล้ียงจาํนวนมาก และมีศกัยภาพในการเติบโต เช่น สาขาพทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

(หางดง) เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มโฮเรกา้ ส่งผลให้ธุรกิจบริษทัฯ มี

ความแตกต่างและไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

แมค็โคร ฟู้ ดชอ้ป 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเลก็แต่ครบวงจร โดยมี

พ้ืนท่ีการขายเฉล่ียประมาณ 600-800 ตารางเมตร เพ่ือใหล้กูคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ี

ดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่ตอ้งเดินทางไกล 

ร้านสยามโฟรเซ่น 

ร้านสยามโฟรเซ่น ถูกพฒันาข้ึนเพ่ือจาํหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั มีพ้ืนท่ีการ

ขายเฉล่ีย 80 - 260 ตารางเมตร 
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2.4.2.2 ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและ

จดัส่ง 

กลุ่มลูกคา้หลกัของสยามฟูด เซอร์วิส ไดแ้ก่ กลุ่มโฮเรกา้ ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงภตัตาคาร

ขนาดใหญ่ทั้งประเภทผูป้ระกอบการอิสระและภตัตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ

ให้บริการดา้นอาหารแก่ลูกคา้คู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริการอาหารจานด่วน (Quick Service 

Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในธุรกิจ

บริการดา้นอาหารและธุรกิจของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้ รวมทั้งการนาํเสนอสินคา้และบริการท่ี

ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ทั้งน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีคลงัสินคา้อยู่ 5 แห่ง

ในทาํเลท่ีสาํคญัจึงสามารถจดัส่งสินคา้คุณภาพดีแก่ลกูคา้ทัว่ประเทศ  

นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยดาํเนินการฝึกอบรม

แก่พนักงานให้มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลูกคา้กลุ่ม

โฮเรกา้ เพ่ือนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยมีการ

จดัการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหวัหนา้พ่อครัว (Chef) และการพฒันาทกัษะใน

การขาย เป็นตน้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมในงานแสดงสินคา้สาํคญั งาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ือง

อาหารและอุปกรณ์” ท่ีจดัโดยบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้สยามฟูด เซอร์วิส มีผลประกอบการท่ี

เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

วีนาสยาม ฟู้ ด ใหค้วามสําคญักบัการขยายตลาด และมุ่งเนน้การนาํเสนอความหลากหลาย

ของผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ 

วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย และเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ความ

เป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร และรองรับการขยายตวัของธุรกิจ

ในอนาคต 

2.4.3 ลูกค้ารายใหญ่ 

ลูกคา้รายใหญ่ท่ีมียอดซ้ือสินคา้และบริการเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม

สาํหรับปี 2559  

- ไม่มี -  
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2.4.4 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

2.4.4.1 ธุรกจิศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง 

การจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ เป็นแบบชาํระดว้ยเงินสดและบริการตนเอง โดยมุ่งเนน้

การจาํหน่ายสินคา้หลากหลายในปริมาณมาก และราคาท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารตน้ทุน

การดาํเนินงานให้ตํ่าท่ีสุด เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าหลกัอนัได้แก่กลุ่มผูค้ ้าปลีกรายย่อยและกลุ่ม

โฮเรกา้สามารถนาํไปทาํกาํไรต่อและแข่งขนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดอ้าํนวยความสะดวก

ให้แก่ลูกคา้ เช่น การให้บริการแนะนําเก่ียวกบัสินคา้ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ลูกค้า

สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนสินคา้ หากพบว่าสินคา้นั้นชาํรุดหรือเสียหายอนัเกิดจาก

ความบกพร่องของบริษทัฯ หรือผูผ้ลิต โดยลูกคา้จะตอ้งนาํใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งสินคา้ท่ี

ประสงคจ์ะขอคืนหรือเปลี่ยนมาพบเจา้หนา้ท่ีแผนกรับคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ภายใน 7 

วนั นบัจากวนัท่ีทาํการซ้ือ ยกเวน้สินคา้อาหารสดและแช่แข็งจะตอ้งกระทาํภายในวนัท่ีซ้ือไป

เท่านั้น ทั้งน้ี สินคา้ท่ีจะขอคืนหรือเปล่ียนตอ้งอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งตวัสินคา้และหีบห่อ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้มีการประกันราคาสินค้า (Price Guarantee) ภายใต้เง่ือนไขของ 

บริษทัฯ เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ในการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ 

ปัจจุบัน บริษทัฯ มีช่องทางการจาํหน่ายสินค้าในรูปแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง

ทั้งหมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 76 สาขา 

(2) แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 17 สาขา (3) อีโค พลสั จาํนวน 11 สาขา และ (4) แมค็โคร 

ฟูดชอ้ป 3 สาขา (4) ร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 8 สาขา โดยสาขาแต่ละรูปแบบมีลกัษณะ

ของผลิตภณัฑ์และทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะกบัลูกค้าแต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป (โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.4.2 – ลกัษณะลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย)  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดช่องทางการขายออนไลน์ผ่าน Makroclick.com นบัเป็นช่องทาง

ออนไลน์ใหม่ของแมค็โครท่ีเขา้มาตอบโจทยก์ารสร้างธุรกิจของผูป้ระกอบการโชห่วยและ

ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจดัหากลุ่มสินคา้ท่ีมีความหลากหลายและ

แตกต่างจากสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายในสาขาของแม็คโคร มานาํเสนอเป็นทางเลือกหน่ึงบน

ร้านคา้ออนไลน์ โดยในปี 2558 Makroclick.com มียอดสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ิมข้ึนถึง 4 

เท่าตัวของปีท่ีผ่านมา สะท้อนถึงความมั่นใจของลูกค้าท่ีมีต่อช่องทางการซ้ือขายทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ โดยลกูคา้เช่ือมัน่วา่จะยงัคงไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด และคุม้ค่าท่ีสุดจาก

แม็คโคร อีกทั้งสาขาของแม็คโครท่ีกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ นบัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ว่าจะเป็นช่องทางท่ีสะดวกในการติดต่อ สอบถาม และแกไ้ขใน

กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ทั้งน้ี ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศ

ไทยมีโอกาสเติบโตอีกมาก จากจาํนวนคนไทยผูใ้ช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกว่า 30 

ลา้นคน บริษัทฯ มีศักยภาพความพร้อมด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับมีฐานข้อมูลลูกค้า
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สมาชิกในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการของ 

Makroclick.com ต่อไป เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าสมาชิกเดิม และหวงัเพ่ิม

จาํนวนลกูคา้สมาชิกใหม่ใหม้ากข้ึน ในปี 2559 ยอดการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ถือว่าไดรั้บผล

ตอบรับท่ีดี และเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความคุม้ค่าให้กบัลูกคา้สมาชิก บริษทัฯ ร่วมมือ

กบับริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑว์างแผนในการพฒันาแพลตฟอร์มและระบบผสานธุรกิจ

จากออนไลน์ไปออฟไลน์ O2O (Online to Offline) เป็นของตนเอง และพร้อมใชง้านอย่าง

เต็มรูปแบบภายในปี 2560 โดยผูป้ระกอบการจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีวางจาํหน่ายใน

สาขาของแม็คโคร รวมถึงสินคา้ท่ีคดัสรรไวใ้นแคตตาล็อกผ่านช่องทาง Makroclick.com 

ซ่ึงช่วยเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารจดัการธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของแมค็โครมาก

ข้ึน  

2.4.4.2 ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและ

จดัส่ง 

สยามฟูด เซอร์วิส มีพนักงานขายดูแลลูกคา้แต่ละราย แต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมี

แผนกบริการลูกคา้ส่วนกลางท่ีสามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงทาํให้สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ี สยามฟูด เซอร์วิส เพ่ิม

ช่องทางจาํหน่ายสินคา้อาหารแห้งโดยอาศยัความร่วมมือจากบริษทัฯ ซ่ึงจะทาํให้สยามฟูด 

เซอร์วิส มีสถานภาพท่ีจะชิงส่วนแบ่งการเติบโตในตลาดไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี ยงัได้

พัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสาขาและอาหารจานด่วน 

(Quick Service Restaurant : QSR) ซ่ึงเป็นการขยายฐานลกูคา้และการพฒันาธุรกิจ 

สยามฟ ูด  เซอร์วิส  มีคลงัสิน คา้ห ้องเย ็น  และรถจดัส่งสินคา้ที ่ติด เค ร่ืองควบคุม

อุณหภูมิทาํความเย็น จึงทาํให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นผูน้าํตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหาร 5 ทาํเลหลกั ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคญั 

ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย พทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

วีนาสยาม ฟู้ ด มีวตัถุประสงค ์เพ่ือขยายธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และเตรียมความพร้อม

ของบริษทัฯ สําหรับโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะมีข้ึนภายหลงัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ

บริษทัฯ โดยอาศยัการเติบโตของธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารของประเทศเวียดนามซ่ึงมีอตัรา

ท่ีสูงในปัจจุบนั 

ในปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ

ประมาณ 147 ลา้นบาท และ 167 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

แมว้่าช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจไทยยงัคงไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเชิงลบต่าง ๆ 

ท่ีส่งผลต่อการชะลอตวัในการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมข้ึนของหน้ีภาค

ครัวเรือนท่ีและค่าครองชีพ ภาวะภยัแลง้และราคาพืชผลเกษตรตกตํ่า สถานการณ์ดงักล่าวเร่ิมมี

แนวโนม้ดีข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากสถานการณ์ภยัแลง้เร่ิมผ่อนคลายและราคาสินคา้เกษตร

เร่ิมมีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนส่งผลใหร้ายไดเ้กษตรกรดีข้ึน ประกอบกบัการขยายตวัของรายจ่ายภาค

ครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยปี 2559 ยงัมีการขยายตวัร้อยละ 3.2 ดีข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองจากปี 2558 ท่ีมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 2.9 โดยมีการใชจ่้ายภาครัฐเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัท่ี

สาํคญั ประกอบกบัการใชจ่้ายภาคครัวเรือน และภาคการส่งออกเร่ิมมีแนวโนม้ดีข้ึน 

ปี 2559 นบัเป็นปีท่ีทา้ทายอีกปีหน่ึงสําหรับภาคธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีก เน่ืองจากในช่วงคร่ึงปีแรกไดรั้บ

ผลกระทบจากปัจจยัเชิงลบท่ีบัน่ทอนความเช่ือมัน่และกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ทาํให้พฤติกรรมการ

จบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคเป็นไปอย่างระมดัระวงั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ต่างแข่งขนักนั

อยา่งรุนแรงโดยเนน้การใชก้ลยทุธ์ทางดา้นราคาและจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือเป็นการกระตุน้

ใหเ้กิดกาํลงัซ้ือมากข้ึนและเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว ้ อยา่งไรกดี็ในช่วงคร่ึงปีหลงัแนวโนม้

ของธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีกมีแนวโนม้ดีข้ึนจากการขยายตวัของการใชจ่้ายภาคครัวเรือนและการขยายตวั

ของจาํนวนนกัท่องเท่ียว โดยปี 2559 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 32.6 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 

จากปี 2558 ท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 29.9 ลา้นคน 

อย่างไรก็ดี การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีช่วย

ผลักดันให้อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในประเทศมีโอกาสขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยเห็นได้จาก

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งการเติบโตของดชันีคา้ปลีกและการเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติ ทั้งน้ี ในช่วงระหว่างปี 2546 ถึง 2559 จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทยขยายตวั

เฉล่ียประมาณร้อยละ 9.0 ต่อปี และ องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้

คาดการณ์จาํนวนนักท่องเท่ียวทัว่โลกในปี 2563 มีจาํนวนเท่ากบั 1,600 ลา้นคน และมีอตัราการ

เติบโตโดยเฉล่ียของตลาดนักท่องเท่ียวโดยรวมสําหรับประเทศในเอเชียแปซิฟิกเท่ากบัประมาณ  

ร้อยละ 5.7 ต่อปี และมีแนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยมีนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนยงัคงเป็น

ปัจจยัสนบัสนุนการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีสาํคญั 
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จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทยและดชันีคา้ส่งคา้ปลีกระหวา่งปี 2558-2559 

 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

การแข่งขนัในธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีกมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ทั้งในแง่ของการเขา้มาของ

ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศและการขยายสาขาของผูป้ระกอบการรายเดิม ผูป้ระกอบการในธุรกิจ

คา้ส่งคา้ปลีกท่ีเป็นลกัษณะของร้านคา้สมยัใหม่ (Modern Trade) ต่างยงัคงมีการขยายสาขาในทุกรูป

แบบอย่างต่อเน่ืองทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านคา้สะดวกซ้ือ เพ่ือให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ีเพ่ือขยายฐานลกูคา้ใหเ้พ่ิมข้ึน โดยแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของร้านสะดวกซ้ือและซุปเปอร์มาร์เก็ต

ขนาดเลก็จะมีการขยายตวัท่ีเร็วกว่าร้านคา้ขนาดใหญ่อย่างไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือซุปเปอร์สโตร์ ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากร้านสะดวกซ้ือและซุปเปอร์มาร์เกต็ขนาดเลก็มีขอ้จาํกดัในเร่ืองพ้ืนท่ีนอ้ยกวา่และการหา

ทาํเลทาํไดง่้าย  ขณะท่ีการขยายสาขาประเภทไฮเปอร์มาร์เกต็ หรือซุปเปอร์สโตร์จะมีขอ้จาํกดัในการ

ขยายสาขามากว่าทั้งในเร่ืองของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและขอ้จาํกดัทางกฎหมายท่ีมีขอ้กาํหนดในการใช้

ประโยชนท่ี์ดินสาํหรับการประกอบธุรกิจคา้ปลีก 

อุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ร้านคา้ดั้งเดิมหรือโชห่วย (Traditional 

Trade) และร้านคา้สมยัใหม่ (Modern Trade) ร้านคา้ดั้งเดิมเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็กท่ีดาํเนินการ

โด ยผู ้ค้ารายย่อย  ส่ วน ร้าน ค้าส มัยให ม่ ป ระกอบ ด้วยไฮเป อร์ม าร์ เก็ต  ซุ ป เป อร์ม าร์ เก็ต 

หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้สะดวกซ้ือ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง และร้าน

ขายสินคา้เฉพาะอย่าง ในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา ร้านคา้ปลีกในประเทศไทยไดมี้การปรับเปล่ียน

รูปแบบจากร้านคา้ดั้งเดิมเป็นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 
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และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความ

ซบัซอ้นมากข้ึน 

 รูปแบบสาขา จาํนวนสาขา  

ณ ส้ินปี เพิม่ขึน้ 

2558 2559 

บ๊ิกซี • มินิบ๊ิกซี 

• บ๊ิกซี 

• บ๊ิกซี มาร์เกต็ 

• บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า 

• บ๊ิกซี จมัโบ ้

391 

107 

55 

15 

3 

465 

113 

59 

15 

3 

+74 

+6 

+4 

- 

- 

เทสโก ้โลตสั • เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส 

• เทสโก ้โลตสั ตลาด 

• เทสโก ้โลตสั ดีพาร์ทเมน้ส

โตร์ และเทสโก ้โลตสั 

เอก็ซ์ตร้า 

1,490 

187 

168 

 

1,522 

191 

182 

+32 

+4 

+14 

ซีพี ออลล ์ • 7-11 8,832 9,542 +710 

แมค็โคร • แมค็โคร และสยามโฟรเซ่น 98 115 +17 

กลุ่มบริษทั  

อิออน 

• แมก็ซ์แวล ูทนัใจ 

• แมก็ซ์แวล ูซูเปอร์มาร์เกต็ 

48 

32 

53 

35 

+5 

+3 

กลุ่มเซ็นทรัล • แฟมิล่ีมาร์ท 

• ทอ็ปส์ เดล่ี 

• ทอ็ปส์ มาร์เกต็ / ซุปเปอร์ 

1,235 

51 

92 

1,355 

75 

99 

+120 

+24 

+7 

อา้งอิง: 1) Euromonitor 

 2) เวบ็ไซตก์ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

  3) เวบ็ไซตก์องทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

  4) เวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย 

  5) เวบ็ไซต ์United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 

  6) ขอ้มูลจากเวบ็ไซดข์องแต่ละผูค้า้ปลีกหรือขอ้มูลบริษทัท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบอ่ืน ๆ  

 7) การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากขอ้มูลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
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2.5 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ฝ่ายจัดซ้ือของบริษัทฯ จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า โดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมี

ผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภท ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ   

โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและหรือผูจ้าํหน่ายโดยตรง ทั้งน้ีจะมีการทาํสัญญาการคา้กบัผูผ้ลิตและ/หรือผู ้

จาํหน่ายเป็นราย ๆ ไป ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นสญัญาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนั โดยส่วนใหญ่หรือเกือบ

ทั้งหมดของสัญญาการคา้จะมีอายุกาํหนด 1 ปี และเม่ือครบกาํหนดแลว้สัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ  

1 ปี จนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดท่ีมียอดซ้ือเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซ้ือรวม

ตามงบการเงินรวม สาํหรับปี 2558 และปี 2559 

นอกเหนือจากความพึงพอใจในคุณภาพและความครบครันของสินคา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจยงัใหค้วามสาํคญั

ถึงความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคยุคใหม่ให้ความใส่ใจบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี         

แม็คโครถือเป็นผูน้าํดา้นอาหารปลอดภยัจึงเขม้งวดกบัเร่ืองดงักล่าว และมุ่งมัน่พฒันาระบบการประกนั

คุณภาพอาหารปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมจดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัมานาํเสนอแก่ลูกคา้

ผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดรับกบัยทุธศาสตร์อาหารปลอดภยัของภาครัฐ 

บริษทัฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภยัของอาหารตั้งแต่ตน้นํ้ าสู่ระดบัสากล เช่น Q Mark, Food Safety, 

HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบ

ท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัได ้(Traceability) ขณะเดียวกนัยงัพยายามขยายมาตรฐานการรับรองใหค้รอบคลุม

กลุ่มสินคา้มากข้ึน เช่น กลุ่มผกัและผลไมคุ้ณภาพเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ท่ีผ่านมาตรฐานอาหาร

ปลอดภยัของแม็คโคร ไดแ้ก่ มะพร้าวนํ้าหอม เมล่อนเน้ือสีส้ม มะม่วงนํ้ าดอกไม ้ส้มสายนํ้าผึ้ง แตงโมเน้ือ

เหลือง เป็นตน้ ตลอดจนสินคา้อุปโภคท่ีไดรั้บการรับรองฉลากเขียวและมาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 มา

ลงทะเบียนเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลของแอปพลิเคชนั Green Card หรือ “แอปเดียวเขียวทัว่ไทย” ท่ีพฒันาโดย

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแอปพลิเคชนั QR Code Reader ของกรมปศุสัตว ์เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหลู้กคา้สมาชิกท่ีดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนัน้ีมาใชง้าน สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ถึงแหล่งผลิตไดง่้ายข้ึน รวมทั้งรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแมค็โครอยา่งต่อเน่ือง 

แมค็โครยงัใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการจดัทาํฉลากหวาน มนั เคม็ (Guideline Daily Amount 

- GDA) ท่ีแสดงค่าพลงังาน ปริมาณนํ้าตาล ไขมนั และโซเดียม ซ่ึงช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับประทาน

ผลิตภณัฑ์อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการได ้นอกจากน้ี ยงัเขา้ร่วมโครงการ “ร้านอาหารวตัถุดิบ

ปลอดภยั เลือกใชสิ้นคา้ Q (Q Restaurant)” อยา่งต่อเน่ือง ในฐานะผูจ้ดัหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร

ท่ีไดรั้บการรับรองวา่ปลอดภยัตามระบบการผลิต GAP ภายใตส้ญัลกัษณ์ Q เพ่ือสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ

ร้านอาหาร ภตัตาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสด สะอาด ไดม้าตรฐานความปลอดภยัมาสร้าง
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เป็นจุดขายของธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้รับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน 

ส่งผลให้ในปี 2558 แม็คโครไดรั้บการรับรองให้เป็นสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้เกษตรในดา้นความปลอดภยั

ตามโครงการตราสญัลกัษณ์ Q-Mark จากสาํนกัมาตรฐานและรับรองสินคา้เกษตรแห่งชาติ 

ท่ีผ่านมา แม็คโครให้ความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจตามขอ้บงัคบัทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด คาํนึงถึง

อาหารปลอดภยัและสิทธิของผูบ้ริโภคเป็นสําคัญ โดยศูนยจ์าํหน่ายสินค้าแม็คโครทุกสาขาผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน GMP ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้ยกระดบัมาตรฐาน

ความปลอดภยัดา้นอาหาร แมจ้ะยงัมิไดอ้อกเป็นขอ้กฎหมายบงัคบัก็ตาม เช่น การพฒันาสินคา้กลุ่มเน้ือสัตว์

จนไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Halal ท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร การพฒันาส่วนปฏิบติัการคดัและบรรจุ

เน้ือสัตวซ่ึ์งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และไดใ้บรับรองสถานท่ีจาํหน่ายเน้ือสัตวส์ะอาด (เขียงสะอาด) 

จากกรมปศุสตัว ์ตอกย ํ้าความเป็นผูน้าํดา้นอาหารปลอดภยั ใส่ใจในคุณภาพท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจไวว้างใจ 

สาํหรับสินคา้กลุ่มเน้ือสตัว ์ในปี 2559 บริษทัฯ ไดร่้วมกบัฟาร์มตน้นํ้าท่ีมีระบบจดัการฟาร์มท่ีไดรั้บรองการ

ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี พฒันาสินคา้กลุ่มเน้ือสัตวป์ลอดภยัท่ีมัน่ใจไดใ้นเร่ืองปลอดโรค ปลอดสารเคมี

ตกคา้ง จนไดรั้บการรับรองภายใตต้ราสัญลกัษณ์ “ปศุสัตว ์OK” จากกรมปศุสัตว ์โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการ

สามารถตรวจสอบท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัไดจ้นถึงฟาร์ม ทั้งน้ี ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครทุกสาขาไดรั้บ

การรับรองจากกรมปศุสตัว ์ในฐานะสถานท่ีจาํหน่ายเน้ือสตัวท่ี์มีสุขลกัษณะท่ีดี   

สาํหรับสยามฟูด เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามประเภทของสินคา้โดยแต่ละกลุ่ม

ผลิตภณัฑจ์ะมีผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้

จากต่างประเทศ โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้าํหน่ายโดยตรง ซ่ึงมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

สาํหรับปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้ต่างประเทศรวมกนั คิดเป็น

ร้อยละ 3.9 และร้อยละ 4.3 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามลาํดบั 

2.6 การผลติ 

ภายใตน้โยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนัยงัไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีจะทาํการผลิตสินคา้เพ่ือ

จาํหน่ายแต่อยา่งใดแมจ้ะมีเคร่ืองหมายการคา้ของตวัเอง บริษทัฯ กจ็ะวา่จา้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพเป็นผูผ้ลิตให ้

2.7 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

2.8 โครงการในอนาคต 

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความท้าทายของบริษทัฯ คือ การ

วางแผนกลยุทธ์เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจในประเทศให้เติบโตอย่างมัน่คง โดยยงัคงยึดความตอ้งการของลูกคา้
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เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศตามวิสัยทศันท่ี์วางไวคื้อ 

“มุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ระกอบการมือ

อาชีพ” ตลอดจนสร้างแบรนด ์“แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ให้เป็นท่ีจดจาํในใจของผูป้ระกอบการมืออาชีพ 

ภายใตก้ารผนึกกาํลงัท่ีจะช่วยสนบัสนุนดา้นองคค์วามรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ของกลุ่มเครือเจริญ

โภคภณัฑ ์บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่จะเป็นแรงผลกัดนัใหธุ้รกิจแมค็โครสามารถเติบโตไดอ้ย่างแขง็แกร่งและยัง่ยืน

ในอนาคต 

โครงการขยายสาขาในประเทศ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการขยายสาขาของแมค็โครใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ดว้ยรูปแบบสาขาของแมค็โครท่ี

ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความหลากหลาย เพ่ือตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนท่ี อยา่งไรก็ดี 

ทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้ความสําคญักับธุรกิจบริการดา้นอาหารท่ีมีอตัราการเติบโตสูง     

อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มุ่งขยายรูปแบบสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส อีโค พลสั และแมค็โคร ฟูดชอ้ป       

ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง ตอกย ํ้าการเป็นคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ทั้ งน้ี ดว้ย

แนวโนม้ของรูปแบบสาขามีขนาดเลก็ลง เพ่ือสร้างความคล่องตวัในการขยายสาขาเขา้ถึงผูป้ระกอบการมือ

อาชีพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงไม่หยดุย ั้งท่ีจะพฒันารูปแบบสาขาใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีหลากหลายของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย รวมทั้งลดขอ้จาํกดัเร่ืองขนาดทาํเลพ้ืนท่ีในการขยายสาขาใหห้มดไป 

โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

อีกหน่ึงแผนงานท่ีทา้ทายเพ่ือรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองของแม็คโคร คือการจดัหาและพฒันา

ทรัพยากรบุคคลใหเ้พียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การใหโ้อกาสบุคลากรเติบโต

กา้วหนา้ในสายงาน การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ือสืบทอดตาํแหน่งในระดบัผูน้าํ การสร้างทกัษะความ

ชาํนาญเฉพาะในธุรกิจบริการดา้นอาหาร ทั้งในรูปแบบเวิร์กช็อปท่ีเขม้ขน้และรูปแบบ Mass E-Learning 

บริษทัฯ ยงัมุ่งสร้างแบรนด์ “แม็คโคร” ให้แข็งแกร่งในฐานะองค์กรท่ีน่าทาํงานในตลาดแรงงานคุณภาพ 

เพ่ือจูงใจให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับแม็คโครมากข้ึน 

รวมทั้งการจดัหาและสร้างบุคลากรในทอ้งถ่ินเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจไปในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีศกัยภาพ 

แต่ไม่ว่าบุคลากรของบริษทัฯ จะปฏิบติังานอยู่ ณ พ้ืนท่ีใดก็ตาม บุคลากรทุกคน ทุกระดบั จะไดรั้บการ

ปลูกฝังค่านิยมขององคก์ร “VICTORY-7 ค่านิยมสมเป็นคนแมค็โคร” เพ่ือร่วมขบัเคล่ือนธุรกิจแมค็โครให้

เติบโตบรรลุเป้าหมายตามแผนการดาํเนินงานท่ีกาํหนดไว ้

โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัตกิาร 

เพ่ือวางรากฐานการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างย ัง่ยืนในอนาคต บริษัทฯ ได้เร่ิมดาํเนินการนํา

ระบบปฏิบติัการใหม่มาใชท่ี้สํานกังานใหญ่ตั้งแต่ปลายปี 2558 ท่ีผ่านมา และมีแผนท่ีจะขยายการใช้ไปสู่

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครต่อไป โดยคาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการไดภ้ายในปี 2560 แผนการดาํเนินงานต่อไป
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คือ การใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ ในการพฒันาธุรกิจ อาทิ โปรแกรม Central Ordering ท่ีช่วยในการคาดการณ์

ความตอ้งการ และจดัการสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการผสานธุรกิจ

จากออนไลนไ์ปออฟไลน ์Online to Offline (O2O) และการนาํขอ้มลูขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ในเชิงลึกอยา่งมี

ประสิทธิภาพเพ่ือคน้หารูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Big Data) เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้ริการดา้น

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของบริษทัฯ และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้

ผูป้ระกอบการแบบเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงคาดวา่จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจน

สนบัสนุนการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมัน่คง  

โครงการขยายธุรกจิในต่างประเทศ  

ภายหลงัการจดัตั้งบริษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จาํกดั เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจใน

ต่างประเทศอย่างรอบดา้น อาทิ กฎหมายการลงทุน วฒันธรรมการบริโภคของประเทศกลุ่มเป้าหมาย โดย

เนน้การแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจในทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการพฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่าง

รวดเร็วและมัน่คงในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย

แห่งใหม่ในประเทศกมัพูชา คือ Makro (Cambodia) Company Limited เพ่ือเตรียมขยายสาขาศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โครไปท่ีประเทศกมัพูชาเป็นประเทศ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความพร้อมอย่างเต็มท่ีท่ีจะขยายธุรกิจไป

ต่างประเทศหลงัจากท่ีใชเ้วลาศึกษาและเตรียมการ โดยมีการเตรียมจดัหาและฝึกอบรมบุคลากรในทอ้งถ่ิน

ใหส้ามารถปฏิบติังานไดท้นัที  

สําหรับธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร (Food Service) บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ

แม็คโคร ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ของบริษทัชั้นนาํท่ีประกอบธุรกิจให้บริการ

ด้านอาหารในต่างประเทศจาํนวน 4 บริษัท ได้แก่ Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทัจดทะเบียนใน

สิงคโปร์) Indoguna Dubai LLC (บริษทัจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) Lordly Company Limited 

(บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจแมค็โครให้โดดเด่นในตลาดการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบ

ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ทั้งทางดา้นการจดัหาผลิตภณัฑ์อาหารคุณภาพระดบัพรีเม่ียม รวมทั้งสินคา้

พร้อมขายแก่ผูใ้ห้บริการด้านอาหารชั้นนํา ตลอดจนการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการ

ปฏิบติังานบริการดา้นอาหารท่ีเป็นเลิศร่วมกนัเพ่ือสร้างทีมงานมืออาชีพ บริษทัฯ คาดว่าการโอนหุ้นทั้ง 4 

บริษทั จะแลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการ

จดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” ทั้งน้ี แผนการขยายธุรกิจของ

แมค็โครไปต่างประเทศยงัคงดาํเนินไปอย่างรอบคอบ ภายหลงัการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครในพ้ืนท่ี

การค้าชายแดน และจัดตั้ งบริษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จาํกัด บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรอบดา้น อาทิ กฎหมายการลงทุน วฒันธรรมการบริโภคของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นท่ีประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านการแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ควบคู่ไปกบัการเตรียมความพร้อมองค์ประกอบทางธุรกิจดา้นต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมภาษาทอ้งถ่ินแก่

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 49 
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บุคลากรภายใน เพ่ือเพ่ิมทกัษะการส่ือสารกบัลกูคา้ผูป้ระกอบการในประเทศดงักล่าว การจดัทาํนโยบายและ

คู่มือฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษสําหรับเตรียมการแปลเป็นภาษาอ่ืน ๆ ต่อไป ตลอดจนการพฒันา 

Makro Academy สําหรับเตรียมฝึกอบรมบุคลากรในทอ้งถ่ินใหมี้ค่านิยมสมกบัเป็นคนแมค็โคร และพร้อม

ปฏิบติังานทนัทีเพ่ือสร้างการเติบโตของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

โครงการการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) และการพัฒนาระบบการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไป

ออฟไลน์ (Online to Offline - O2O)  

บริษทัฯ คาดการณ์ว่า การเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์จะเติบโตอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น เพ่ือเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้คนรุ่นใหม่ (Next Generation) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันาระบบการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน์ (Online to Offline - O2O) เพ่ือ

ตอบสนองและอาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้ รวมทั้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายท่ีลกูคา้ท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่น

ใหม่มีความตอ้งการ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

ตลอด 27 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ภายใตปั้จจยัภายในและภายนอกท่ีมีความเปล่ียนแปลง และอาจส่งผลกระทบโดยตรงและโดย

ออ้มต่อองคก์ร โดยถือวา่การบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

ฯ ดงันั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรตอ้งนําความเส่ียงดงักล่าวมาพิจารณาอย่างรอบคอบในการดาํเนินทุกกิจกรรม

สาํคญัของทุกหน่วยงาน รวมถึงกาํหนดมาตรการ แผนรองรับ และแผนป้องกนัเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

ความเส่ียง โดยใหมี้การบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นรูปธรรม  

อย่างไรก็ดี จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของธุรกิจของแม็คโคร และรูปแบบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบั

สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรมีความซับซ้อนมากข้ึน ในปี 2559 บริษทัฯ จึงไดมี้การยกระดบัการบริหารจดัการ

ความเส่ียงขององคก์ร โดยการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารระดบัสูงจาก

แผนกต่าง ๆ เพ่ือวางนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงและพฒันากรอบการประเมินความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล โดยรวบรวมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนโดยครอบคลุมและเช่ือมโยงกิจกรรมสาํคญัขององคก์ร แลว้จดั

อนัดบัความเส่ียงเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และกาํหนดแผนการบริหารจดัการความ

เส่ียงขององคก์ร พร้อมกาํหนดผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด 

และจาํกดัผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.2.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภัยธรรมชาติ 

ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ   

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการดา้นอาหาร ในช่วงหลาย

ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ เผชิญปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจอนัไดแ้ก่ ความไม่สงบทางการเมือง การ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงรวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภยัแลง้ และ

อุทกภยั อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายเป็นสินคา้ประเภทส่ิงของจาํเป็นใน

การดาํรงชีพ รวมถึงสินคา้ประเภทอาหารสด ประกอบกบัการมีสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ ทาํให้

สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดแผนงานการบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 

(Business Continuity Management Framework) และติดตามสถานการณ์ดว้ยความต่ืนตวัตลอดเวลา

พร้อมรายงานแจง้เตือนล่วงหน้า เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการปฏิบติังานท่ีสําคัญของบริษทัฯ จะ

สามารถดาํเนินต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤตต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบกบับริษทัฯ ซ่ึง

ภายหลงัเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 2554 หลายมาตรการของโครงการน้ีไดถ้กูนาํมาใช ้และได้

ถูกปรับปรุงและพฒันาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้โครงการมีความสมบูรณ์มากข้ึน ครอบคลุมถึงการจดัการใน
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ภาวะวิกฤตจากปัจจัยใหม่ ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานภายในศูนย์

จาํหน่ายสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ของแมค็โคร ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ าท่ีมีคุณภาพในปริมาณ

พอสมควร เพ่ือรักษาสุขอนามยัและความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหาร บริษทัฯ จึงไดศึ้กษาเพ่ิมเติม

และกาํหนดแผนปฏิบติังานในช่วงภยัแลง้ อาทิ การบาํบดันํ้าเสียและนาํนํ้าเสียท่ีบาํบดัแลว้กลบัมาใช้

อย่างเหมาะสม การจดัหาแหล่งนํ้าสะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยก์ระจาย

สินคา้อาหารสดและอาหารแช่แข็งเพ่ิมท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงมีส่วนช่วยลดความเส่ียง

ในกรณีศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใดแห่งหน่ึงจาํเป็นตอ้งปิดการดาํเนินงานชั่วคราวไม่ว่าดว้ยเหตุผล   

ใด ๆ ก็ตาม ทั้งยงัเพ่ิมศกัยภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของ

แมค็โครในอนาคต 

นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติยงัอาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยายสาขาของ

บริษทัฯ โดยอาจส่งผลให้แผนการขยายสาขาล่าชา้ออกไป หรือไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี

นยัสําคญั อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดด้าํเนินการศึกษาและวิเคราะห์แผนการขยายสาขาอย่าง

รอบคอบ เพ่ือให้การขยายสาขาเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียง

ดงักล่าวใหน้อ้ยท่ีสุด 

3.2.2 ความเส่ียงจากกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย 

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล หรือการออกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการอาจ

ส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จดัอยูใ่นภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง ซ่ึง

อยู่ภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดขอ้จาํกดั ขอ้หา้ม และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ตอ้ง

ปฏิบติัตาม โดยกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตมี

แนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ประกอบกบัความเป็นไปไดท่ี้จะมีการตีความบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยู่

อย่างเคร่งครัดข้ึน หรือภาครัฐอาจบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดมากข้ึนดว้ย ทั้งน้ี กฎหมายและร่าง

กฎหมายท่ีสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ยการ

แข่งขนัทางการคา้ ซ่ึงหากมีการบงัคบัใช้อย่างเคร่งครัดอาจส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของ

บริษทัฯ รวมทั้งร่างกฎหมายซ่ึงกาํลงัอยูร่ะหว่างกระบวนการพิจารณาอ่ืน ๆ ซ่ึงหากประกาศใชบ้งัคบั

อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการขยายสาขาของบริษทัฯ อาทิ ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการผงั

เมืองกํากับดูแลการพัฒนาอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ หรือธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมทั้ งร่าง

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการประกอบธุรกิจคา้ปลีกหรือคา้ส่ง โดยหากพ้ืนท่ีตามแผนการขยายสาขา

ของบริษทัฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมายเหล่าน้ี อาจทาํให้บริษทัฯ ไม่สามารถตั้งสาขาหรือ

สร้างความล่าชา้ในการเปิดดาํเนินการสาขาในพ้ืนท่ีดงักล่าวตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ได ้

นอกจากน้ี ธุรกิจของบริษทัฯ อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคและพระราชบญัญติัว่าดว้ย

ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย (Product Liability Act) รวมถึง
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กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งรับผิดในกรณีผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ไดรั้บ

ความเสียหายจากสินคา้หรือบริการท่ีไม่ปลอดภยัของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นการชดเชยค่าเสียหาย หรือ

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอาจสั่งให้บริษทัฯ เรียกคืนสินคา้จากผูบ้ริโภค หรือจดัเก็บสินคา้ท่ียงั

ไม่ไดจ้าํหน่ายกลบัคืน รวมทั้งสั่งให้หยุดขายสินคา้นั้นได ้ทั้งน้ี เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประเภทอาหาร ทั้งท่ีศูนยก์ระจาย

สินค้าและสาขาของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย   

บริษทัฯ ไดศึ้กษากฎหมายใหม่และร่วมมือกบัพนัธมิตรปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจดัทาํระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่

เยือกแข็ง การแสดงขอ้ความพรีเมียมบนฉลากผกัและผลไมส้ดตดัแต่งพร้อมบริโภค พระราชบญัญติั

โรคระบาดสัตว ์เป็นตน้ และไดจ้ดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานอาหารปลอดภยัและเช่ือถือได ้

รวมทั้งร่วมพฒันาสินคา้คุณภาพภายใตส้ัญลกัษณ์ “Quality Pro” นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงักาํหนดให ้  

ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ให้แก่บริษทัฯ ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

รวมทั้งให้ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ทาํประกนัภยัคุม้ครองสําหรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวดว้ย 

เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวอีกทางหน่ึง  

อย่างไรกดี็ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกฎหมายท่ีอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ขยาย

สาขาล่าช้ากว่ากาํหนด โดยจดัตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหน้าท่ีวิเคราะห์ดา้นกฎหมายและขอ้บังคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนวางแผนรองรับอย่างรอบคอบและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐในการเขา้

ร่วมประชุมและสัมมนาเพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงของข้อกฎหมายต่างๆ อย่างใกล้ชิดด้วย 

นอกจากน้ี การท่ีบริษทัฯ มีแผนจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ จาํเป็นตอ้งศึกษากฎหมายทอ้งถ่ินอย่าง

ละเอียดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ร่วมกบัการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญในประเทศ

นั้น ๆ ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและให้คาํปรึกษาเพ่ือปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีแต่ละประเทศ

กาํหนดข้ึนมาอย่างเคร่งครัด รวมทั้ งศึกษาผลประโยชน์ท่ีจะได้รับโดยเท่าเทียมกนัของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย ประชาขนในทอ้งถ่ิน และบริษทัฯ 

3.2.3 ความเส่ียงด้านการจัดหาสินค้าและผลติภัณฑ์ 

สภาวะอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งมีการแข่งขนัท่ีสูงโดยผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการจบัจ่ายใชส้อยท่ี

มากข้ึน ด้วยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญในการจดัหาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น โดยคาํนึงถึงความหลากหลายของ

ประเภทและชนิดสินคา้ คุณภาพสินคา้ รวมถึงปริมาณสินคา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

โดยเฉพาะสินคา้กลุ่มอาหารสดท่ีมีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึนทุกปี และตอ้งไดรั้บการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานสากลตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้ 
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้การสั่งซ้ือและทาํสัญญาและเง่ือนไขทางการคา้กบัผูผ้ลิตและผูจ้ดั

จาํหน่ายหลายราย จึงสามารถลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงคู่คา้รายใดรายหน่ึง และลดความเส่ียงดา้น

ปริมาณสินคา้ท่ีอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการ

ควบคุมคุณภาพสินคา้ท่ีดี โดยมีส่วนร่วมในการพฒันาสินคา้กบัเกษตรกรหรือผูผ้ลิตตั้งแต่ตน้ทาง 

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ตั้งแต่ไดรั้บจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย จดัเกบ็และขนส่งภายใตก้ารดูแลของ

ผูเ้ช่ียวชาญและกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือสร้างความยัง่ยืนในห่วงโซ่คุณค่า ทั้ งยงัเป็นการ

รับรองว่าสินคา้ท่ีบริษทัฯ จดัจาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค นอกจากน้ี 

บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้หลายราย ประกอบกบัช่ือเสียงท่ีดีของ

บริษทัฯ และยอดขายท่ีเติบโตข้ึนตามลาํดบั จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีศกัยภาพท่ีดีในการจดัหาผลิตภณัฑท์ั้ง

ดา้นราคาและปริมาณของสินคา้ท่ีเพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.2.4 ความเส่ียงด้านการขนส่งและกระจายสินค้า 

บริษทัฯ มีศูนย์จาํหน่ายสินค้าแม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั แม็คโคร ฟูดช้อป และ       

ร้านสยามโฟรเซ่น ครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือใหส้ามารถครอบคลุมฐานลกูคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดว้ยเหตุ

น้ี การขนส่งและกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

โดย ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าทั้ งส้ิน 4 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์กระจายสินค้า

อาหารแหง้ สินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด 

อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง ท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (3) ศูนยก์ระจายสินคา้

อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ (4) ศูนยก์ระจายสินคา้

อาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เยน็ และคลงัสินคา้แช่แข็ง ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีเปิดดาํเนินการอยา่งเตม็รูปแบบเม่ือไตรมาส 1 ปี 2559 

อยา่งไรกดี็ ประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีบริษทัฯ สามารถควบคุมได้

และปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อาทิ ภยัธรรมชาติ เป็นต้น โดยเม่ือช่วงปลายปี 2554 

บริษทัฯ ประสบปัญหาดา้นการขนส่งและกระจายสินคา้โดยตรงจากมหาอุทกภยั ทาํให้ถนนหลาย

เส้นถูกตดัขาด ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้หลายรายไม่สามารถขนส่งสินคา้มายงัศูนยก์ระจาย

สินคา้ของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี ดว้ยศกัยภาพในการบริหารจดัการของบริษทัฯ ในเร่ือง BCM 

ประกอบกบัความช่วยเหลือของผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ทาํให้บริษทัฯ สามารถผ่านเหตุการณ์

ดงักล่าวไปไดด้ว้ยดี 
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3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 75 

ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2559 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นรวมกันเป็นจาํนวนร้อยละ 97.88 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกว่าร้อยละ 75 ดงักล่าว นกัลงทุนอาจมีความเส่ียง

จากการท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวสามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อ

หุน้รายใหญ่เสนอได ้ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการดาํเนินการภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ก่อนการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี อีกทั้งบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดย 5 ท่าน เป็นกรรมการ

ตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ 

ความสามารถเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีหน้าท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพดา้นการตรวจสอบ 

และถ่วงดุลอาํนาจท่ีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษทัฯ นอกจากน้ี หาก

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และเป็นรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั ซ่ึงอยู่

ภายใตก้รอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

3.2.2 ความเส่ียงจากการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาด

แคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ และบุคลากรคุณภาพ จึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีทุกองค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบนั จาก

การท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทาํให้เกิดการแข่งขนัและแย่งชิงบุคลากร

คุณภาพระหวา่งองคก์ร ซ่ึงบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกจากแมค็โครมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจูงใจในเร่ือง

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืน ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงดา้นบุคลากรและรักษา

บุคลากรคุณภาพใหอ้ยู่กบัองคก์ร บริษทัฯ จึงใหค้วามสําคญักบัการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การ

พฒันาศกัยภาพ การจดัการความเส่ียงและความปลอดภยัในการทาํงาน ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงั

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และริเร่ิมทาํส่ิงใหม่ ๆ ในงานท่ี

รับผิดชอบ และมีการจดัใหมี้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม และสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมเหมือน

คนในครอบครัวเดียวกนั ดงันั้น บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงานท่ีดีจะ
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ช่วยสร้างความผกูพนัระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ

ในการเติบโตกบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานสร้างบุคลากรเพ่ือสืบทอดตาํแหน่ง  

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ตรียมจดัหาบุคลากรคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายสาขาของแม็คโครทัว่

ประเทศ นับเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานได้กลบัไปทาํงานในจังหวดับ้านเกิด และ

สนบัสนุนแรงงานในพ้ืนท่ีให้มีรายไดโ้ดยไม่ตอ้งละท้ิงถ่ินฐาน ปัจจยัเหล่าน้ีจะเอ้ือต่อการลดความ

เส่ียงดา้นบุคลากรได ้และทาํใหบ้ริษทัฯ มีบุคลากรคุณภาพท่ีเพียงพออยู่เสมอ เพ่ือสนบัสนุนการขยาย

ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนตามแผนกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

3.2.3 ความเส่ียงด้านการพึง่พงิระบบปฏิบัตกิารทางธุรกจิ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทัว่ทั้งองค์กร จึงเป็นส่ิงจาํเป็นและเป็นพ้ืนฐานในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

และยัง่ยืน โดยท่ีระบบปฏิบติังานหลกัและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการใชค้อมพิวเตอร์เขา้มา

ช่วยในการปฏิบติังานทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรง หาก

ระบบสารสนเทศไดรั้บความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง หรือจากภยั

พิบติัทางธรรมชาติ  

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการใหม่ Oracle Retail Merchandising 

System สําหรับใช้แทนระบบเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายในองค์กร การ

ให้บริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการดาํเนินการปรับเปล่ียนจากระบบเก่าสู่

ระบบใหม่ จึงไดมี้การกาํหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งการแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มาดูแลการดาํเนินงานโดยภาพรวม 

การควบคุมและสนบัสนุนการทาํงานใหต้รงตามแผนงานท่ีกาํหนด การว่าจา้งหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ

มาตรวจสอบและวดัผลการปฏิบติังานของโครงการในทุกขั้นตอน การพฒันาและฝึกอบรมเก่ียวกบั

การใชง้านระบบปฏิบติัการใหม่ใหแ้ก่บุคลากรในแผนกต่าง ๆ ทั้งท่ีประจาํอยู่สาํนกังานใหญ่ และท่ี

สาขา ท่ีสําคัญคือการจัดตั้ งหน่วยงานการบริหารจัดการความเปล่ียนแปลงขององค์กร เพ่ือการ

วิเคราะห์และส่ือสารให้เกิดความเข้าใจและพร้อมท่ีจะปรับแนวคิด พัฒนาความรู้และความคิด

สร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัการทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายใตร้ะบบสารสนเทศใหม่ท่ีจะขบัเคล่ือน

ธุรกิจแมค็โคร และเพ่ิมมลูค่าใหก้บัองคก์รต่อไปในอนาคต 

เน่ืองจากบริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทัว่ทั้งองค์กร จึงเป็นส่ิงจาํเป็นและเป็นพ้ืนฐานในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

และยัง่ยืน โดยท่ีระบบปฏิบติังานหลกัและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการใชค้อมพิวเตอร์เขา้มา

ช่วยในการปฏิบติังานทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรง หาก
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ระบบสารสนเทศไดรั้บความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง หรือจากภยั

พิบติัทางธรรมชาติ  

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดย้า้ยสาํนกังานมารวมศูนยท่ี์อาคารธาราพฒันาการ ดว้ยตระหนกัถึงความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนในระหว่างการดาํเนินการปรับเปล่ียนระบบปฏิบติัการสู่สาํนกังานแห่งใหม่ บริษทัฯ จึงได้

มีการกาํหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยเร่ิมดาํเนินการใชง้านควบคู่ไปกบัการทดสอบระบบปฏิบติัการใหม่ให้ตรงตาม

แผนงานท่ีกาํหนด กรณีเกิดปัญหาไม่สามารถเขา้สู่ระบบไดใ้นระหว่างการถ่ายโอนระบบขอ้มูล 

บริษทัฯ มีระบบสํารองท่ีเท่าเทียมกนัพร้อมใชง้านอยู่ท่ีแจง้วฒันะ เพ่ือให้พนกังานตวัหลกัสามารถ

ทาํงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง รวมทั้งฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชง้านระบบปฏิบติัการใหม่ให้แก่บุคลากรใน

แผนกต่าง ๆ ทั้งท่ีประจาํอยู่สํานักงานใหญ่และท่ีสาขา ท่ีสําคญัคือการจดัตั้งหน่วยงานการบริหาร

จดัการความเปล่ียนแปลงขององคก์ร เพ่ือการวิเคราะห์และส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจและพร้อมท่ีจะ

ปรับแนวคิด พฒันาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคลอ้งกบัการทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ภายใตร้ะบบสารสนเทศใหม่ท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจแม็คโคร และเพ่ิมมูลค่าให้กบัองค์กรต่อไปใน

อนาคต 

3.2.4 ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค อาทิ การบริโภคขอ้มูลข่าวสารทางส่ือออนไลน์มากกว่าส่ือดั้งเดิม ความนิยมจบัจ่ายสินคา้

ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจากการมาจับจ่ายสินค้าด้วยตัวเองท่ีสาขา เป็นต้น    

บริษทัฯ ตระหนกัถึงแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก

แบบเดิม จึงไดพ้ฒันาแพลตฟอร์มและระบบการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน์ O2O (Online 

to Offline) เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคดิจิทลั และรองรับยอดการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงโลกและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางการ

แข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้บริษทัฯ พิจารณาถึงการขยายธุรกิจดว้ยรูปแบบสาขาและพ้ืนท่ีการ

ขายท่ีเหมาะสม และคุม้ค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุด  

นอกจากน้ี ในยคุท่ีมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย การแสดงความคิดเห็น วิพากษวิ์จารณ์

ธุรกิจโดยผูใ้ช้ส่ือออนไลน์สามารถทาํไดอ้ย่างอิสระ บริษทัฯ มิอาจเพิกเฉยต่อช่องทางส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้จึงไดป้ระสานความร่วมมือกบัฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของเครือ

เจริญโภคภณัฑ ์รวมทั้งจดัตั้งคณะทาํงานภายในองค์กรและว่าจา้งท่ีปรึกษา ในการติดตามข่าวสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ บนส่ือสังคมออนไลน์ ค้นหาขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและรายงานผลตลอดเวลา 

ขณะเดียวกนัยงัแต่งตั้งผูมี้อาํนาจในการแถลงข่าวภายใตภ้าวะวิกฤตทั้งท่ีสํานกังานใหญ่และประจาํ

สาขา เพ่ือรับมือกับสถานการณ์และส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีของแบรนด์ “แม็คโคร” ด้วยข้อมูลท่ี

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 3 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ท่ี 57 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างทันท่วงที และบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 3 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ท่ี 58 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 สินทรัพย์หลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

4.1.1 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ.ค. 59 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ

ผูกพนั 

ท่ีดิน 11,103 11,975 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อาคาร 8,367 10,155 เป็นเจา้ของ/

เจา้ของสิทธิ 

ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้ 2,818 3,036 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3,095 4,342 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อุปกรณ์สาํนกังาน  1,530 1,535 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 23 17 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 2,203 2,412 เป็นเจา้ของสิทธิ ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 993 169 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 30,132 33,641   

ทั้งน้ี ในจาํนวนดงักล่าวมีสินทรัพยท่ี์ถูกรับรู้ทางบญัชีเป็นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 มีราคาตามบญัชี-สุทธิ จาํนวน 789 ลา้นบาท  

รายละเอยีดของที่ดนิที่สําคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ* 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาลาดพร้าว 32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 155.7 155.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแจง้วฒันะ  37 ไร่ 69.4 ตารางวา  82.5 82.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์  27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา  231.6 231.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบอน  43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา  213.8 213.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 59 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาชลบุรี  22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา  124.7 124.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่  34 ไร่ 29 ตารางวา  

 

236.2 376.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาโคราช  24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา  137.5 137.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารังสิต  14 ไร่ 28 ตารางวา  412.8 412.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหาดใหญ่  40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา  158.5 158.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดรธานี  22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา  185.9 185.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา 148.5 148.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาขอนแก่น 25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา 207.0 207.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา 185.5 185.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 24 ไร่ 293.5 293.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระยอง 33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา 211.3 211.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครสวรรค ์ 29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา 180.3 180.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครปฐม 35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา 126.5 126.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุรินทร์ 20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 51.5 51.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครศรีธรรมราช 15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา 75.0 75.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงราย 15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา 55.3 55.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสกลนคร 14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา 43.0 43.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุพรรณบุรี 13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา 61.6 61.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 60 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจนัทบุรี 10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา 43.9 43.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาร้อยเอด็ 12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา 39.2 39.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตรัง 12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา 35.9 35.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระแกว้ 17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 45.0 45.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 16 ไร่ 56 ตารางวา 71.7 71.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 16 ไร่ 69.4 69.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากระบ่ี 15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา 86.9 86.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบุรี 28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา 106.3 106.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 15 ไร่ 59.9 59.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระบุรี 18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา 93.2 93.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปราณบุรี 19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา 60.9 60.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฉะเชิงเทรา 20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา 116.2 116.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม่ 2 20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา 241.2 241.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามอินทรา 21 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา 338.6 338.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมพร 21 ไร่ 1 ตารางวา 66.2 66.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยา 27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา 339.0 339.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาํแพงเพชร 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 55.9 56.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาญจนบุรี 21 ไร่ 15.6 ตารางวา 85.4 85.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 61 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาลพบุรี 19 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา 80.2 80.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย 26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา 72.7 72.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่ริม 19 ไร่ 45.6 ตารางวา 94.3 94.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอยุธยา 37 ไร่ 73 ตารางวา 345.7 345.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลาํปาง 20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา 197.4 197.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหวัหิน 20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา 286.4 286.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 25 ไร่ 338.2 338.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเลย 31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา 169.3 169.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบูรณ์ 19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา 57.7 57.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางพลี 22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา 383.6 383.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามุกดาหาร 19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา 190.8 190.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตูล 25 ไร่ 2 งาน 76.4 ตารางวา 106.9 106.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตราด 21 ไร่ 4.8 ตารางวา 146.4 146.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมแพ 21 ไร่ 1 งาน 111.1 111.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครพนม 29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา 204.5 204.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัลุง 24 ไร่ 79.7 ตารางวา 133.8 133.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุโขทยั 26 ไร่ 3 งาน 60.8 ตารางวา 187.4 187.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุทรสาคร 28 ไร่ 1 งาน 2.8 ตารางวา 409.0 409.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 62 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาปากช่อง 28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา 204.1 204.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาละไม 10 ไร่ 40.5 ตารางวา 135.2 135.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขายโสธร 27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา 110.0 113.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา 179.8 179.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 21 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา 96.7 96.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 36 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 158.6 158.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแพร่ 17 ไร่ 1 งาน 83.1 ตารางวา 118.3 118.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองบวัลาํภู 30 ไร่ 10 ตารางวา 127.4 142.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 144.9 157.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสิงห์บุรี 21 ไร่ 3 งาน 51.8 ตารางวา - 113.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบวัทอง 24 ไร่ 1 งาน 83.6 ตารางวา - 480.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศิริมงัคลาจารย ์ 1 ไร่ 54 ตารางวา - 95.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 93.5 ตารางวา - 12.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาํนกังานใหญ่พฒันาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา 621.4 621.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย (เพิ่ม) 18 ไร่ 1 งาน 24.8 ตารางวา 47.5 47.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางกอกนอ้ย 13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา 112.9 112.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 11,105.3 11,977.8    

หมายเหตุ   * รวมส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

  ท่ีดินสาขาบางบอนไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 31.7 ตารางวา 

                    ท่ีดินสาขาสระบุรีไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 5 ตารางวา 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 63 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 72.5 63.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 105.4 96.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 22 ไร่ 27 ตารางวา 118.6 111.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 24 ไร่ 21.75 ตารางวา 69.8 66.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 14 ไร่ 10.7 ตารางวา 40.7 38.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลาํพนู 21 ไร่ 7 ตารางวา 43.4 41.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา 41.9 40.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาป่าตอง  2,400 ตารางเมตร 37.4 34.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา 41.2 38.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา 18.7 17.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบีงกาฬ 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 63.0 60.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 8 ไร่ 48.25 ตารางวา 40.6 38.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 120.8 116.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา 151.5 146.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 21 ไร่ 92.4 89.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 25 ไร่ 139.2 134.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา 76.5 74.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 10 ไร่ 97.1 ตารางวา 56.2 53.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 64 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาฝาง 26 ไร่ 21.5 20.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 5 ไร่ 6.0 5.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา 176.6 169.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา 51.5 49.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา 102.6 98.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา 60.3 57.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 22 ไร่ 135.8 130.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขานานาเจริญ 

400.3 ตารางเมตร 3.2 2.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะชา้ง 6 ไร่ 12.4 

 

12.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 2 22 ไร่ 27 ตารางวา 101.7 94.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาน่าน 28 ไร่ 78.3 ตารางวา 75.3 85.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่าวนาง 6 ไร่ 20.4 21.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากะรน 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา 30.6 31.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวารินทร์ชาํราบ 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา 73.0 76.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองจอก 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา - 45.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแหลมฉบงั 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา - 71.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร - 15.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวงัหิน 3,096 ตารางเมตร - 39.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาฬสินธุ์ 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา - 74.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 65 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาอุดมสุข 4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา - 31.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพระราม 4 1,200 ตารางเมตร - 9.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดนาเกลือ 

252 ตารางเมตร - 3.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 2,200.7 2,409.2    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 66 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่สําคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาํนกังานใหญ่ และ 

สาขาลาดพร้าว 

49,658.6 ตารางเมตร 59.3 551.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาแจง้วฒันะ 15,873 ตารางเมตร 41.3 39.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาศรีนครินทร์ 16,020 ตารางเมตร 41.9 39.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาบางบอน 15,732 ตารางเมตร 48.6 45.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาชลบุรี 16,329 ตารางเมตร 49.7 55.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาเชียงใหม ่ 16,171.5 ตารางเมตร 42 49.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขานครราชสีมา 16,551 ตารางเมตร 50.3 58.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขารังสิต 16,592 ตารางเมตร 49.1 56.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาหาดใหญ่ 14,830 ตารางเมตร 50.7 49.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาอุดรธานี 14,846 ตารางเมตร 60.9 59.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาพิษณุโลก 13,703 ตารางเมตร 49.7 54.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาขอนแก่น 13,703 ตารางเมตร 66.4 68.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสุราษฎร์ธานี 13,703 ตารางเมตร 65.7 67.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาอุบลราชธานี 15,014 ตารางเมตร 70.4 67.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาระยอง 14,935 ตารางเมตร 69.6 71.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขานครสวรรค ์ 13,673 ตารางเมตร 74.1 71.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 67 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 15,072 ตารางเมตร 152.5 140.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสาทร 18,453 ตารางเมตร 135.2 125.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขานครปฐม 12,322 ตารางเมตร 77.6 74.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสุรินทร์ 8,972 ตารางเมตร 51.2 49.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสามเสน 8,635 ตารางเมตร 93.4 87.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขานครศรีธรรมราช 6,580 ตารางเมตร 41.7 48.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาเชียงราย 6,580 ตารางเมตร 47.2 54.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสกลนคร 6,673 ตารางเมตร 37.2 43.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสุพรรณบุรี 6,673 ตารางเมตร 43.2 49.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาจนัทบุรี 6,673 ตารางเมตร 41.5 41.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาภูเกต็ 9,980 ตารางเมตร 152.8 146.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาร้อยเอด็ 6,673 ตารางเมตร 41.5 47.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาตรัง 6,673 ตารางเมตร 45.6 50.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสระแกว้ 9,636 ตารางเมตร 63.8 66.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสมุย 7,954 ตารางเมตร 92.2 87.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาบุรีรัมย ์ 8,609 ตารางเมตร 74.8 72.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาศรีสะเกษ 8,609 ตารางเมตร 77.2 75.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาลาํพนู 8,609 ตารางเมตร 77.4 73.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขากระบ่ี 7,954 ตารางเมตร 65.3 64.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาเพชรบุรี 9,761 ตารางเมตร 86.3 83.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาชยัภูมิ 8,609 ตารางเมตร 71.9 69.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสระบุรี 8,609 ตารางเมตร 76.6 76.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาปราณบุรี 8,609 ตารางเมตร 79.4 76.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาฉะเชิงเทรา 8,609 ตารางเมตร 82.6 81.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาเชียงใหม่ 2 11,460 ตารางเมตร 106.6 103.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขารามอินทรา 9,598 ตารางเมตร 106.5 103.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาชุมพร 8,898 ตารางเมตร 96.6 93.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาพทัยา 9,872 ตารางเมตร 111.3 108.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขากาํแพงเพชร 9,038 ตารางเมตร 95.6 92.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขากาญจนบุรี 9,754 ตารางเมตร 93.3 93.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาลพบุรี 9,754 ตารางเมตร 96.9 94.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาหนองคาย 9,754 ตารางเมตร 97.2 96.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาราชบุรี 9,754 ตารางเมตร 97.6 93.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาแม่ริม 9,524 ตารางเมตร 96.2 93.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาอยุธยา 10,466 ตารางเมตร 103.6 100.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาลาํปาง 9,848 ตารางเมตร 98.5 95.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 69 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาหวัหิน 9,317 ตารางเมตร 110.6 107.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาคลองหลวง 10,466 ตารางเมตร 105.7 102.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาเลย 9,868 ตารางเมตร 101.8 98.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาเพชรบูรณ์ 9,719 ตารางเมตร 108.6 105.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาบางพลี 9,985 ตารางเมตร 117.3 113.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 

สาขาป่าตอง 

682 ตารางเมตร 19.9 17.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขามุกดาหาร 9,868 ตารางเมตร 115.6 116.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสตูล 9,868 ตารางเมตร 117.8 114.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาตราด 9,889 ตารางเมตร 118.6 115.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาชุมแพ 9,857 ตารางเมตร 121.4 118.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาราไวย ์ 3,120 ตารางเมตร 63.4 61.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขานครพนม 9,857 ตารางเมตร 138.5 134.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาเกาะพะงนั 2,978 ตารางเมตร 64.6 62.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาบีงกาฬ 9,857 ตารางเมตร 136.4 131.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาพทัยาเหนือ 3,938 ตารางเมตร 62.9 60.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาแม่สาย 9,857 ตารางเมตร 128.5 123.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาศาลายา 9,916 ตารางเมตร 137.4 132.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาพทัลุง 9,857 ตารางเมตร 146.6 142.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 70 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาสุโขทยั 8,716 ตารางเมตร 161.7 157.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสมุทรสาคร 9,842 ตารางเมตร 134.7 131.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาแม่สอด 9,857 ตารางเมตร 131.4 128.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาปากช่อง 10,254 ตารางเมตร 144.8 140.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาถลาง 10,227 ตารางเมตร 150.6 145.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาระนอง 10,324 ตารางเมตร 148.9 143.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาละไม 237 ตารางเมตร 125.9 119.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขากลัปพฤกษ ์ 4,957 ตารางเมตร 102.6 99.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขายโสธร 10,227 ตารางเมตร 135.4 131.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขามหาสารคาม 9,423 ตารางเมตร 128.5 124.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาฝาง 8,040 ตารางเมตร 108.8 105.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขานครนายก 9,857 ตารางเมตร 140.0 136.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขานครอินทร์ 10,227 ตารางเมตร 139.0 132.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาบา้นเพ 5,289 ตารางเมตร 73.5 70.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาทุ่งสง 10,561 ตารางเมตร 147.8 143.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาศรีนครินทร์ 2 4,700 ตารางเมตร 74.8 72.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาพะเยา 10,391 ตารางเมตร 156.3 151.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาพิษณุโลก 2 10,403 ตารางเมตร 130.1 127.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 71 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาแพร่ 9,591 ตารางเมตร 118.4 115.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาเกาะชา้ง 4,595 ตารางเมตร 77.5 78.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขานครราชสีมา 2 10,407 ตารางเมตร - 124.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาน่าน 11,228 ตารางเมตร - 146.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาอ่าวนาง 3,314 ตารางเมตร - 64.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขากะรน 2,727 ตารางเมตร - 52.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาวารินทร์ชาํราบ 10,621 ตารางเมตร - 135.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาหนองบวัลาํภู 10,621 ตารางเมตร - 138.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาหนองจอก 8,600 ตารางเมตร - 112.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาแหลมฉบงั 8,958 ตารางเมตร - 107.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 10,890 ตารางเมตร - 150.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาวงัหิน 2,203 ตารางเมตร - 44.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาสิงห์บุรี 10,716 ตารางเมตร - 135.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาบางบวัทอง 10,736 ตารางเมตร - 146.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

สาขาตลาดวงศกร 1,603 ตารางเมตร - 22.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

รวม 8,344.0 10,058.6    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 72 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดเมืองใหม ่

222 ตารางเมตร 0.7 0.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาอุดรธานี 

128 ตารางเมตร 

 

0.7 0.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาทุ่งสง 

131 ตารางเมตร 0.7 0.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดยา่โม 

145 ตารางเมตร 0.7 0.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาศรีราชา 

259 ตารางเมตร 1.3 1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 

สาขาป่าตอง 

1,682 ตารางเมตร 10.4 8.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป 

สาขาทาวนอิ์นทาวน ์

1,468 ตารางเมตร 4.0 4.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาถนนจนัทน ์

161 ตารางเมตร 0.8 0.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขานานาเจริญ 

409 ตารางเมตร 3.7 3.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรเกษม 10,890 ตารางเมตร - 48.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร - 20.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 1,603 ตารางเมตร * - 2.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพระราม 4 1,204 ตารางเมตร - 3.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดนาเกลือ 

290 ตารางเมตร - 1.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 23.0 96.4    

หมายเหตุ  * พืน้ทีใ่ช้สอยรวมเจ้าของกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่า 

 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 73 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกัด (บริษทัย่อย) 

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 59 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ

ผูกพนั 

อาคาร 7.0 7.0 อาคารเช่า ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้ - - - - 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2.0 1.6 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อุปกรณ์สาํนกังาน  7.4 14.6 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 2.7 1.7 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง - - - - 

งานระหวา่งก่อสร้าง 1.0 0.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 20.1 25.2   

 

4.1.3 บริษทั วนีาสยาม ฟู้ด จํากดั (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 59 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ

ผูกพนั 

อาคาร 2.4 1.4 อาคารเช่า ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้ - - - - 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.5 0.4 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อุปกรณ์สาํนกังาน  5.3 4.5 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ - - - - 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง - - - - 

งานระหวา่งก่อสร้าง - - - - 

รวม 8.2 6.3   

4.1.4 บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั (บริษทัย่อย)  

ไม่มี เน่ืองจากแมค็โคร อาร์โอเอช อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 

4.1.5 ARO Company Limited (บริษทัย่อย) 

ไม่มี เน่ืองจาก ARO Company อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 74 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

4.1.6  บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั (บริษทัย่อย) 

ไม่มี เน่ืองจากโปรมาร์ท อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 

4.1.7 บริษทั Makro (Cambodia) จาํกดั (บริษทัย่อย) 

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 59 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ

ผูกพนั 

อาคาร - - - - 

อุปกรณ์ในร้านคา้ - - - - 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง - - - - 

อุปกรณ์สาํนกังาน  - - - - 

ยานพาหนะ - - - - 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง - - - - 

งานระหวา่งก่อสร้าง - 1.2 - - 

รวม - 1.2   

 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 75 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีวัตนที่สําคัญ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 
20 ก.ค. 

2535 

19 ก.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร โต๊ะ ตู ้

เกา้อ้ี 

 

2 

 

20 ก.ค. 

2535 

20 ก.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

1 

 

20 ก.ค. 

2535 

20 ก.ค. 

2565 

 อาหารสดท่ีเตรียมไวเ้ป็นชุดเพ่ือใชใ้นการปรุง 1 

 
21 ก.ค. 

2535 

19 ก.ค. 

2565 

 เค ร่ื อ ง เขี ยน  เค ร่ื อ งใ ช้ สํ านั ก งาน  เค ร่ือ งใ ช้

สาํนกังานอตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 

21 ก.ค. 

2535 

20 ก.ค. 

2565 

 เค ร่ื อ ง เขี ยน  เค ร่ื อ งใ ช้ สํ านั ก งาน  เค ร่ือ งใ ช้

สาํนกังานอตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 

15 ธ.ค. 

2535 

14 ธ.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 เค ร่ื อ ง เขี ยน  เค ร่ื อ งใ ช้ สํ านั ก งาน  เค ร่ือ งใ ช้

สํานักงานอัตโนมัติ  และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 

4 

 
15 ธ.ค. 

2535 

14 ธ.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 เค ร่ื อ ง เขี ยน  เค ร่ื อ งใ ช้ สํ านั ก งาน  เค ร่ือ งใ ช้

สํานักงานอัตโนมัติ  และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 

3 

 

2 เม.ย. 

2536 

1 เม.ย. 

2566 

 อาหารท่ีจดัไวเ้ป็นชุดเพ่ือใชใ้นการปรุง 1 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

30 เม.ย. 

2536 

29 เม.ย. 

2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 1 

 
9 มิ.ย. 

2536 

8 มิ.ย. 

2566 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  3 

 

9 มิ.ย. 

2536 

8 มิ.ย. 

2566 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery) 3 

 

30 เม.ย. 

2536 

29 เม.ย. 

2566 

 ภาชนะเมลามีน 1 

 
27 เม.ย. 

2559 

26 เม.ย. 

2569 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

2 

 

5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 สาํลีใชป่ั้นหู 1 

 

5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม ้

 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

11 

 
5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม ้

 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

7 

 
2 ก.ค. 

2544 

1 ก.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารแช่

แขง็และแช่เยน็ 

4 

 

19 ก.ค. 

2534 

18 ก.ค. 

2564 

 อาหารดดัแปลงใชใ้นทางการแพทย ์

 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเค้ียว และ

เคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และเคร่ืองด่ืม 

4 

 

30 ม.ค. 

2546 

29 ม.ค. 

2566 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 ส่ิงทอ 

4 

 
 

31 ส.ค. 

2546 

30 ส.ค. 

2566 

 เน้ือนกกระจอกเทศ 1 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

27 เม.ย. 

2559 

26 เม.ย. 

2569 

 ส่ือโฆษณา 1 

 
18 ต.ค. 

2550 

17 ต.ค. 

2560 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง  

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 

 เบเกอร่ี และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

 เคร่ืองด่ืม 

7 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ทํ าค ว าม ส ะ อ าด  ชํ าร ะ ล้ าง  แ ล ะ

เคร่ืองสาํอางค ์

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองใชส้าํนกังาน

อตัโนมติั 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

 ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 

 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 

 เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 

 วิสก้ี 

10 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ทํ าค ว าม ส ะ อ าด  ชํ าร ะ ล้ าง  แ ล ะ

เคร่ืองสาํอางค ์

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

5 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 สารเสริมความเป็นด่างของนํ้ า สารปรับค่า ความ

เป็นกรดด่างให้เป็นกลาง 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง  

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery) 

4 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็  

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery) 

 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 

2 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 เคร่ืองด่ืม และขนมขบเค้ียว 2 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

12 พ.ค. 

2553 

11 พ.ค. 

2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 

 เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

2 

 

31 พ.ค. 

2553 

30 พ.ค. 

2563 

 ขา้วบรรจุถุง 1 

 

18 พ.ย. 

2553 

17 พ.ย. 

2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

 จดัการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจดัการตลาด การ

จดัการดา้นการคา้ 

3 

 

15 ก.พ. 

2555 

 

14 ก.พ. 

2565 

 เน้ือสตัว ์และเน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 
 

15 ก.พ. 

2555 

14 ก.พ. 

2565 

 เน้ือสตัว ์และเน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 

25 ธ.ค. 

2555 

24 ธ.ค. 

2565 

 กระดาษเช็ดปาก 

 สารเคมีให้ความหวานเทียม 

 ผลิตภณัฑจ์ากนม กาแฟ โกโก ้นํ้าผลไม ้

 หลอดกาแฟ ถว้ยกระดาษ ถว้ยกาแฟ จานรอง ถว้ย

ใส่นม ท่ีคนกาแฟ 

9 

 

7 มี.ค. 

2556 

6 มี.ค. 

2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 

 ผกั และผลไมท่ี้ถนอมสภาพแลว้ 

 

2 

อาซาน 5 ก.ค. 

2556 

4 ก.ค. 

2566 

 เน้ือสตัว ์

 ส่ิงท่ีสกดัจากเน้ือสตัว ์ไข่ นม เนยท่ีใชเ้ป็นอาหาร 
 สารปรุงแต่งกล่ินรส 

2 

จักรพรรดิ์ 13 ต.ค. 

2557 

12 ต.ค. 

2567 

 ซาลาเปา ขนมจีบ 1 

ซันเบสล์  3 พ.ค. 

2556 

2 พ.ค. 

2566 

 เคก้ คุก๊ก้ี ขนมปัง 1 

Sunbless 3 พ.ค. 

2556 

2 พ.ค. 

2566 

 เคก้ คุก๊ก้ี ขนมปัง 1 
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4.3 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

จํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ  วนัท่ี                

31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 

งบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

 

(ล้านบาท) 

 

(ล้านบาท) 

ภายใน 1 ปี 514 

 

500 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,789  1,765 

เกินกวา่ 5 ปี 4,585 

 

4,565 

รวม 6,888 

 

6,830 
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4.4 สรุปสัญญาที่สําคัญ  

4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา้ และเคร่ืองหมายบริการกบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา 
คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร  

ขอบเขตของสัญญา 

บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้ ในการดาํเนินธุรกิจ 

โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การจดัเรียงสินคา้รวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเม่ือมี

การพฒันารูปแบบร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษทัฯ จะ

ไดรั้บความรู้และเทคนิคในการดาํเนินธุรกิจท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั 

อายสุญัญา 1 ปี การต่อสญัญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 

คู่สัญ ญาทั้ งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญ าได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า             

ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

หมายเหตุ: ในปี 2556 เม่ือซีพี ออลล์ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดิมของ

บริษทัฯ นั้น ซีพี ออลล์ ยงัไดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย ดว้ย

เหตุน้ี ซีพี ออลล์ จึงไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ใน 11 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา 

จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั และปากีสถาน และให้บริษทัฯ เป็นผูรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิใน

เคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการในลักษณะสัญญารูปแบบเดียวกันกบัท่ีเคยเป็นอยู่เดิมก่อนการเข้าซ้ือหุ้นของ  

บริษทัฯ โดยซีพี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั

การได้มาซ่ึงสินทรัพยโ์ดยบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) จดัทาํโดย บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556) 

4.4.2 สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 

ซอฟตแ์วร์ของบริษทัฯ อยูภ่ายใตส้ญัญารับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์กบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระสาํคญั

ดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วร์ของระบบสารสนเทศช่ือ          
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MBS 2000 

ค่าบริการตามสัญญา 900,000 บาท ต่อ 1 สาขาท่ีเปิดใหม่ของหา้งแมค็โครท่ีมีพ้ืนท่ีขายมากกวา่ 

4,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นการเรียกเก็บคร้ังเดียว เฉพาะสาขาท่ีเปิดใหม่  

ขอบเขตของสัญญา บริษทัฯ ใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวในการบนัทึกรายการขายสินคา้ การบนัทึกรับ

สินคา้ การเคล่ือนไหวของสินคา้และระบบขอ้มูลลูกคา้ของสาขาบริษทั โดย

สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวทาํขอ้มูลของสาขาใหม่และขอ้มูลรวมของทุก

สาขาไดโ้ดยตน้ทุนใชซ้อฟตแ์วร์ถูกกวา่การพฒันาซอฟตแ์วร์เอง 

เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั อาย ุ1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้โดยตอ้งบอกล่วงหนา้ไม่นอ้ย

กวา่ 3 เดือน 

 

4.4.3 กรมธรรม์ประกนัภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่ม 

Umbrella Insurance 

คู่สัญญา คู่สัญญาผู้ให้ประกนั: บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์

คู่สัญญาผู้รับการให้ประกนั: บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 

ลกัษณะของบริการ เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกระทาํต่าง ๆ 

ของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยทาํประกนัในวงเงิน 2,660 ลา้นบาท ซ่ึง

ค่าเบ้ียประกนัจะถูกกวา่การประกนัภยัโดยบริษทัฯ เอง 

ค่าบริการตามสัญญา 3,200,000 บาทต่อปี 

ขอบเขตของสัญญา เพ่ือคุม้ครองความเสียหายต่อบุคคลท่ีสามในส่วนท่ีเกินจากท่ีบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยทาํประกนัไว ้

เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป 
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4.4.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพือ่การดําเนินงาน 

สิทธิการเช่าในที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจาํนวนทั้งส้ิน 34 

แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาอยู่

ระหวา่งประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทาํเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 

 ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขสําคญั 

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1) 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

2. สาขาสาทร2) 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

3. สาขาสามเสน2) 22 ไร่ 27 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

4. สาขาภูเก็ต3) 24 ไร่ 21.75 ตารางวา - 

5. สาขาสมุย3) 14 ไร่ 10.7 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

6. สาขาลาํพนู3) 21 ไร่ 7 ตารางวา - 

7. สาขาราชบุรี3) 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

8. สาขาป่าตอง2) 1 ไร่  คาํมัน่ต่ออาย ุ

9. สาขาราไวย์2) 3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

10. สาขาเกาะพะงนั2) 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

11. สาขาบึงกาฬ3) 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

12. สาขาพทัยาเหนือ3) 8 ไร่ 48.25 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

13. สาขาแม่สาย3) 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

14. สาขาศาลายา3) 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา - 

15. สาขาแม่สอด3) 21 ไร่  คาํมัน่ต่ออาย ุ

16. สาขาถลาง3) 25 ไร่  คาํมัน่ต่ออาย ุ

17. สาขาระนอง3) 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

18. สาขากลัปพฤกษ์3) 10 ไร่ 97.1 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

19. สาขาฝาง3) 26 ไร่  คาํมัน่ต่ออาย ุ

20. สาขานครอินทร์3) 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

21. สาขาศรีนครินทร์ 23) 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ
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 ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขสําคญั 

22. สาขาบา้นเพ3) 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

23. สาขาทุ่งสง3) 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

24. สาขาพิษณุโลก 23) 22 ไร่ คาํมัน่ต่ออาย ุ

25. สาขาเกาะชา้ง3) 6 ไร่ คาํมัน่ต่ออาย ุ

26. สาขาโคราช 23) 22 ไร่ – งาน 27 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

27. สาขาศรีสะเกษ3) 56.6 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

28. สาขาป่าตอง (ส่วนขยาย) 2) 200 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

29. สาขาราไวย ์(ส่วนขยาย)2) 1 ไร่ 50 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

30. สาขากะรน3) 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

31. สาขาอ่าวนาง2) 6 ไร่ คาํมัน่ต่ออาย ุ

32. สาขาน่าน3) 28 ไร่ – งาน 78.3 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

33. สาขาวารินชาํราบ3) 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

34. สาขานครนายก3) 5ไร่ - 

35. สาขาหนองจอก3) 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา - 

36. สาขาแหลมฉบงั3) 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา - 

37. สาขาวงัหิน3) 2,696 ตารางเมตร - 

38. สาขากาฬสินธ์3) 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา - 

หมายเหตุ: 1) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาตํ่ากวา่ 10 ปี 

 2) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาตั้งแต่ 10-20 ปี 

 3) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาตั้งแต่ 20-30 ปี 

สิทธิการเช่าในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดเ้ช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจาํนวนทั้งส้ิน 9

แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 3 ปี - 10 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสัญญาอยู่

ระหวา่งประมาณ 6  เดือน - 7 ปี โดยมีรายละเอียดทาํเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขสําคญั 

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่ 222 ตารางเมตร ใหสิ้ทธิไดเ้ช่าก่อนผูอ่ื้น  

ภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่า 

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี 128 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง 131 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดยา่โม 145 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรีราชา 259 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

6. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาป่าตอง 1,682 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

7. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 1,984 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริญ 400.30 ตารางเมตร - 

9. สยามโฟรเซ่น สาขาถนนจนัทน ์ 112 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

10. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาตลาดวงศกร 59.5 - 

11. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาวงัหิน 400 - 

12. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาเพชรเกษม 9,968 - 

13. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาบางปู 1,998 - 

14. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาพระราม 4 1,200 - 

15. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทองหล่อ 1,500 - 

16. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาสมัมากร 0-3-67 ไร่ - 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 85 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

4.5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย  

4.5.1 เงนิลงทุนบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชวิ้ธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อย

ดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด 

และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกเป็นค่า

เผื่อการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

     

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

     

เงนิลงทุนตามวธีิ 

     

ราคาทุน 

     

(ล้านบาท) 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จาํกดั 

  

270 

บริษทั วนีาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

  

78 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั   466 

บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั   3 

รวม 

    

817 

 

เงนิลงทุนและรายละเอยีดบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท ประเภทกจิการ สัดส่วน

การถือหุ้น 

ทุนจด

ทะเบียน 

ทุนชําระ

แล้ว 

สยามฟดู 

เซอร์วสิ 

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้

พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี เช่น เน้ือสัตว ์

อาหารทะเล มันฝร่ัง กลุ่มสินค้าเบเกอร่ี 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ

จากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้าน

อาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สาย

การบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  

99.99% 45  

ลา้นบาท 

45  

ลา้นบาท 
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บริษัท ประเภทกจิการ สัดส่วน

การถือหุ้น 

ทุนจด

ทะเบียน 

ทุนชําระ

แล้ว 

วนีาสยาม ฟู้ ด ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้

พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี เช่น เน้ือสัตว ์

อาหารทะเล มันฝร่ัง กลุ่มสินค้าเบเกอร่ี 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ

จากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้าน

อาห ารใน ป ระเท ศ เวียด น าม  อ าทิ  เช่ น 

โรงแรม ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการ

อาหารจานด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

100.00% 

 

2.5  

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

2.5  

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

แมค็โคร อาร์

โอเอช 

ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง

ให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/

หรือ การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทใน

เครือ 

99.99% 1,745  

ลา้นบาท 

466  

ลา้นบาท 

ARO 

Company  

ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และ

ใหค้าํปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ 

100.00% 

 

500,000 

เหรียญ

สหรัฐฯ 

165,000 

เหรียญ

สหรัฐฯ 

โปรมาร์ท ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 99.99% 10  

ลา้นบาท 

2.5  

ลา้นบาท 

Makro 

(Cambodia) 

ดําเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการท่ี

เก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

70.00% 2 

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

2  

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

 

4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย 

บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงคใ์น

การประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนกิจการบริษทัฯ อนัจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการหรือ

ผลกาํไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการ

ดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ให้มีความครบวงจรมากข้ึน หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมี

แนวโนม้การเจริญเติบโตและจะคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นสาํคญั  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายใด ๆ ท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจ

ส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีมีจาํนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รวมทั้งคดีท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

อยา่งมีนยัสาํคญั และคดีอ่ืนท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอืน่ที่สําคัญ 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์0 2067 8999  โทรสาร 0 2067 9044   

 เวบ็ไซต ์www.siammakro.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง

ภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” ในการจัดจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ให้แก่

ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด

เล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่ม

สถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจบริการ 

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

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

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

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

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัย่อย 

(1) บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105527032739 (เดิมเลขท่ี 3276/2527) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 7 กนัยายน 2527 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2620 6000   โทรสาร 0 2620 6001 

เวบ็ไซต ์www.siamfoodservices.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 
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มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ

จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ

บริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดั

เล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 450,000 หุน้ 

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

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

 

(2) บริษทั วนีาสยาม ฟู้ด จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 411043002045 

วนัท่ีจดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 44 บี ถนนฟาน ซิค ลอง วาร์ด 3 ดิสทริก ฟนูวน โฮจิมินห์ซิต้ี  

ประเทศเวียดนาม 

โทรศพัท ์(848) 7309 1188   โทรสาร (848) 3995 6765 

เวบ็ไซต ์www.vinasiamfood.com.vn 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ

จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ

บริการดา้นอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร

รวมถึงธุรกิจใหบ้ริการอาหารจานด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ 

 

(3) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105557153364 

วนัท่ีจดทะเบียน : 14 ตุลาคม 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250  

โทรศพัท ์0 2067 8999  โทรสาร 0 2067 9044  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร 

ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 17,450,000 หุน้ 
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ทุนจดทะเบียน : 1,745,000,000 บาท จาํนวน 17,450,000 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 436,250,000 บาท จาํนวน 17,450,000 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 25 บาท 

 

(4) ARO Company Limited 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 889 FC/2014-2015 

วนัท่ีจดทะเบียน : 28 พฤศจิกายน 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Room No. 202 Condo A, Shwe Hinthar Condominium, Pyay Road, 

Hlaing Township, Yangon, Myanmar  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และให้คาํปรึกษาในประเทศ

เมียนมาร์ 

ทุนจดทะเบียน : 500,000 เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 165,000 เหรียญสหรัฐฯ 

 

(5) บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105558034130 

วนัท่ีจดทะเบียน : 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์0 2067 8999  โทรสาร 0 2067 9044  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 100,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท จาํนวน 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ :   2,500,000 บาท จาํนวน 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 25 บาท 

 

(6) Makro (Cambodia) Company Limited 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 00019245 

วนัท่ีจดทะเบียน : 16 กนัยายน 2559 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 344, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat Toul, Svay Prey 1, 

Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 
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ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 

 

บริษทัร่วม 

- ไม่มี - 

6.2 ข้อมูลสําคัญอืน่ ที่มผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี - 

6.3 บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0 2009 9000, 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991 
   

ผูส้อบบญัชี : - นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4068 

- นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 6112 

- นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4323 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2677 2000  โทรสาร 0 2677 2222 
   

ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2676 6667 8  โทรสาร 0 2676 6188-9 

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2676 6667 8  โทรสาร 0 2676 6188-9 
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ส่วนที่ 2  

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ   
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ  วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ล่าสุด ว ัน ท่ี  24 สิงห าคม 2559 บริษัทฯ มีทุน จดทะเบียนจําน วน

2,400,000,000 บ า ท  เป็ น ท ุน ชํา ร ะ แ ล ว้ จํา น ว น  2,400,000,000 บ า ท  โ ด ย เป็ น หุ ้น ส า ม ญั ทั ้ง สิ ้น 

4,800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2559 มีดงัน้ี 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

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

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

3. AIA Company Limited-APEX      16,882,000  0.35 

4. นายปริญญา เธียรวร 13,000,000  0.27 

5. AIA Company Limited-TIGER  11,063,600  0.23 

6. นายสุรชยั บุณยประทีปรัตน ์ 9,700,000  0.20 

7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชยเ์ซ็ท อินเดก็ซ์ ฟันด ์    2,313,700  0.05 

8. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั       2,276,583  0.05 

9. Mr. ALFRED RUSSELL JENTES     2,250,000  0.05 

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD        2,222,100  0.05 

รวม 4,757,857,483  99.12 

หมายเหตุ: * บริษทั สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัในกลุ่มเครือ                           

ซีพี ออลล์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ รวมกนั ร้อยละ 97.88 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระ

แลว้ทั้งหมด 
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7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออก

และเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ 

7.4 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

 - ไม่มี - 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.5.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

หากไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะ

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีหักภาษีเงินได้แลว้ในแต่ละปี โดยเร่ิมจากผลการดาํเนินงานตั้ งแต่ปี 

2537 เป็นตน้ไป 

7.5.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นคร้ังคราว

ไป 

7.5.3 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2554 - 2558) 

กาํไรต่อหุน้ของบริษทัฯ ในปี 2554 ถึง 2558 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 

ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 ร้อยละ 19.5 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของบริษทัฯ โดยตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2558 บริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลเฉล่ียร้อยละ 84.2 ต่อปี 

และเงินปันผลต่อหุน้มีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 12.5 

                         ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2554 - 2558) 

 2554* 2555* 2556** 2557** 2558 

กาํไรต่อหุน้ (บาท)* 0.55 0.74 0.90 1.03 1.12 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)* 0.53 0.63 0.80 0.77 0.85 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 95.0 84.9 89.1 75.1 75.9 

หมายเหตุ: 

*  กาํไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นท่ีแสดงขา้งตน้คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

 หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 
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 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

 10 บาท จาํนวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุ้น ทั้งน้ี เงินปันผล  

 ต่อหุ้นตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ สําหรับปี 2554 และปี 2555 

 เท่ากบั 10.50 บาทต่อหุ้น และ 12.50 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั 

**  ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลังปี 2556 และ 2557 

 เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

- คณะกรรมการบริษทัฯ 

- คณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีช่วยกลัน่กรองเร่ืองท่ีสาํคญัซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ

จาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- คณะผูบ้ริหารโดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 15 คน ประกอบดว้ย 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 10 คนโดยในจาํนวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 

คน (เท่ากบั 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด) 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) จาํนวน 8 คน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้ งน้ี ประธาน

กรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่งหนงัสือนดั

ประชุม ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และ

ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เวน้แต่กรณี

ท่ีประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระท่ีพิจารณา            

ใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนเป็นประธานในท่ีประชุมในการพิจารณาวาระดงักล่าว 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรม

การ 

บริษัทฯ 

 

 

(4 คร้ัง) 

คณะกรรม

การ

ตรวจสอบ 

 

 

(5 คร้ัง) 

คณะกรรม 

การ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

(3 คร้ัง) 

คณะกรรม

การกาํกบั

ดูแลกจิการ 

 

 

(1 คร้ัง) 

สามญั 

ผู้ถือหุ้น 

 

 

 

(1 คร้ัง) 

1. นายอาสา สารสิน(1), (2)  ประธานกรรมการ และ

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

เม.ย. 2557 - 

เม.ย. 2560 

4/4 - - 1/1 1/1 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เม.ย. 2558 - 

เม.ย. 2561 

4/4 5/5 - - 1/1 

3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

เม.ย. 2558 - 

เม.ย. 2561 

4/4 5/5 3/3 - 0/1 

4. นายธีระ วิภูชนิน (2) กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

เม.ย. 2558 - 

เม.ย. 2561 

3/4 5/5 3/3 1/1 1/1 

5. ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ (2) กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และ ประธาน

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

เม.ย. 2558 - 

เม.ย. 2562 

4/4 5/5 - 1/1 1/1 

6. นายโชติ โภควนิช (2) กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ 

เม.ย. 2558 - 

เม.ย. 2561 

4/4 5/5 - 1/1 0/1 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ(3) รองประธานกรรมการท่ี 1  

กรรมการบริหาร (กลุ่ม 1) และ

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

เม.ย. 2558 - 

เม.ย. 2562 

4/4 - 0/0 - 1/1 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 

และกรรมการบริหาร  

(กลุ่ม 2) 

เม.ย. 2557 - 

เม.ย. 2560 

4/4 - - - 1/1 

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช(4) กรรมการ และกรรมการบริหาร  เม.ย. 2557 - 

เม.ย. 2560 

4/4 - 2/2 - 0/1 

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

(กลุ่ม 2) 

เม.ย. 2557 - 

เม.ย. 2560 

4/4 - - - 1/1 

11. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

(กลุ่ม 2) 

เม.ย. 2557 - 

เม.ย. 2561 

4/4 - - - 1/1 

12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

(กลุ่ม 1) 

เม.ย. 2559 - 

เม.ย. 2562 

3/4 - - - 1/1 

13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ เม.ย. 2559 - 

เม.ย. 2562 

 

4/4 - - - 1/1 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรม

การ 

บริษัทฯ 

 

 

(4 คร้ัง) 

คณะกรรม

การ

ตรวจสอบ 

 

 

(5 คร้ัง) 

คณะกรรม 

การ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

(3 คร้ัง) 

คณะกรรม

การกาํกบั

ดูแลกจิการ 

 

 

(1 คร้ัง) 

สามญั 

ผู้ถือหุ้น 

 

 

 

(1 คร้ัง) 

14. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ (2) กรรมการ กรรมการบริหาร 

(กลุ่ม 1)  และกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ 

เม.ย. 2559 - 

เม.ย. 2562 

4/4 - - 1/1 1/1 

15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

(กลุ่ม 2) 

เม.ย. 2557 - 

เม.ย. 2560  

4/4 - - - 1/1 

หมายเหตุ:  (1)  พน้จากการเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 

  (2)  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2559 มีผลวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 

  (3)  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2559 มีผลวนัท่ี 

  9 พฤศจิกายน 2559 

  (4)  ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีผลวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

  (5)  กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ โดยกรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง จาก (กลุ่ม 1) ลงนาม

ร่วมกบักรรมการบริหารคนใดคนหน่ึงจาก (กลุ่ม 2) รวมเป็นสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

  (6)  สาเหตุท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเน่ืองจากติดภารกิจ 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 98 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ ในปี 2559 และ 2558 

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

รายช่ือ 

 

จาํนวนหุ้น (หุ้น)  

ณ 31 ธันวาคม 
เพิม่ขึน้/ 

ลดลง 
2559 2558 

1. นายอาสา สารสิน - - - 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน - - - 

3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ - - - 

4. นายธีระ วภูิชนิน - - - 

5. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ - - - 

6. นายโชติ โภควนิช - - - 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ - - - 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ - - - 

9. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 200 200 - 

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ - - - 

11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ - - - 

12. นายสุภกิต เจียรวนนท์(1) - - - 

13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ - - - 

14. นายศุภชยั เจียรวนนท์(1) - - - 

15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ - - - 

16. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ - - - 

17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ - - - 

18. นายฟิลลิป วลิเลียม คอ๊กซ์(2) - - - 

19. นายชิ หลุง ลิน - - - 

20. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ - - - 

21. นายดาวดิ พซิูเยร์ - - - 

22. นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ(3) - N/A - 

หมายเหตุ:  (1)  นายสุภกิต เจียรวนนท ์และนายศุภชยั เจียรวนนท ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ มีผลเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 

  (2)  นายฟิลลิป วิลเลียม คอ๊กซ์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ มีผลเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 

  (3)  ไดรั้บตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั  

ขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน 

หรือจาํนวนขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดแต่ไม่เกินสิบแปด (18) คน และกรรมการไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้ง

เป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่กไ็ด ้

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก

ตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการ

ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

กรรมการซ่ึงมอีาํนาจลงลายมอืช่ือแทนบริษทัฯ 

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ หรือ นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์หรือ นายณรงค ์เจียรวนนท ์หรือ นายประเสริฐ จารุ

พนช คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ หรือ          

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือ นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของ    

บริษทัฯ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทัฯ 

1) ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียง

พอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอยา่งถกูตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

2) มีบทบาทในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3) มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาใหเ้พียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะนาํเสนอขอ้มูล 

สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน

การอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

4) มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการ เช่น        

การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เม่ือมีการพิจารณาระเบียบวาระท่ี

กรรมการมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5) ส่ือสารขอ้มลูสาํคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบ 
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6) สนบัสนุนให้กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เพ่ือ

ควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามกฎหมาย และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีกาํหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํกบัดูแลฝ่าย

บริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น

ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

2) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการกาํหนดวิสัยทศัน์ แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของ

บริษัทฯ ตลอดจนกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 

3) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูก้าํหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ

ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4) คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องปฎิบัติหน้าท่ีดว้ยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี รับผิดชอบต่อการ

ตดัสินใจของตนเอง โดยใชดุ้ลยพินิจอย่างอิสระบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและ

รอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย 

5) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการอนุมติัในส่วนการดาํเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของ

บริษทัฯ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

6) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในเป็นประจาํเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งละเวน้หรือหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบั

กิจการของบริษทัฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งสอดส่องดูแล

เร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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9) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะเป็น

ประจาํทุกปี โดยร่วมกนัพิจารณาผลการดาํเนินงานและปัญหาเพ่ือสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

10) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ทุก

คร้ัง หากมีภารกิจสาํคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ  

11) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายชิ หลุง ลิน รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินคา้ ฝ่ายการตลาด และ

ฝ่ายซพัพลายเชน 

3. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงินและหน่วยงาน

สนบัสนุน  

4. นายดาวดิ พซิูเยร์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - สายงานฝ่ายขายและปฏิบัติการ ฝ่ายพฒันา

ลูกคา้ และฝ่ายก่อสร้างและสถานท่ี 

5. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ  

6. นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ* รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

หมายเหตุ:  -  ผูบ้ริหารตามรายนามขา้งตน้ทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนภายใต้

  พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  * ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างการจดัองค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัฯ 

ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2551 เพ่ือรับผิดชอบดาํเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 

ดงัต่อไปน้ี   

1) จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4) จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ใหป้ระธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้นจาก

กรรมการและผูบ้ริหาร 

5) ปฏิบติัหน้าท่ีขา้งตน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

ตามเอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัที่เกีย่วข้อง 

ตามเอกสารแนบ 2 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

8.4.1.1 กรรมการบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ปี 2559 จาํนวน 18 ราย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

เท่ากบั 20.34 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 

เมษายน 2559 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกบัองค์กรท่ี

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ และบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และสภาวการณ์

ของธุรกิจโดยรวม ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ในปี 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือ 
ปี 2558 

(บาท/เดอืน) 

ปี 2559 

(บาท/เดอืน) 

1. นายอาสา สารสิน 150,000 150,000 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน 135,000 135,000 

3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 110,000 110,000 

4. นายธีระ วภูิชนิน 110,000 110,000 

5. ดร. ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ 110,000 110,000 

6. นายโชติ โภควนิช 110,000 110,000 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 95,000 95,000 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 95,000 95,000 

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 95,000 95,000 

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ 95,000 95,000 

11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 95,000 95,000 

12. นายสุภกิต เจียรวนนท์(1) 95,000 95,000 

13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 95,000 95,000 

14. นายศุภชยั เจียรวนนท์(1) 95,000 95,000 

15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ 95,000 95,000 

16. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 95,000 95,000 

17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 95,000 95,000 

18. นายฟิลลิป วลิเลียม คอ๊กซ์(2) 95,000 95,000 

หมายเหตุ:  (1) นายสุภกิต เจียรวนนท ์และนายศุภชยั เจียรวนนท ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ มีผลเม่ือวนัท่ี 

   20 เมษายน 2559 

  (2) นายฟิลลิป วิลเลียม คอ๊กซ์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ มีผลเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 
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8.4.1.2 กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารจาํนวน 8 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยู่

ในขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบจาํนวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึง

รวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.4 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 3 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.5 กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการจาํนวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 

ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.6 ผู้บริหาร 

ในปี 2559 ผูบ้ริหาร จาํนวน 7 ราย (รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการ

ปรับเปล่ียนตาํแหน่งในระหว่างปี) ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 126.04 ลา้นบาท 

ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั 

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

8.4.2.1 กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

- ไม่มี - 

8.4.2.2 ผู้บริหาร 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํนวน 7 ราย 

(รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการปรับเปล่ียนตาํแหน่งในระหว่างปี) 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 47.34 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเฉพาะส่วนท่ี

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 106 
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บริษทัฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น 

ค่าเช่าบา้น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าเดินทาง เป็นตน้ 

รายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารขา้งตน้ใชต้ามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายออกไปในระหว่าง

ปี โดยจะแตกต่างจากจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการ

บญัชี พ.ศ. 2543 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จาํนวนพนักงานทั้งหมด และจาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลกั 

ตารางแสดงจาํนวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยในแต่ละสายงาน 

 
บริษทัฯ สยามฟูด 

เซอร์วสิ 

วนีาสยาม 

ฟู้ด 

แม็คโคร 

อาร์โอเอช 

ARO โปร

มาร์ท 

รวม 

พนกังานปฏิบติัการ (คน) 12,590 107 13 - - - 12,710 

พนกังานสาํนกังาน (คน) 705 62 60 - - - 827 

รวม (คน) 13,295 169 73 - - - 13,537 

ผลตอบแทนพนักงาน* (ล้านบาท) 4,388 108 32 - - - 4,528 

หมายเหตุ: * จาํนวนพนกังานและค่าตอบแทนพนกังานไม่ไดร้วมส่วนของผูบ้ริหาร 

8.5.2 การเปลีย่นแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

8.5.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

8.5.4 นโยบายในการพฒันาบุคคล 

รากฐานความสาํเร็จของธุรกิจแมค็โครเกิดจากบุคลากรทุกระดบัท่ีมีความรักในองคก์ร พร้อมทุ่มเท

ปฏิบติังานดว้ยความภาคภูมิใจสอดคลอ้งกบัค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” 

ขณะเดียวกนัยงัพร้อมท่ีจะพฒันาศกัยภาพตนเอง กลา้คิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ขบัเคล่ือนองคก์รดว้ย

นวตักรรมและเทคโนโลยี เพ่ือมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัลูกคา้สมาชิก และสร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืน

ใหก้บัธุรกิจของแมค็โครท่ีมุ่งกา้วเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนตามวิสยัทศันท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 107 
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การขยายสาขาของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํแผนการ

จดัหาและพฒันาบุคลากรเชิงรุกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือสนบัสนุนการขยายตวัของธุรกิจ

อย่างไม่หยุดย ั้ง รวมทั้ งพัฒนาองค์กรให้พร้อมท่ีจะเติบโตและสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติ 

ประชาชนภายในประเทศ ตลอดจนประเทศอ่ืน ๆ ท่ีจะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต   

กลยุทธ์การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในปี 2559 ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพผูน้าํ

และสร้างความเป็นมืออาชีพในพนกังานทุกระดบัอยา่งย ัง่ยืน ดว้ยระบบ G4G “Grow our People For 

Growth” โดยส่งเสริมใหผู้บ้ริหารระดบั TOP 40 ประเมินตนเองและจดัทาํคู่มือแผนพฒันารายบุคคล 

เพ่ือมุ่งยกระดับขีดความสามารถท่ีพึงประสงค์กับตําแหน่งงานในแต่ละระดับ (Leadership 

Competencies) และพฒันาทักษะใหม่ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ปัจจุบันมีการขยาย

แผนพฒันาลงมาถึงผูจ้ดัการสาขาระดบั TOP 200 

ควบคู่กบัการพฒันาบุคลากรภายในใหมี้คุณภาพ คือการสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด ์“แมค็โคร” ให้

เป็นบริษทัท่ีน่าทาํงานดว้ย เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่ง มีความสามารถเขา้มาเสริมทพั โดยเฉพาะผูท่ี้มี

ความรู้ดา้นธุรกิจอาหาร มีทกัษะทางดา้นดิจิทลัและนวตักรรมซ่ึงมีความสําคญัต่อการเติบโตของ

ธุรกิจแม็คโครในอนาคต ท่ีสําคญัคือการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถและเรียนรู้ได้

อย่างรวดเร็ว เข้าร่วมเป็นขุมพลงัใหม่ขององค์กร ทั้ งในส่วนฝ่ายจัดซ้ือ (Commercial) และฝ่าย

ปฏิบติัการ (Operation) โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมโครงการ Young Talent Program และการปลูกฝัง

ค่านิยมองค์กร “VICTORY-7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” สําหรับเสริมสร้างศักยภาพและ

สนับสนุนให้พนักงานใหม่ทํางานสอดประสานไปกับเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างานท่ีมี

ประสบการณ์สูงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ความสุขในการทาํงานของพนกังานคือส่ิงสาํคญั ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยงัคงเคียงขา้งพร้อมเป็นท่ีพ่ึง

และไวว้างใจของพนกังานเสมอ และท่ีผ่านมาบริษทัฯ มุ่งผกูใจพนกังานและรักษาบุคลากรคุณภาพ

ให้เติบโตตามสายงานไปพร้อมกบัองค์กร โดยมีแผนการสืบทอดตาํแหน่งงานภายในองค์กรให้

พนกังานเห็นชดัเจน พร้อมกนัน้ียงัมีการจดัโปรแกรมพฒันาศกัยภาพท่ีหลากหลาย เช่น โครงการ

ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร กํ า กั บ ดู แ ก จ ก า ร  (Corporate Governance) โ ค ร ง ก า ร  Talent Management & 

Development โครงการ Basic Management Skill โครงการจดัอบรมภายในสาขาท่ีมีความชาํนาญ 

(In-store Training) โครงการ MBA (Makro Business Academy) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาลูกคา้ 

(Customer Development) โครงการเพ่ิมพูนความรู้ให้กบัผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัธุรกิจบริการดา้นอาหาร 

(Food Service Academy) เพ่ือสนับสนุนพนักงานให้สามารถปฏิบติังานไดดี้สมกบัเป็นคู่คิดธุรกิจ

ของลูกคา้ผูป้ระกอบการดว้ยความมัน่ใจ ทั้งน้ี การจดัการฝึกอบรมบางหลกัสูตรในรูปแบบ Mass E-

Learning คือการเรียนจากระบบการฝึกอบรมทางออนไลน ์มีส่วนช่วยเพ่ิมศกัยภาพใหก้บับุคลากรได้

อยา่งรวดเร็วมากข้ึน โดยในปี 2559 พนกังานของบริษทัฯ มีชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ีย 14.03 ชัว่โมง

ต่อคนต่อปี 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 108 
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นอกจากน้ี การยา้ยสาํนกังานใหญ่มาท่ีอาคารธาราพฒันาการ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถใชส้อยพ้ืนท่ีใน

การจดัฝึกอบรมแก่พนกังานทุกระดบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนั บริเวณชั้น 6 ของอาคาร

ไดรั้บการปรับใหเ้ป็นสถานท่ีออกกาํลงักายและสันทนาการ ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าจะช่วยส่งเสริมให้

พนกังานมีความสุขกบัการทาํงานท่ีแมค็โคร และส่งผลใหล้กูคา้สมาชิกมีความสุขจากการใหบ้ริการ

ของพนกังานไปดว้ย  

บริษัทฯ มีนโยบายจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ พร้อมมุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” 

(Innovation Organization) เพ่ือการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศใหส้ามารถตอบสนองการขยายตวัของธุรกิจ

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งเขม้แข็งในสภาพแวดลอ้มของการ

ทาํธุรกิจสมยัใหม่ อนันาํไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบั 

รวมทั้งพนักงานระดับปฏิบติัการท่ีประจาํอยู่ในสาขาของแม็คโคร มีส่วนร่วมในการคิดคน้และ

สร้างสรรคน์วตักรรมทั้ง 4 มิติ ท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กร ไดแ้ก่ การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ 

(Process Innovation) การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ (Production Innovation) การสร้างสรรคบ์ริการ

ใหม่ (Service Innovation) และการสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่ (Business Model Innovation) ซ่ึงนวตักรรม

เหล่าน้ีตอ้งสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนแก่ทั้งบุคลากร เคร่ืองมือ และกระบวนการ

ทาํงาน เพ่ือตอบโจทยค์วามคาดหวงัของลกูคา้ และสามารถขยายออกไปไดท้ั้งในระดบัประเทศและ

ระดบัสากล โดยมีการให้รางวลัเป็นแรงจูงใจทั้งจากการประกวดนวตักรรมภายในองคก์ร และการ

ประกวดนวตักรรมของบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์

ทั้งน้ี ในปี 2559 ผลงานการสร้างสรรคน์วตักรรมภายในองคก์รจาํนวน 2 โครงการ คือ เคร่ืองมือการ

จดัการร้านค้าปลีกในระบบสามมิติ และ ผลิตผลทางการเกษตรภายใต้สัญลักษณ์ควอลิต้ี โปร 

(Quality Pro) ในโครงการแม็คโครช่วยชาติ ไดรั้บรางวลันวตักรรมบัวบาน (Chairman’s Award) 

จากงาน “มหกรรมนวตักรรมบวับาน เครือเจริญโภคภณัฑ ์2559” หรือ “CP Innovation Exposition 

2016” ของเครือเจริญโภคภณัฑ ์ผลงานนวตักรรมดงักล่าวไม่เพียงสร้างประโยชนใ์หก้บัประเทศชาติ 

ประชาชน แต่ยงัสร้างช่ือเสียงและนาํพาความภาคภูมิใจใหก้บับริษทัฯ รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจให้

คนแมค็โครมุ่งมัน่สร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรมในปีต่อ ๆ ไป 

8.5.5 นโยบายเกีย่วกบัค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนักงานและผูบ้ริหาร ซ่ึง

เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนกังาน

และผูบ้ริหารแต่ละคน  

บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนักงานทุกปี ในรูปแบบของดชันีวดัผลการ

ดาํเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้ น) 
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และผลการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ในส่ิงท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการในระยะยาว เพ่ือเป็นการวางรากฐาน

การเติบโตในอนาคต  

การประเมินฯ ดงักล่าวนอกจากจะทาํใหค่้าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนกังานเช่ือมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมินฯ

ยงัสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (pay per performance) ซ่ึงได้

กาํหนดการจ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอตัราการจ่ายทัว่ไปขององคก์ร

อ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง เพ่ือรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ดา้นทรัพยากรบุคคลให้กบัองค์กร นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดการจ่ายโบนัสผนัแปรตามผล

ประกอบการ (Variable Bonus) ท่ีมีความเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนกังาน (เฉพาะพนกังาน

ระดับผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป) กบัผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละรอบปี เพ่ือจูงใจให้พนักงาน

ปฏิบติังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายขององคก์รในแต่ละปี 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทน เพ่ือรักษาและสร้างแรงจูงใจพนกังานในการ

ปฏิบัติงานให้องค์กรดําเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการข้ึนค่าจ้างประจาํปี          

การปรับเงินเดือนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนหรือตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การจดัใหมี้

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในการดาํรงชีพแก่พนักงาน เม่ือส้ินสุดการเป็น

พนักงานหรือเม่ือเกษียณอายุการทํางาน นอกจากน้ี ยงัมีสวสัดิการอ่ืน ๆ อาทิ สวสัดิการค่า

รักษาพยาบาลสาํหรับพนกังาน สวสัดิการประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีความเช่ือมัน่วา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

จะเป็นการเสริมสร้างให้กระบวนการทาํงานและกระบวนการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ

นาํไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและเพ่ิมมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดย

ยึดถือแนวทางตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation 

and Development) และได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษรข้ึนตั้ งแต่ปี 2555       

โดยกาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนทั้งของบริษทัฯ  

ท่ีจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปี 2559 บริษัทฯ           

ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ

แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง

แบ่งหมวดหมู่เน้ือหาใหช้ดัเจน ครอบคลุมหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีสําคญั โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการซ่ึงไดผ้่าน

การท บ ท วน แล ะป รับ ป รุงดังกล่าว แล ะบ ริษัท ฯ  ได้ทําก าร เผยแพ ร่ผ่ าน เว็บ ไซ ต์ของบ ริษัท ฯ                           

ท่ี www.siammakro.co.th เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถศึกษาและดาวนโ์หลดได ้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือกลัน่กรองและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ เฉพาะเร่ือง ทั้งน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด และใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ มีทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ 

1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คน ดงัน้ี 

1.        นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ  กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.        นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการบริหาร 

3.        ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการบริหาร 
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4.        นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการบริหาร 

5.        นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการบริหาร 

6.        นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการบริหาร 

7.        นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการบริหาร 

8.        นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์                                                 กรรมการบริหาร 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ การลงทุน ด้านกําลังคน                

การประเมินผล และหลกัเกณฑ์การพิจารณากาํหนดผลตอบแทน รวมทั้ งการพิจารณาทบทวน

แผนงานกลยทุธ์และภารกิจบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ 

เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. จดัทาํงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ 

เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ติดตามผลการดาํเนินงานและความกา้วหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล 

รวมทั้งปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขให้คณะกรรมการบริษทัฯ 

ทราบ 

4. ติดตามผลการพฒันาระบบการจดัการและบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ 

5. ติดตามผลการพฒันาบุคลากร การแต่งตั้งโยกยา้ยผูบ้ริหารของแต่ละธุรกิจตามแผนงานการสร้าง

ผูบ้ริหารทดแทน 

หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

ดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ อย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย ์สุจริต และหน้าท่ีในการกาํกับดูแลกิจการให้มีการดาํเนินธุรกิจให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษทัฯ ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสมและเท่ียงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มลูดา้นการเงินของบริษทัฯ ตามแนวทางท่ีพึงปฏิบติัท่ีดี และไม่ทาํการใดท่ีมีส่วน

ไดเ้สียหรือมีผลประโยชนล์กัษณะขดัแยง้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

1.       นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2.       นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3.       นายธีระ วิภูชนิน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4.       ดร.ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

5.       นายโชติ โภควนิช กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด เพ่ือทาํหน้าท่ี

สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้ง

พิจารณารายการระหว่างกนั โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้ งการเลิกจา้งผูส้อบบญัชี ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
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(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎบตัร (charter) 

(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ

จาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

1.      นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

2.      นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ* กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3.      นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ: *ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2559  

 มีผลวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559  

หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้มี

องค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยคาํนึงถึงความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทกัษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์

ต่อบริษทัฯ การอุทิศเวลา และนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือ

นําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ซ่ึงจะนําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

(แลว้แต่กรณี) 
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2. พิจารณาหลกัเกณฑ์ และกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความ

รับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั หาก

พิจารณาแลว้เห็นควรใหมี้การเปล่ียนแปลงไปจากมติผูถื้อหุน้เดิม ใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

พิจารณาเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั และประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณา

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยให้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ     

เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. จดัให้มีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 1 คร้ัง และ

เพ่ือประเมินผลการปฏิบติังานของคณะอีก 1 คร้ัง 

4. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

4) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

1. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

2. นายอาสา สารสิน   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. นายโชติ โภควนิช   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

4. นายธีระ วภูิชนิน   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

1. คดัเลือกกาํหนดนโยบายการพฒันาแนวทางปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสืบต่อไป  

2. กาํหนดนโยบายพร้อมทั้ งสนับสนุนให้มีการประเมินระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการภายใน

องค์กรดว้ยตนเอง รวมทั้งเขา้รับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ

ทัว่ไปเป็นประจาํ  

3. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของสถาบนักาํกบัฯ 

ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
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4. พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

แนวทางปฏิบติัของสากล และขอ้เสนอแนะของสถาบนักาํกบัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกระดบัและใหมี้ผลในทางปฏิบติัทั้งในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

6. รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

9.3   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1)    กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวม

การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบั

เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี ปรึกษาของส่ วนราชการซ่ึ งเป็ นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้น 

รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี

ค วาม สั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จกับ บ ริ ษัท ฯ  บ ริ ษัท ให ญ่  บ ริ ษัท ย่ อ ย  บ ริ ษัท ร่ วม  ผู ้ ถื อ หุ้ น 

รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่สองปี 
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ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้ าประกนั การให้สินทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญา

มีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 

หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี

ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้น 

ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือ

บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี

นยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของ   

บริษทัฯ 

10.  กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี โดยให้เร่ิมนบัวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่

วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เป็นตน้ไป โดยไม่นบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งท่ีผ่านมา

ของกรรมการอิสระรายเดิม 
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กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจ

ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(collective decision) ได ้

ในกรณี ท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผนัให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยข้อมูล

ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทําให้บุคคลดงักล่าวมี

คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซ่ึงไม่ได้เป็นผูบ้ริหารได้มีโอกาสประชุม

ปรึกษาหารือระหว่างกนัเองอย่างเป็นอิสระ สาํหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งการกาํหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดใหมี้การประชุมกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และการประชุม

คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การสรรหากรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหวัขอ้ การสรรหากรรมการ 

(2)    การสรรหากรรมการ และการพ้นจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

 การสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบัติเหมาะสม      

เพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ก่อนวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า

เทียมกนัอยา่งเป็นธรรม 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 118 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม โดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบติั ความรู้ ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ความสามารถในการ

บริหารกิจการของบริษทัฯ รวมทั้ ง ผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ และนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาอนุมติัการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดใน

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน

ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 

1. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา โดยให้

กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงพน้

จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

2. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก ขาด

คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือ กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบั

แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ ทั้ งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย

ทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและ
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กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดย

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน มติของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีทาํใหส้ามารถควบคุมการดูแล การจดัการและรับผิดชอบ

การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทัฯ โดย 

1. มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมใน

บริษทัดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตวัแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

2. มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของ

บริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายท่ีสําคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ 

3. มีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทํา

รายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ

การทาํรายการสําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้งและใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

การเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในทาํนองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์อง

บริษทัฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบญัชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

นอกจากน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยยงัมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

4. มีการกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษทัย่อยด้วยระบบ

ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อน่ึง ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายท่ีสําคัญในการ

ดาํเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยขอ้มูลภายในหรือ

ข่าวสารอนัมีสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นขอ้มลูภายใน

ท่ีใช้ในการดาํเนินธุรกิจและถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทัฯ หากเปิดเผยแลว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  

การป้องกนัขอ้มูลภายในมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของบริษทัฯ รวมทั้งมีความสําคญัต่อความ
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มัน่คงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนดว้ย เพ่ือให้การให้ขอ้มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปใน

แนวทางท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและช่ือเสียงของบริษทัฯ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบ

ควบคุมดูแลขอ้มูลภายใน และบุคลากรของบริษทัฯ จึงตอ้งรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่นาํขอ้มูล

ไปใชเ้พ่ือผลประโยชนส่์วนตน แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ 

ทั้งน้ี ขอ้มูลความลบัหมายรวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี แผนการดาํเนินงาน ความลบัทางการคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และคุณค่าของบริษทัฯ ขอ้มลูท่ีตอ้งเกบ็เป็นความลบัทางกฎหมาย ขอ้มลูเก่ียวกบั

การสาํรวจและจดัหาท่ีดิน ขอ้มลูส่วนตวัของพนกังาน รหสัผา่นต่าง ๆ เพ่ือเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ และ/

หรือ ขอ้มลูใด ๆ ท่ีหากเปิดเผยแลว้จะสร้างความเสียหายหรือเส่ือมเสียแก่บริษทัฯ พนกังานลูกจา้ง คู่คา้ หรือ

ลกูคา้ 

แนวปฏิบติั 

1. พนักงานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก           

อนันาํไปสู่การแสวงหาผลประโยชนเ์พ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มลูท่ี

มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ความลบัทางการคา้ การประดิษฐคิ์ดคน้ต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษทัฯ 

2. พนกังานของบริษทัฯ จะไม่นาํขอ้มลูท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตนหรือบุคคลอ่ืน 

3. พนักงานของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บหรือทาํงานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเก็บรักษา หรือใช้ขอ้มูล

ดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั 

4. บริษทัฯ ควรจดัใหมี้มาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลบริษทัฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่าง

รัดกุม เพ่ือป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูภายในท่ีสาํคญัของบริษทัฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่าง

เป็นทางการ โดยใหถื้อว่ามาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ี

สาํคญัของบริษทัฯ ดว้ย 

5. บริษทัฯ กาํหนดใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญา ถือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ

เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สญัญาเท่านั้น 

6. พนกังานของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติั

หนา้ท่ีไปแลว้ 

7. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดง

ความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนําให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายและ

รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูนั้นโดยตรง เพ่ือใหก้ารใหข้อ้มลูถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

8. ในกรณีท่ีเกิดข่าวลือ หรือการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย จะตอ้งแจง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที เพ่ือนาํเสนอผูบ้ริหารลาํดบัต่อไปพิจารณาช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือเปิดเผยต่อ

สาธารณะ 
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9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สํานักงานสอบบัญชีท่ี

ผูส้อบบญัชี  สงักดัในรอบปีบญัชี 2558 และ 2559 ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย สํานักงานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั 

ค่าตอบแทนจากการ 

สอบบญัชี (บาท) 

2558 2559 

บริษทัฯ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 5,410,000 5,860,000 

สยามฟดู เซอร์วสิ  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 750,000 800,000 

แมค็โคร อาร์โอเอช บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 100,000 125,000 

วนีาสยาม ฟู้ ด บริษทั เคพีเอม็จี ลิมิเตด็ (เวยีดนาม) จาํกดั 262,400* 320,000* 

โปรมาร์ท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 50,000 50,000 

ARO** ค่ิน ซู เทย ์แอนด ์แอทโซซิเอทส์ จาํกดั  19,759 34,534 

หมายเหตุ : 

*  สาํหรับปี 2558 เป็นเงินจาํนวน 164,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0016 บาท) และ

สาํหรับปี 2559 เป็นเงินจาํนวน 200,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0016 บาท) 

** ARO มีผูส้อบบญัชีท่ีไม่ไดอ้ยูส่าํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

(2) ค่าบริการอืน่ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ การเป็นท่ีปรึกษา

ธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวกบังานสอบบญัชี การให้บริการดา้นกฎหมายและภาษี และการ

ตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี

บญัชี 2558 และ 2559 ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 

ผู้จ่าย 

ประเภทของ 

งานบริการอืน่ 
ผู้ให้บริการ 

2558 2559 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท)**** 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท)**** 

บริษทัฯ การตรวจสอบตาม

วิธีการท่ีตกลง

ร่วมกนั* 

บริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบ

บญัชี จาํกดั 

- - - 20,000 

บริษทัฯ การใหบ้ริการท่ี

ปรึกษาดา้น

เทคโนโลยี

บริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย ท่ี

ปรึกษาธุรกิจ 

- 550,000 - - 
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ช่ือบริษัท 

ผู้จ่าย 

ประเภทของ 

งานบริการอืน่ 
ผู้ให้บริการ 

2558 2559 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท)**** 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท)**** 

สารสนเทศ** จาํกดั 

สยามฟดู 

เซอร์วสิ  

การตรวจสอบตาม

วิธีการท่ีตกลง

ร่วมกนั* 

บริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบ

บญัชี จาํกดั 

-   30,000 -   30,000 

วนีาสยาม 

ฟู้ ด 

การใหบ้ริการดา้น

กฎหมายและภาษี  

บริษทั เคพีเอม็จี 

ลิมิเตด็ 

(เวยีดนาม) 

จาํกดั*** 

86,400 310,400 307,200 - 

รวม 86,400 890,400 307,200 50,000 

หมายเหตุ :   

*    การเขา้ร่วมสังเกตการณ์ทาํลายสินคา้ 

** การสอบทานการโอนขอ้มูลสินคา้คงเหลือจากระบบเก่าไปยงัระบบใหม่ 

***   ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกับสาํนักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกัด โดยจาํนวนเงินท่ี  

จ่ายไปแลว้และตอ้งจ่ายในอนาคตสําหรับปี 2558 เป็นจาํนวน 54,000,000 และ 194,000,000                

ดองเวียดนาม ตามลาํดบั (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0016 บาท) และจาํนวนเงินท่ีจ่าย

ไปแลว้สาํหรับปี 2559 เป็นจาํนวน 192,000,000 ดองเวียดนาม ตามลาํดบั (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอง

เวียดนามเป็น 0.0016 บาท) 

**** ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 

  

9.7  การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยตระหนกัถึงความสาํคญั

ของสิทธิของผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งดาํเนินการรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บและความเท่าเทียมกนั

อย่างเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมาย

และจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดต่อ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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นอกจากสิทธิพ้ืนฐานดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้อาใจใส่ผูถื้อหุ้นมากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด อาทิ การให้

ขอ้มูลท่ีสําคญัผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การจดัให้ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทุนเยี่ยมชมกิจการ 

เป็นตน้ 

(2) บริษทัฯ ใหค้วามสําคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด ในปี 

2559 บริษทัฯ จดัประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมด 1 คร้ังไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเม่ือวนัท่ี 20 

เมษายน 2559 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ถนนพระราม 9 แขวงบาง

กะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร อน่ึง ในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ

เพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้

คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการ

ล่วงหน้าได้ระหว่างวันท่ี 9 พฤศจิกายน  2559 ถึงว ันท่ี  31 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดและ

หลกัเกณฑ์ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th และแจง้ให้ผูถื้อหุ้น

ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(3) บริษทัฯ มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 พร้อมทั้งขอ้มูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 28 วนั โดยในแต่ละวาระมี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบอยา่งครบถว้น 

(4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไวท่ี้เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ล่วงหนา้ 36 วนั และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วนรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ได้

เผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซต์ดงักล่าวหลงัวนัประชุม 9 วนั และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่าง

ครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย การบนัทึกรายงานการประชุมการออกเสียง ผลการลงคะแนนในแต่

ละวาระ และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่วีดิทศัน์การประชุมให้

ผูถื้อหุน้รับทราบบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(5) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 มีกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ จํานวน 13 คน รวมทั้ งผู ้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม              

โดยประธานในท่ีประชุมไดป้ระกาศแจง้จาํนวนและสัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบ

ฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการท่ีใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้ งแต่เร่ิมต้นการประชุม 

ดาํเนินการประชุมและจดัให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัด

ประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) ดาํเนินการ

ประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดง

ความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ รวมทั้งไดต้อบคาํถามอย่างครบถว้นในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
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(6) บริษทัฯ ให้สิทธิผูถ้ือหุ ้นที่มาร่วมประชุมผูถ้ือหุ ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียง

หรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและวาระอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดล้งมติ 

(7) บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดท้าํการ

ติดต่อประสานงานกบันกัลงทุนสถาบนั เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหนา้ 1 วนั ก่อน

วนัประชุมผูถื้อหุน้จริง 

(8) บริษทัฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผูถื้อหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบัสิทธิ

พ้ืนฐานของบรรดาผูถื้อหุ้น 

(9) บริษทัฯ จดัให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดเผยไวใ้นรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้าํขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุน้ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพ่ือพฒันาการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนน 98.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมิน

คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM 

Checklist) ประจาํปี 2559 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้กาํหนด

กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในซ่ึงรายละเอียดปรากฏ

ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั

อยา่งเป็นธรรม ดงัน้ี 

(1) ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบั

หน่ึงเสียง 

(2) ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณา

คดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑต์ามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ท่ี www.siammakro.co.th และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน และ

สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได ้และสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
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(4) ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได ้           

โดยบริษทัฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และไดร้ะบุแจง้

คาํอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไวใ้นหนังสือนัดประชุม ทั้ งน้ี ในการประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหุ้นปี 2559  มีผูถื้อหุ้นจาํนวน 50 ราย มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทน 

อีกทั้ง บริษทัฯ ไดด้าํเนินการอาํนวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

(5) บริษทัฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งทราบอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ ว่าดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ

นโยบายการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณ

ด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถดาวน์

โหลดไดผ้่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในปี 2559 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑข์องการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการทาํ

รายการระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(6) ในปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือบริษทัอ่ืนใด นอกเหนือจาก

บริษทัยอ่ย 

(7) บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายกาํหนดและ

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้กาํหนดตลอดจนระเบียบในเร่ืองการทาํรายการ

ระหว่างกนัอยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการทาํรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

สําหรับรายการระหว่างกันประเภทอ่ืน ๆ บริษทัฯ ได้ดาํเนินการดว้ยความยุติธรรมโดยมีราคาและ

เง่ือนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการคา้ (Fair and at arms’ length) 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 การกาํหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มส่ีวนได้เสีย และการปฏิบัตติามนโยบาย 

(1) บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชนร่์วมกนัอยา่งเหมาะสมดงัน้ี 
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ผูถื้อหุ้น : บริษัทฯ จะดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความ

เจริญเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดีให้กบั 

ผูถื้อหุน้ 

ลกูคา้ : บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ 

ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินคา้ให้ไดม้าตรฐาน ตรงกบั

ความต้องการของลูกค้า พ ร้อมทั้ งป รับปรุงและพัฒ นาการ

ให้บริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างสัมพนัธภาพที่ดีและ

ยัง่ยืนกบัลูกคา้ในระยะยาวเพื่อให้ลูกคา้ไดร้ับความพึงพอใจ

อยา่งสูงสุดในสินคา้และบริการ 

พนกังาน : ก) บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร

 ให้ มีโอกาสเติบโตใน สายงาน อาชีพ  โดยการจัดการ

 ฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัฝีมือของพนกังานในทุกระดบั เพ่ือให้

 เป็นพนกังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทาํงาน

 และมีผลงานท่ีโดดเด่นพร้อมท่ีจะได้รับการปรับเล่ือน

 ตํา แ ห น่ งงาน ให้ สู ง ข้ึ น  ร ว ม ทั้ ง มี น โ ย บ า ย ท่ี จ ะ จ่ า ย

 ค่าตอบแทนตามค่างานและผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ ง

 สวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยท่ีผลตอบแทน

 และสวสัดิการของบริษทัฯ จะเป็นอตัราท่ีสามารถแข่งขนัได้

 ในตลาดแรงงานสาํหรับอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 ข) บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั 

 และสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความ

 ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” มี

 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดงัน้ี  

- จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (คปอ.) และเจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ในระดับหัวหน้า

งาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) โดยไดด้าํเนิน

ตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส ภาพ แวดล้อม ใน การทํางาน อย่างเพี ยงพ อและ

เหมาะสม เพ่ือให้ปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการ

สูญเสียชีวิตบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอนั

เน่ืองจากการทาํงาน 
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- จดัทําคู่มือความปลอดภยัให้กบัพนักงาน เพ่ือยึดเป็น

ระเบียบปฏิบติั 

- เข้า ร่วม รณ รงค์และส่ งเส ริม กิ จก รรม ด้าน ค วาม       

ปลอดภัยฯ  กับหน่วยงานราชการท่ี เก่ียวข้องอย่าง

ต่อเน่ือง 

ค) บริษทัฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็น

ธรรมแก่พน ักงานและผูบ้ ริหาร ซ่ึงเหมาะสมตามความรู้ 

ค วาม ส าม าร ถ  ค วาม ร ับ ผ ิด ช อ บ  แ ล ะ เชื ่อ ม โ ย งผ ล ก าร

ปฏิบติังานของพนักงานและผูบ้ริหารแต่ละคน   

 บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนักงาน

ท ุก ปี  ใ น รูป แ บ บ ข อ ง ด ชั น ีว ดั ผ ล ก าร ดํา เน ิน งาน  (Key 

Performance Indicator: KPI) ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบตัิงาน

ในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบตัิงานตามกลยุทธ์ใน

สิ ่ง ที ่บ ริษ ทั ฯ  จ ะ ดํา เน ิน ก าร ใ น ร ะ ย ะ ย าว  เพื ่อ เป็ น ก าร

วางรากฐานการเติบโตในอนาคต  

 การประเมินฯ ดงักล่าวนอกจากจะทําให้ค ่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารและพนักงานเชื่อมโยงกบัผลการดําเนินงานของ

บริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะ

สั้น  ระบ บ ก ารป ระ เม ิน ฯ ยงัส อ ด ค ล อ้ งกบั ห ล กั ก ารจ ่าย

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน (pay per performance) 

ซ่ึงไดก้าํหนดการจ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัอตัราการจ่ายทัว่ไปขององค์กรอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจ

ประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง เพื ่อรักษาและเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นทรัพยากรบุคคลให ้กบั

องค์กร นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดการจ่ายโบนัสผนัแปร

ตามผลประกอบการ (Variable Bonus) ท่ีมีความเช่ือมโยงผล

การปฏิบตัิงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายข้ึนไป) กบัผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละรอบปี 

เพื ่อจูงใจให ้พน ักงานปฏิบตัิงานให ้ไดต้ามเป้าหมายของ

องค์กรในแต่ละปี  

 น อ ก จาก นี้ บ ริษ ทั ฯ  ย งัได ก้ําห น ด น โยบ ายค ่าต อ บ แท น         

เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบตัิงานให้

องค์กรดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการ

ขึ้น ค ่าจ า้งป ระ จําปี  ก าร ป รับ เงิน เด ือ น ต าม ห น ้าที ่ค วาม
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รับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนหรือตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การจดั

ให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในการ

ดาํรงชีพแก่พนักงาน เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเมื่อ

เกษียณอายุการทาํงาน นอกจากน้ี ยงัมีสวสัดิการอื่น ๆ อาทิ 

สวสัดิการค ่ารักษาพ ยาบ าลสําห รับ พ นกังาน  สวสัดิการ

ประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

  คู่คา้และเจา้หน้ี : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้ งปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน

นอกจากน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามสญัญาท่ีทาํร่วมกนักบัเจา้หน้ีทุกราย

อย่างเคร่งครัด ตลอดจนชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี

ทาํร่วมกนัดงักล่าว 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลภายใต้

กฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิด

ความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉลและ

ไม่ทาํลายคู่แข่งดว้ยวิธีการอนัไม่สุจริต 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม :  บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี

เราอาศยัอยู่ บริษทัฯ จึงไดส่้งเสริมให้ทุก ๆ สาขาไดมี้ส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสังคมท่ีตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้ง

มีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการศึกษา สังคมและส่ิงแวดลอ้ม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อ

สังคม นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน

เพื่อใช้เป็นแนวทางดาํเนินการดา้นพลงังานและส่งเสริมการใช้

พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นการ

ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

(2) การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั และการแจง้เบาะแส 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เป็น

บริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน มีการบริหารงานและกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะดาํเนินการให้พนักงาน

ภายใตส้ายบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่าง

จริงจงั 
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บริษทัฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามขอ้สงสัย และแจง้

เบาะแสเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยสามารถส่งขอ้

ร้องเรียนหรือสอบถามแนวปฏิบติัไดด้งัน้ี 

กรณีแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อไดท่ี้ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  cgoffice@siammakro.co.th 

จดหมายธรรมดา  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

   กรุงเทพมหานคร 10250 

   โทรศพัท ์: 0 2067 9300 

กรณีสอบถามแนวปฏิบติัสามารถติดต่อไดท่ี้ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  ir@siammakro.co.th 

จดหมายธรรมดา  หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์  

   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

   กรุงเทพมหานคร 10250 

   โทรศพัท ์: 0 2067 8260 และ 0 2067 8261 

(3) บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption 

Policy) โดยมีแนวทางหลกัดงัน้ี 

(ก) ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ จะตอ้งกระทาํการภายใตก้รอบจริยธรรมทางธุรกิจและ

ละเวน้การกระทาํท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริต หรือขดัต่อกฎหมาย 

(ข) ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ทาํการให้หรือรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด

โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายน้ี  บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้

มีช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้พนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยว่ามี

การทุจริตคอร์รัปชั่น และในปี 2558 บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) ดาํเนินการโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้แห่งชาติ สมาคมบริษทัจด

ทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงโครงการดงักล่าว
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ถือเป็นโครงการท่ีไดร้ับการสนับสนุนการจดัทาํโดยรัฐบาลและสาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. 

(4) บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาครอบคลุมเน้ือหา

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิตามท่ี

กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งน้ี หากบริษทัฯ พบการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา บริษทัฯ จะดาํเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือยุติหรือหยุดการ

เขา้ถึงส่ิงท่ีถกูกล่าวหาวา่มีการละเมิดสิทธิ 

(ข) บริษทัฯ จะดําเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการ

ดาํเนินการทางวินัยพนักงานของบริษทัฯและแจง้ให้ผูท่ี้ทาํการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดงักล่าวทราบ 

อน่ึง บริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณดา้นการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดผ้่านทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ 

 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกับความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคํานึงถึงความสมดุลยทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิ งแวดล้อ ม  บ ริษัท ฯ  ได้กําห น ด น โยบ ายเก่ียวกับ ความ รับ ผิด ช อบ ต่อ สั งค ม  (Corporate Social 

Responsibilities Policy) เพ่ือส่ือสารและขบัเคล่ือนการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสาน

สัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R’s 

Sustainability Committee โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรมดา้น CSR นาํเสนอแผนการดาํเนินงาน 

และการบรรลุเป้าหมายการทาํงาน CSR ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัเป็น

ประจาํทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจดัเตรียมรายงานสรุปผลการดาํเนินงานกิจกรรม CSR ท่ีกระทาํในปี

ผา่นมาใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสงัคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ

ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจให้เติบโตควบคู่

ไปกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีมูลค่าเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น    

นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมได้
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อย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้หลกั ดงัน้ี  

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ 

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ปรากฏตาม

 หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยได้

ปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

(2)  คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินตามท่ีกฎหมาย

กําหนด เพ่ือให้นักลงทุนและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และเพียงพอ

ประกอบการตดัสินใจ  

บริษัทฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor 

Relations) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร และเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของบริษทัฯ ท่ีเป็น

ประโยชน ์ถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามเกณฑท่ี์ ตลท. และก.ล.ต. กาํหนด แก่นกัลงทุนราย

ย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์ และบุคคลทัว่ไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่า

เทียม ผ่านช่องทางการส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจง้สารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ส่ือสาธารณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมและพบปะผูล้งทุน นกัวิเคราะห์ 

เป็นประจาํทุกไตรมาส หลงัจากไดเ้ปิดเผยผลการดาํเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจอ่ืน ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย์

และนกัลงทุนสมัพนัธ์ (SET & Investor Relations) เพ่ือสอบถามขอ้มูลของบริษทัฯ ผ่าน 4 ช่องทาง 

ดงัน้ี  

- ทางโทรศพัท์ :  0-2067-8260 / 8261 (สายตรง) หรือ 0-2067-8999 ต่อ 8260 / 8261 

- ทางโทรสาร :  0 2067 9044 

- ทางอีเมล์ : ir@siammakro.co.th 

- ทางจดหมาย : บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

   หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์ 

สําน ักงานรองประธานเจา้หน้าที่บ ริหาร-สายงานบริหารการเงินและ

หน่วยงานสนับสนุน 

   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

    กรุงเทพมหานคร 10250 
 

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงิน และไดแ้สดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

(4)  การเปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้

ภายใตห้วัขอ้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(5) บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมี

การซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแนวปฏิบติัสําคญัท่ีจะส่งเสริมการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูล

ภายในไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายให้มีการรายงานการซ้ือขาย และการถือ

ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุก

คร้ังท่ีมีการประชุม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารจะตอ้ง

รายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เป็นประจาํทุกไตรมาส และจะตอ้งจดัทาํรายงานใหม่ทุกปี โดยขอ้มลูดงักล่าวจะเกบ็ไวใ้ชภ้ายใน

บริษทัฯ เท่านั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการ

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
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หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

(ก) ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ 

และคุณสมบติักรรมการอิสระ กล่าวไวใ้นหัวขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการองค์กร 

ส่วนการจดัการองคก์ร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 15 คน ซ่ึงเป็น

จาํนวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการโดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มี

ความสัมพนัธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร      

เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารงาน

ประจาํ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) 8 คน 

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    7 คน 

  -  กรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ   2 คน 

  -  กรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ   5 คน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 

33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบติัตามคาํนิยาม ดงัรายละเอียดแสดงในหวัขอ้โครงสร้าง

การจดัการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีมี

ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน จึงไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ ง นางสาวนิโลบล ตั้ งประสิทธ์ิ เป็นเลขานุการบริษัทฯ             

ดงัรายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการส่วนเลขานุการบริษทัฯ 

(ค) เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษทัฯ ไดย้ึดถือและ

ปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั 

(ง) การแต่งตั้ งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง ทั้ งน้ีจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดําเนินการผ่าน

กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะตอ้ง

ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของ

บุคคลนั้น ๆ ซ่ึงตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม 

ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์       

ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกาํกับดูแลกิจการ เพ่ือให้มีรายละเอียดท่ี
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เพียงพอ เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้น และตอ้ง

เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนในรายงานประจาํปีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบทัว่กนั 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร  

ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อตัถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน   

ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ และนายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีหวัหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน

หวัขอ้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหวัขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการองคก์ร 

ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและ

การจดัการองคก์ร ส่วนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(ค) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ

องคก์ร ส่วนคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความมุ่งมัน่และ

ตั้ งใจท่ี จะปฏิ บั ติตามหลักการดังกล่ าว โดยได้กําหนดทิ ศทางและนโยบายหลักของ 

บริษัทฯ พร้อมทั้ งกาํกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาํหนดวิสัยทัศน์แผนการดาํเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ

ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ทั้งน้ีบทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้

โครงสร้างการจดัการ อน่ึงในส่วนของการดาํเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูอ้นุมติัการลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีตอ้งขอความเห็น

จากผูถื้อหุ้นตามข้อกาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และพระราชบญัญัติ

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
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(ง) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี

ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้

ออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่

ได ้

(จ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและ

ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การ

ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

(ฉ) บริษทัฯ มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 

12 - รายการระหว่างกัน ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรายไตรมาสและส้ินปีในหัวขอ้รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงงบการเงิน

ดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(ช) รายการท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

(ซ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในเป็นประจาํเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่าย

ตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคญัของบริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ฌ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก โดยบริษทัฯ 

ไดมี้การจดัทาํแบบสอบถามในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของกิจการในแต่ละดา้น โดยมีผูบ้ริหาร

ของแต่ละหน่วยงานเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงและไดจ้ดัให้ผูต้รวจสอบภายในทาํการสอบทาน

แบบสอบถามท่ีไดต้อบโดยผูบ้ริหารว่าเป็นไปตามคาํตอบท่ีไดรั้บหรือไม่ตลอดจนมีการกาํหนด

มาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เพ่ือเป็นหลกัประกนัการดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คงของบริษทัฯ 

(4) การประชุมคณะกรรมการ 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ มีกาํหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 คร้ังและไดก้าํหนดวนัประชุม

คณะกรรมการข้ึนเป็นการล่วงหน้า 1 ปีในแต่ละปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้

ร่วมประชุมไดอ้ย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความจาํเป็นไดห้ากมีวาระพิเศษท่ี
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ตอ้งขอมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีการกาํหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระ

พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจาํ 

(ข) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกบัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบริหารการเงินและหน่วยงาน

สนบัสนุนและเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะบรรจุเขา้วาระการประชุม

คณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกรรมการแต่ละ

ท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุม 

(ค) บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม

ล่วงหนา้ 7 วนัเพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

(ง) ในปี 2559 บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการจาํนวน 4 คร้ังประชุมผูถื้อหุ้น 1 คร้ังไดแ้ก่ การ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่าน

ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ทั้ งน้ี ในการประชุ มคณ ะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  4 ในปี  2559 ในช่ วงท้ายการประชุ ม

คณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ ไดมี้การประชุมร่วมกนั

โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย 

(จ) หลงัการประชุมคณะกรรมการมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บ

รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการเพ่ือให้กรรมการหรือผูเ้ก่ียวข้อง

สามารถเรียกดูขอ้มลูหรือตรวจสอบได ้

(ฉ) ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดไดมี้การประชุม

ระหวา่งกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะเป็นประจาํทุกปี โดยในปี 2559 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกาํกบัดูแลกิจการการ เห็นควรใหเ้ปล่ียนการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ จากรูปแบบการประเมินผลแบบเดิมซ่ึงเป็นการ

ประเมินผลแบบทั้งคณะเพียงอยา่งเดียว เป็นการประเมินผล 2 รูปแบบคือ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยใน

ส่วนของการประเมินแบบทั้งคณะไดเ้พ่ิมหมวดการประเมินจาก 6 หมวดเป็น 10 หมวด โดยหมวดการ

ประเมินท่ีเพ่ิมข้ึน 4 หมวดไดแ้ก่ 1) หมวดนโยบายของคณะกรรมการ 2) หมวดการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3) หมวดการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และ 4) หมวดการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นโยบายคณะกรรมการ 

2. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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4. การจดัเตรียมและการดาํเนินการประชุม 

5. การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

6. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 

7. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

8. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

สาํหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล(การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลกัดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3. การประชุมของคณะกรรมการ 

โดยจดัทาํหลกัเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ร้อยละ 85  =  ดีเยี่ยม 

มากกวา่ร้อยละ 75  =  ดีมาก 

มากกวา่ร้อยละ 65  =  ดี 

มากกวา่ร้อยละ 50  = พอใช ้

ตํ่ากวา่ร้อยละ   50  = ควรปรับปรุง 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางแสดงผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ 
2559  

(%) 

เกณฑ์ 

แบบท่ี 1 : การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 93.6 ดีเยี่ยม 

แบบท่ี 2 : แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย 90.5 ดีเยี่ยม 

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2559 พบว่ามี    

ผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ           

“ร้อยละ 92.1” ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ได้นําเรียนผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาผลการประเมินดงักล่าวเพ่ือ

นาํไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหดี้

ยิ่งข้ึน 
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(6) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ซ่ึงกาํหนดทุกส้ินเดือนเมษายนของทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือ

กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูป้ระเมินและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งน้ี สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ถือเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได ้การปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มี

เกณฑก์ารประเมินเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 - การประเมินผลจากดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 2 - การประเมินดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทัว่ไป 

ส่วนท่ี 3 - การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 

ทั้งน้ี ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกนาํไปพิจารณากาํหนดอตัราการปรับข้ึนค่าตอบแทนของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ 

(7) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทั

อ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

(ข) ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 

ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงกบับริษทัชั้นนาํท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบั

ผลงาน ความรับผิดชอบ ผลกาดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลประโยชนท่ี์สร้างใหผู้ถื้อหุน้ 

(ค) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบาย โดยเช่ือมโยงกบั    

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

(ง) จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2559 

รายละเอียดได้กล่าวไวแ้ลว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 139 
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(8) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

ผูเ้ก่ียวข้องในระบบการกํากับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร

เลขานุการบริษทัฯ เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความรู้การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและการทาํงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ดงักล่าวมีทั้งท่ีกระทาํเป็นการภายในบริษทัฯ และ

ใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

(ข) บริษัทฯ  ได้จัดให้ มี เอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบี ยบข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของ 

บริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี กรณีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้มาใหม่ 

รว ม ถึ งก าร จัด ให้ มี ก าร แ น ะ นํ าลัก ษ ณ ะ ธุ ร กิ จ  แ ล ะ แ น ว ท างก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง 

บริษทัฯ 

(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตําแหน่งงานโดยมีโครงการต่าง ๆ ได้แก่

โครงการพฒันาศักยภาพผูบ้ริหารระดับสูงโครงการ Rising Star โครงการ Star และโครงการ Star 

Plus เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ติดขดัดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้โครงสร้างการ

จดัการส่วนนโยบายในการพฒันาบุคลากร 

(ง) คณะกรรมการบริษทัฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กบักรรมการทุกท่าน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ร่วม

สัมมนาและการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสถาบนัอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการนาํความรู้มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บับริษทัฯ ต่อไป 

โดยในปี 2559 ไดส้นบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมการอบรม ดงัน้ี 

ลาํดับ กรรมการ ตาํแหน่ง หลกัสูตรที่อบรมปี 2559 

1 

 

 

คุณอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์

 

 

กรรมการบริหาร  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

และกรรมการ  

IOD 

• Ethical Leadership Program 

• IT Governance 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

เพราะแมค็โครคือส่วนหน่ึงของสังคมไทย บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 

และใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งร่วมกบัชุมชนริเร่ิม

และสานต่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยนําองค์ความรู้และความเช่ียวชาญท่ีสั่งสมมาตลอด 27 ปี สร้างอาชีพในชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในท้องถ่ิน ภายใต้หลักปรัชญา 3 

ประโยชน์ คือ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป้าหมายเพ่ือการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยืนเคียงขา้งสงัคมไทย 

10.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคาํนึงถึงความสมดุลยทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม บ ริษัท ฯ  ได้กําห น ดน โยบ ายเก่ียวกับ ความรับ ผิดช อบ ต่อสั งคม (Corporate Social 

Responsibilities Policy) เพ่ือส่ือสารและขบัเคล่ือนการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสาน

สัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R’s 

Sustainability Committee โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรมดา้น CSR นาํเสนอแผนการดาํเนินงาน 

และการบรรลุเป้าหมายการทาํงาน CSR ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัเป็น

ประจาํทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจดัเตรียมรายงานสรุปผลการดาํเนินงานกิจกรรม CSR ท่ีกระทาํใน

ปีผา่นมาใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีของสงัคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ

ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่

ไปกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีมูลค่าเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  

นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัใหภ้าคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมได้

อย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้หลกั ดงัน้ี  

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 10 ความรับผดิชอบต่อสังคม หนา้ท่ี 141 
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8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

10.2 การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงมุ่งส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ งดาํเนินการในทุกระบบให้เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมส่งเสริมแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนไปดว้ยกนั 

 

10.3 การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดยร่วมมือกบัลูกคา้ 

ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบศูนยจ์าํหน่ายสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ ไดแ้ก่  

- โครงการนํ้าหมกัชีวภาพ หรือ EM (Effective Micro-organisms) นาํผกัและผลไมท่ี้เหลือจากการ

จาํหน่ายมาเข้าสู่กระบวนการผลิตนํ้ าหมักชีวภาพมากกว่า 862,000 ลิตรต่อปี โดยนํามาใช้

ประโยชนใ์นองคก์ร อาทิ การใชท้าํความสะอาด รวมทั้งนาํไปแจกจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้ 

- โครงการ Recycle Foam Boxes รวบรวมภาชนะโฟมท่ีใช้บรรจุอาหารสดจากสาขาไปยงัศูนย์

กระจายสินค้าอาหารสด เพ่ือส่งต่อไปยงับริษัทรีไซเคิล ซ่ึงมีปริมาณ 48,100 กิโลกรัม หรือ

เทียบเท่าการลดคาร์บอนไดออกไซตถึ์ง 169,312 กิโลคาร์บอนต่อปี  

- การนาํขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดเ้ขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลสูงสุดถึง 60.40 ตนัต่อปี 

  

10.4 อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในศูนย์จาํหน่ายสินค้า  

บริษทัฯ ใส่ใจในสุขอนามยัและความปลอดภยัของลูกคา้สมาชิกท่ีมาจบัจ่ายท่ีแม็คโคร จึงนํามาตรการ

ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ มาใช้ภายศูนย์จาํหน่ายสินค้า อาทิ มาตรการลดอุบัติเหตุ (Store Safety 

Scorecard) การจดัการสภาพแวดลอ้ม ณ จุดบริการต่าง ๆ เช่น ลานจอดรถและทางเดินท่ีกวา้งขวาง เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกสบายแก่ลูกคา้สมาชิกท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั เช่น ลกูคา้กลุ่มผูสู้งอายแุละลูกคา้

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เป็นตน้ และพร้อมใส่ใจดูแลลกูคา้สมาชิกกรณีประสบอุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิดภายใน

สาขา โดยฝ่ายพฒันาลกูคา้ของบริษทัฯ พร้อมดูแลลกูคา้และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด   

ในปีน้ีแมค็โครให้ความสําคญักบัการรักษาความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยมุ่งสร้างความตระหนกัแก่พนกังานภายในองคก์รให้ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยระลึก

ถึงความปลอดภัยในการทํางานอยู่ เสมอ (Occupational Health and Safety Management) ทั้ ง น้ี  ฝ่าย

ปฏิบติัการมีการจดัโครงสร้างองคก์รใหม่ โดยเนน้ 1) การพฒันาบุคลากรร่วมกบัแผนกทรัพยากรบุคคล 
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สาํนกังานใหญ่ 2) การดูแลฝ่ายปฏิบติัการ และ 3) การดูแลการปฏิบติังานของบุคลากร อาทิ การตรวจสอบ

การดาํเนินงาน (Operation Audit) งานป้องกนัการสูญเสีย (Lost Prevention) เป็นตน้ นอกจากน้ี มีการเพ่ิม

ตาํแหน่งใหม่ในระดบัผูจ้ดัการอาวโุสคือ SHE (Safety Health and Environment) ซ่ึงมีประสบการณ์สูงดา้น

การรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยจะประสานงานกับฝ่าย

ฝึกอบรมในการร่วมอบรมพนักงานทุกระดับ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุในระหว่าง

ปฏิบติังานใหเ้ป็นศูนย ์ 

ทั้งน้ี พนักงานท่ีปฏิบติังานประจาํท่ีสาขาแม็คโครตอ้งจดัทาํรายงานอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนแก่ฝ่ายบริหารให้

รับทราบโดยทัว่กนั ถือเป็นการสร้างจิตสํานึกความปลอดภยัร่วมกนัทั้งองค์กร และเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาการบริการและระบบการรักษาความปลอดภยัในแมค็โครใหมี้มาตรฐานเป็นเลิศยิ่งข้ึน โดย

ในปี 2559 ค่าความถ่ีของจาํนวนรายงานทั้งหมดของการไดรั้บบาดเจ็บจากการทาํงาน (TRCF) อยู่ท่ีระดบั

เฉล่ีย 13.91 คร้ังต่อเดือน และอตัราการบาดเจ็บจากการทาํงานถึงขั้นหยุดงาน 1 วนัข้ึนไป  (LTIFR) อยู่ท่ี 

2.37 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานถึง 34 สาขา 

 

10.5 โครงการ “แมค็โครมติรแท้โชห่วย” 

นนับัเป็นปีท่ี 8 ท่ีแมค็โครมีส่วนร่วมพฒันาการประกอบอาชีพโชห่วยในทอ้งถ่ิน โดยทีมงานแมค็โครมิตร

แทโ้ชห่วยทาํหน้าท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจคา้ปลีกแก่ร้านโชห่วยรายย่อยทั่ว

ประเทศ รวมทั้งยงัมีการอบรมให้ความรู้แก่นกัศึกษากว่า 3,600 คน จากสถาบนัการศึกษาทั้งหมด 72 แห่ง

ทัว่ประเทศ สนบัสนุนใหเ้กิดการนาํความรู้และความคิดสร้างสรรคข์องคนรุ่นใหม่ไปประยกุตใ์ชป้รับปรุง

ร้านคา้ปลีกในทอ้งถ่ิน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการโชห่วย อนันาํไปสู่การพ่ึงพา

ตนเองอยา่งย ัง่ยืน 

 

10.6 โครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว์” 

สืบเน่ืองจากความสาํเร็จของโครงการ “เล้ียงไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวนันกัเรียน” ท่ีมีการจดัสร้างโรงเรือน

เล้ียงไก่ และถ่ายทอดความรู้ด้านการเล้ียงไก่ไข่แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนจาํนวน 25 แห่ง ในโอกาส

ครบรอบการดาํเนินงาน 25 ปีของแม็คโคร บริษทัฯ ไดต่้อยอดสู่โครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว”์ โดยทีมงาน

แมค็โครท่ีปฏิบติังานประจาํสาขาต่าง ๆ เขา้ไปใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการคา้ปลีกโดยมีการพฒันาข้ึน

มาในรูปแบบส่ือการสอนสําหรับเด็กท่ีเขา้ใจง่าย เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถนาํไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริง 

อาทิ การจาํหน่ายผลผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการบริโภคในสหกรณ์โรงเรียน การจดัการร้านโชห่วยของ

ครอบครัวหรือร้านคา้ชุมชน เป็นตน้ ในปีน้ีมีโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการกวา่ 30 แห่งทัว่ประเทศ เพ่ือสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างแม็คโคร โรงเรียนและประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งสร้างอาชีพในชุมชนและ
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ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศใหแ้ขง็แรง และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินโครงการดงักล่าวใหค้รบในพ้ืนท่ีที

มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครตั้งอยูท่ ัว่ประเทศ 

 

10.7 โครงการเปลีย่นขยะเป็นประโยชน์ : นํา้หมกัชีวภาพ 

นอกจากมอบองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างเขม้แข็ง บริษทัฯ ยงัส่งมอบแนวคิดความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มแก่ลูกคา้สมาชิกโดยท่ีผ่านมาศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครแต่ละสาขา

ไดด้าํเนินการนาํเศษผกัและผลไมท่ี้เสียหายหรือเหลือจากการจาํหน่ายมาผลิตเป็นนํ้าหมกัชีวภาพ หรือ EM 

ก่อนนาํไปแจกจ่ายและรณรงค์ให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มใน

ชุมชนของตนเอง พร้อมปลกูจิตสาํนึกความใส่ใจรักษาความสะอาด ลดการท้ิงขยะสู่ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้าง

คุณภาพชีวิตและสุขอนามยัท่ีดีของประชาชนในชุมชน  

 

10.8 โครงการสนับสนุนเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชน 

แมค็โครตอกย ํ้าความเป็นคู่คิดธุรกิจ และสนบัสนุนการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของเกษตรกรและผูป้ระกอบการ

เอสเอ็มอีไทยกว่า 1,700 รายมาตลอดระยะเวลา 27 ปี ในปีน้ีบริษทัฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือโครงการ “สานพลงัประชารัฐ” ของรัฐบาล โดยมุ่งส่งเสริมองคค์วามรู้ในการพฒันาคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยกระดบัผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนวิสาหกิจเร่ิมตน้ พร้อมพิจารณารับซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ผ่านเกณฑคุ์ณภาพ

และมาตรฐานท่ีกาํหนดมาจาํหน่ายท่ีสาขาแม็คโครอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งผลผลิตคุณภาพตามฤดูกาลจาก

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

ในปี 2559 บริษทัฯ ยงัใหค้วามร่วมมือแก่ภาครัฐในการเป็นช่องทางการจาํหน่ายลองกองจากเกษตรกรใน

พ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 750 ตนั ถือเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรไทยและสนบัสนุนให้

คนไทยหนัมาบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ 

 

10.9 โครงการ “แมค็โคร ทําด ี100 สาขาเพือ่ 100 ชุมชน”  

แม็คโครมุ่งสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ในปีน้ีพนักงานจิตอาสาของ

แมค็โครกวา่ 2,000 คน ไดร้วมพลงักบัหน่วยงานของรัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน และประชาชนในชุมชนทุกจงัหวดั

ท่ีมีสาขาของแม็คโครตั้ งอยู่ ริเร่ิมดาํเนินกิจกรรม “แม็คโคร ทาํดี 100 สาขาเพ่ือ 100 ชุมชน” พร้อมกัน      

ทัว่ประเทศ อาทิ การบริจาคโลหิต การทาํความสะอาดและดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีรอบชุมชน 

เช่น วดั ศาสนสถาน โรงเรียน  สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน รวมทั้งขุดลอกคูคลอง เพ่ือถวายเป็นพระราช

กศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
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10.10  โครงการด้านการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยืน ภายใตแ้นวคิด 3R ประกอบดว้ย Reduce การลด

การใชใ้นส่ิงท่ีไม่จาํเป็น Reuse การใชท้รัพยากรอยา่งรู้ค่า Recycle การนาํกลบัมาใชใ้หม่ โดยมีการกาํหนด

ตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีชัดเจน เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ ศูนยก์ระจายสินค้าท่ีอาํเภอ

มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร มีการติดตั้งไฟถนนระบบพลงังานแสงอาทิตย ์รอบอาคารติดตั้งระบบไฟส่อง

สว่างแบบ LED ซ่ึงช่วยประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเพ่ิมความหนาของฉนวนข้ึนอีก

ร้อยละ 50 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ ท่ีสาํคญัการจดัเกบ็สินคา้แช่

แข็งท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) ภายในห้องท่ีมีความ

สูงราว 30 เมตร ถือเป็นการลงทุนทางเทคโนโลยีท่ีลดจาํนวนพนกังาน ลดพ้ืนท่ีในการทาํงาน และประหยดั

พลงังานไดถึ้งร้อยละ 15 ขณะท่ีระบบการขนถ่ายสินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบเป็นประตู 2 ชั้นนั้น ช่วยลด

การสูญเสียพลงังานลงร้อยละ 15 ต่อตารางเมตร  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทาํการยา้ยสํานักงานมาท่ีสํานักงานแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นสํานักงานท่ีออกแบบและ

ก่อสร้างโดยคาํนึงถึงการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร รวมทั้งคาํนึงถึงพ้ืนท่ีวา่งในการปรับภูมิ

ทศันโ์ดยมีพ้ืนท่ีวา่งถึง 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75 ของพ้ืนท่ีดินทั้งหมด 

นอกจากน้ี ยงัลงทุนหางรถก่ึงพ่วงขนาด 45 ฟุต (Trailer) จาํนวน 400 คนั ทาํให้สามารถบรรทุกสินคา้ได้

เพ่ิมข้ึน จึงลดจาํนวนเท่ียวการขนส่งลง ส่งผลให้ประหยดันํ้ ามนัไดถึ้งร้อยละ 18 รวมทั้งมีการนาํพลงังาน

แสงอาทิตยม์าผลิตนํ้าร้อนสาํหรับใชท้าํความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนยก์ระจายสินคา้  

 

 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 10 ความรับผดิชอบต่อสังคม หนา้ท่ี 145 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ว่าเป็นกลไก 

และเคร่ืองมือในการผลกัดันให้บริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้นอกจากน้ีวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน คือเพ่ือใหเ้กิดความ

มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในดา้นการเงิน ดา้นการรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตาม 

กฎ ระเบียบ และนโยบาย ท่ีจะทาํใหร้ะบบการทาํงานของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบ

ได ้รวมทั้งลดหรือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการพฒันาระบบการควบคุม

ภายในใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน 

ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้ งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชี            

ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยทาํหนา้ท่ีในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัฯ และการ

ปฏิบติัการในรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็น

สําคญัเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ง

พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทาํหน้าท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบติัตามระบบ

การควบคุมภายในท่ีไดก้าํหนดอยา่งเหมาะสม โดยไดป้ระเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ

การควบคุมภายในโดยยึดหลกัการควบคุมภายในท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Internal environment) 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี พร้อมทั้งกาํหนดนโยบายการกาํกบั

ดูแลท่ีดี ซ่ึงระบุบทบาท และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไวอ้ย่าง

ชัดเจน รวมทั้ งมีข้อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม เพ่ือเป็นรากฐานในการดําเนินธุรกิจขององค์กร 
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองค์กรโดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามกลยุทธ์ 

และบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

(2) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว อยา่งชดัเจน 

และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมาย และกลยุทธ์ ดงักล่าวจะกาํหนดให้

สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และวิธีการบริหารความเส่ียง 

(3) การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) 

บริษทัฯ จดัทาํการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงข้ึนกบัหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้ง

ปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบ

สารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบียบ และกฎหมาย เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณากาํหนด

แนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

(4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํการประเมินความเส่ียงโดยคาํนึงถึงปัจจยัทั้งภายใน และภายนอกของบริษทัฯ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการดาํเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการพิจารณาโอกาสท่ีจะ

เกิดความเส่ียงนั้นๆ 

(5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินในแต่ละเร่ือง เพ่ือลด

ผลกระทบของความเส่ียงนั้นๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการทบทวนกลยุทธ์

ของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดยการกําหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบติังานท่ีชดัเจน และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมี

การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ในการดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดกลไกในการปฏิบติังานให้เป็นแบบถ่วงดุล

อาํนาจ (Check and balance)  พร้อมทั้งจดัให้มีการส่ือสารทั้งองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัให้

ถกูตอ้ง และเหมาะสม 
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บริษทัฯ มีการจดัทาํกระบวนการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสและคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยมี

แผนกตรวจสอบภายในในการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

อย่างสมํ่าเสมอโดยกาํหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีมี

ความสาํคญั 

(7) สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information and Communication) 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ จดัการส่ือสารภายในองคก์รให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นโยบาย ระเบียบ คาํสั่งของบริษทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ป้ายประกาศในสาขา 

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และการ Broadcast เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 

และทนัเวลา 

นอกจากน้ีบริษทัฯ จดัการส่ือสารภายนอกองค์กร โดยใช้ช่องทาง เว็บไซต์www.siammakro.co.th  

และช่องทาง Call Center  (02 335 5300) ของบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารได้

ตลอดเวลา และเป็นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่ลูกคา้ รับทราบ 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการควบคุมระบบสารสนเทศในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่ควร 

โดยไดด้าํเนินตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

(8) การติดตาม (Monitoring) 

บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองว่าเป็นไปตามแผนงาน

หรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีการ

จดัการแกไ้ขปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ียงัมีแผนกตรวจสอบ

ภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ท่ีดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีกําหนดไวอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการ

ปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงท่ีสาํคญั ตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ีประเดน็ท่ีตรวจพบจะไดรั้บการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส 

ในรอบปี พ.ศ. 2559  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่าไม่พบประเด็น

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั และบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการดาํเนิน

ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบท่ีกาํหนดไว ้
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) โดย

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายดา้น ทั้งดา้น

กฎหมาย ดา้นการบริหารองคก์ร ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็น

อิสระตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3. นายธีระ วภูิชนิน   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

5. นายโชติ โภควนิช    กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีระบุในนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดรั้บความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

บริหาร และแผนกตรวจสอบภายใน โดยภายในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การจดัประชุม

ทั้งหมด 5 คร้ัง และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งปี โดยขอ้มูลการเขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในส่วนการกาํกบัดูแลกิจการ โครงสร้างการจดัการ หัวขอ้การ

เขา้ร่วมประชุมของกรรมการ ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯ แผนกตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีจากภายนอก เพ่ือแสดงความเห็นในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง   

โดยการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่  

(1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินราย 

ไตรมาสและงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2559 ของบริษทัฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งการเปิดเผย

ขอ้มูลสําคัญของบริษทัฯ และการพิจารณาจากรายงานของผูส้อบบัญชีภายนอก โดยเป็นการ

ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พร้อมทั้งให้ขอ้สังเกต

และคาํแนะนาํเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นไปอย่างถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ และผูใ้ชง้บการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินท่ีบริษัทฯ จัดทําข้ึน มีความถูกต้องตามท่ีควร               

ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ครบถว้น สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีภายนอก 
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(2) สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 

กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดด้าํเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑท่ี์

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในสอบทานการ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจากการสอบ

ทาน ไม่พบรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญั รายการท่ีเก่ียวโยงทางการคา้เป็นรายการท่ีเป็นไป

ตามปกติทางธุรกิจของบริษทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทาํรายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุผล มีเง่ือนไขตามปกติ

ของธุรกิจ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัในกลุ่มและรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(3) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจอยา่ง

สมเหตุสมผลว่า การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้

สภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ไดถื้อนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นสาํคญั มีผล

ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

(4) สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสาํคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ เพ่ือประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้ งให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบ

ภายใน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัพิจารณาประเมินผลงานประจาํปีของ

หวัหนา้สาํนกัตรวจสอบภายในดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปฎิบติังานของแผนกตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ 

เพ่ือก่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(5) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรับปี พ.ศ. 2559 

(6) พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

รวมทั้ งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ

ทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มีประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีมีสาระสาํคญั 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระ

อยา่งเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้

เห็นว่า คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

และมีความรับผิดชอบตามท่ีระบุ ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมี

คุณภาพเยีย่งมืออาชีพ รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนัต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างถกูตอ้งและมีการปฏิบติังานท่ี สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ 

โปร่งใส นอกจากน้ียงัมีความเห็นว่าบริษทัมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง         

มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

โดยการแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นายมนตรี คงเครือพนัธ์ุ ซ่ึงมีวฒิุการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานท่ี

เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว (รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฎ

ในเอกสารแนบ 3) และนายมนตรียงัทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี    

การแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างมี

นยัสาํคญั 

11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ผูต้รวจสอบบญัชีไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างมี

นยัสาํคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

การเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็นซีพี ออลล ์ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 

ขอ้ 1.2  - การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญันั้น เป็นผลใหบ้ริษทัฯ เป็นบริษทัยอ่ยของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑน์บัแต่นั้น ทั้งน้ี เครือเจริญ

โภคภณัฑเ์ป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั 

ในปี 2558 และ ปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยสรุปดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2558 2559 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน)  

(“ซีพ ีออลล์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซี พี  ออลล์ เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรง

และทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 97.88 

ของหุน้ทั้งหมด 

1. ค่าการใช้บริการ  

บริษทัฯไดช้าํระค่าการใชบ้ริการซอฟตแ์วร์ และ

สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ

ใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ 

177.6 180.9 สําหรับรายการการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการจาก ซีพี ออลล ์นั้น เป็นการรับความช่วยเหลือทางดา้น

เทคนิค เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการบนัทึกรายการขาย

สินคา้ การบนัทึกการรับสินคา้ การเคล่ือนไหวของสินคา้และระบบขอ้มูล

ลูกคา้ของสาขาของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวทาํ

ข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้ โดยต้นทุนการใช้

ซอฟต์แวร์ตํ่ากว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับ

อนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงการใช้เคร่ืองหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น ในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้า รวมทั้ งการ

บริหารธุรกิจ และเม่ือมีการพฒันารูปแบบร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ใน

ประเทศต่าง ๆ บริษทัฯ จะไดรั้บความรู้และเทคนิคในการดาํเนินธุรกิจท่ี

2. เจ้าหนี้อืน่  

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี  ออลล์ ให้ใช้

โ ป ร แ ก ร ม ซ อ ฟ แ ว ร์  เค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 

เค ร่ืองหมายบริการ ซ่ึ งครอบคลุมถึงการใช้

เคร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้  

84.5 86.9 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 152 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2558 2559 

ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ โดยการใช้บริการซอฟต์แวร์

และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการถือเป็นรายการธุรกิจ/

สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพแีรม จํากดั (“ซีพแีรม”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซีพีแรม เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล ์ 

โดยซี พี  ออลล์ ถือหุ้นในซีพีแรม  ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 62.4 18.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 208.1 234.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลูกหนี้การค้า 13.6 2.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 51.3 56.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั   

(“โกซอฟท์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

โกซอฟท์ เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล ์

โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในโกซอฟท์ ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน 

บริษทัฯ และบริษัทย่อยไดซ้ื้อรายการสินทรัพย์

ถาวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไดแ้ก่ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก      

โกซอฟท ์

17.7 50.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 8.5 11.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้อืน่  3.7 15.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. ลูกหนี้อืน่  - 4.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 153 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2558 2559 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็น

บริษทัย่อยของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล ์

ถือหุ้ น ใน ส ถาบัน การจัดการปั ญ ญ า

ภิวฒัน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น

ทั้งหมด 

1. ค่าการใช้บริการ  

 

11.4 4.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพ ีรีเทลลงิค์ จํากัด                  

(“รีเทลลงิค์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จาํกัดเป็นบริษัท

ยอ่ยของซีพี ออลล ์โดยซีพี ออลล ์ถือหุ้น

ในรีเทลลิงค์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 12.7 24.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 2.2 2.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้อืน่ - 3.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั 

(มหาชน) 

(“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญโภค

ภัณฑ์ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - 18.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า - 4.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 141.1 280.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 154 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2558 2559 

ทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 

49.98 ของหุน้ทั้งหมด 

4. เจ้าหนี้การค้า 20.2 17.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพเีอฟ เทรดดิง้ จํากดั  

(“ซีพเีอฟ เทรดดิง้”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2)  

ซี พี เอฟ  เทรดด้ิง เป็นบ ริษัทย่อยของ         

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภค

ภัณฑ์อาหารถือหุ้นในซีพีเอฟ เทรดด้ิง 

ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุน้ทั้งหมด  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14.9 22.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า - 2.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 1,769.3 2,734.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 271.3 298.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพี เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) (“ซีพเีอฟ (ประเทศไทย)”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทย่อย

ของเจริญโภคภณัฑอ์าหาร โดยเจริญโภค

ภณัฑ์อาหารถือหุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศ

ไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้น

ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 12.3 113.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า - 26.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 2.0 1,234.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า - 489.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพ-ีเมจิ จํากดั (“ซีพ ีเมจ”ิ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซีพี-เมจิ เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภค

ภัณ ฑ์ อ าห าร  ถื อ หุ้ น ใน ซี พี -เม จิ  ใน

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - 3.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 266.6 323.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 51.8 59.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 155 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2558 2559 

สัดส่วนร้อยละ 59.99 ของหุน้ทั้งหมด   

บริษัท ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์ จํากดั  

(“ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ มีผูท่ี้ เก่ียวข้องของกลุ่ม

ครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 17.9 20.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 295.0 323.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 49.4 99.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด  

(“โภคภัณฑ์เอน็เตอร์ไพรซ์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 

โ ภ ค ภั ณ ฑ์ เอ็ น เต อ ร์ ไ พ ร ซ์  มี ก ลุ่ ม

ครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่  

1. ค่าการใช้บริการ - 6.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้อืน่ 5.4 5.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จํากัด  

(“ซี.พ.ี คอนซูเมอร์โพรดกัส์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ มีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ของเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ 

 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 19.1 18.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า  155.5 196.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 42.5 42.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 156 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2558 2559 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 

จํากดั  

(“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มีเครือเจริญ

โภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 9.4 10.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกต5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 247.4 279.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 

 

46.4 53.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บ ริ ษั ท  ฟ รี วิ ล ล์  โ ซ ลู ช่ั น ส์  จํ า กั ด                            

(“ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์  มีผู ้ท่ี เก่ียวข้องของ                    

เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซ้ือสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตน ซ่ึงได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากฟรี

วลิล ์โซลชูัน่ส์ 

19.5 1.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 10.2 13.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลูกหนี้อืน่ 3.0 2.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้อืน่  8.3 6.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท อลอินัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภัย จํากดั 

(“อลอินัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภัย”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

อลิอันซ์  ซี .พี. ประกันภัย มีเครือเจริญ 

โภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าการใช้บริการ 

 

12.0 11.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 

จํากดั 

(“ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์”) 

1. ค่าการใช้บริการ 

 

21.3 39.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่ 4.9 19.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 157 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2558 2559 

ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 

ทรู ยูนิ เวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  เป็น 

บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑ์

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ 

จํากดั 

(“ทรู ดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 

ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ เป็นบริษทั

ย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผู้

ถือหุน้รายใหญ่  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - 3.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 

 

11.3 29.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 4.6 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. ค่าการใช้บริการ 

 

- - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู ลสีซ่ิง จํากดั 

(“ทรู ลสีซ่ิง”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 

ทรู ลีสซ่ิง ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผู้

ถือหุน้รายใหญ่  

 

1. ค่าการใช้บริการ 

 

17.2 26.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่  4.1 6.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพ ีออลล์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 8.2 22.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 3.4 4.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 158 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2558 2559 

3.  ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 4.6 113.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 5.6 12.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน  

4.0 1.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. ค่าการใช้บริการ 11.0 44.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

7. เจ้าหนี้อืน่  6.8 17.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

8. ลูกหนี้อืน่ 2.1 10.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

หมายเหตุ: 

1) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2558 ของ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2558 ของ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

3) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2558 ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

5) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ 

i) รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน : ราคาขายสินคา้และบริการ และเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการขายสินคา้และ

บริการให้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ii) ค่าใชจ่้ายซ้ือสินคา้ และเจา้หน้ีการคา้  : ราคาซ้ือสินคา้และเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือสินคา้จากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตาม

ราคาตลาด 

iii) ค่าการใชบ้ริการ และเจา้หน้ีอ่ืน: ค่าการใชบ้ริการและเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัค่าการใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคา

ตลาด 

iv) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : ราคาซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 159 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559                                                                                                                                                                                             

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนั

 ในอนาคต 

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจเท่านั้ น        

โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคัญ โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี รายการดงักล่าวไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนการดาํเนินการหรือการจ่ายชาํระ

ค่าบริการซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

หากเป็นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถทาํธุรกรรมกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญ�ูชนจะ

พึงกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี

ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. การซ้ือสินคา้ 

กรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการ

ร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดียวกนั  ทั้งน้ี รายการซ้ือสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทาง

ธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรายการซ้ือสินคา้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

2. การใชบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บบริการดา้นการใหค้าํปรึกษาทางกฎหมายจากบริษทั สาํนกังานกฎหมาย

สยามซิต้ี จาํกดั และบริษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั 

ทั้งน้ี รายการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีทาํร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแลว้ รวมถึงบริษัทฯ และบริษทัย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคา

และเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัการไดรั้บบริการจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์

เดียวกนั  

3. การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้าํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร รวมถึงไดจ้าํหน่ายสินคา้

และให้บริการให้แก่กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อ

หุ้นเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจําหน่ายสินค้าและ

ใหบ้ริการใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั  
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โดยรายการซ้ือขายสินคา้และบริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่าและสินทรัพยท่ี์ไม่มี

ตวัตน ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมทางการคา้ตามปกตินั้น บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครอง          

ผูล้งทุนเพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความ

จาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้รายการซ้ือขายสินคา้และ

บริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เป็นไปตามราคาตลาด และ

ตอ้งรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

นอกจากนั้น การใชบ้ริการ ไดแ้ก่ รายการรับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้

เคร่ืองหมายบริการ จากบริษทัในเครือเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณา

วา่มีความเหมาะสมดีแลว้ 

สาํหรับนโยบายและแนวโนม้ในการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบาย

ท่ีจะทาํรายการระหว่างกนัเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นไปในราคาหรือ

เง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากการปฏิบัติกบับุคคลภายนอและจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ก่อนท่ีจะเขา้ทาํรายการระหว่างกนั หรือไดรั้บสัตยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับรายการดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

กล่าวคือ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ดังมีรายละเอียดตามท่ีระบุไวข้้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการไว ้ทั้งน้ี การเขา้ทาํรายการ

ระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคลอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษทัฯ จะปฏิบติั

ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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ส่วนที่ 3  

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานที่สําคัญ   
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

 

13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดับ       

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุ ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผล

การดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วน

ของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน

ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมา
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พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

มูลค่าสินค้าคงเหลอื 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4 (ช) และ 8 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลือถูกให้

ความสาํคญั เน่ืองจากการประมาณ

การมูลค่าของสินค้าคงเหลือได้

รวมถึงการใช้วิจารณ ญ าณ และ

ความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตั้ งค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าท่ี

เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และ

เคล่ือนไหวชา้ และสินคา้ท่ีขายตํ่ากว่า

ราคาทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 

• ขา้พเจา้ทาํความเขา้ใจและประเมินการใชวิ้จารณญาณและ 

ขอ้สมมติท่ีสําคัญของผูบ้ริหารท่ีใช้ในการประมาณการ

มลูค่าสินคา้คงเหลือ  

• ขา้พเจา้ทดสอบนโยบายการควบคุมปริมาณสินคา้คงเหลือ  

ของกลุ่มบริษทัท่ีออกแบบเพ่ือระบุสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือม

คุ ณ ภาพ  เสี ยห าย ล้าส มัย  และเค ล่ื อน ไห วช้า โดย

เปรียบเทียบจาํนวนสินค้าคงเหลือในรายงานสินค้าตาม

กลุ่มสินคา้เพ่ือพิจารณาว่าสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย 

ล้าสมัย และเคล่ือนไหวช้ามีการระบุตามนโยบายของ

บริษทัและจดัประเภทไวอ้ยา่งเหมาะสม 

• ขา้พเจา้ทดสอบอายุสินคา้คงเหลือและความสมเหตุสมผล

ของข้อสมมติในการกาํหนดอัตราร้อยละของค่าเผื่อผล

ขาดทุนท่ีกาํหนดโดยผูบ้ริหาร ซ่ึงขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความ

เหมาะสมของการประมาณการในอดีต โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มูลการทาํลายสินคา้คงเหลือท่ีผ่านมา รวมทั้ง

ทดสอบการคาํนวณจาํนวนค่าเผื่อผลขาดทุนตามนโยบาย

ของกลุ่มบริษทั 

• ขา้พเจา้ทดสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล

ในรายงานการคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยใชวิ้ธีการ

ทดสอบการคาํนวณในระบบ และสุ่มตวัอย่างเพ่ือประเมิน

ความถูกต้องของการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า

คงเหลือท่ีบันทึกไวใ้นบัญชี รวมทั้ งสุ่มทดสอบราคาขาย

สุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังวนัส้ินปี ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ี

จํ า เป็ น โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ข า ย กั บ เอ ก ส า ร 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาว่าสินคา้คงเหลือท่ีขายตํ่ากว่าราคา

ทุน ได้มีการประมาณการมูลค่าท่ีลดลงของสินค้าตาม
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มูลค่าสินค้าคงเหลอื 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4 (ช) และ 8 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

นโยบายของกลุ่มบริษทัแลว้ 

• ขา้พเจา้ประเมินความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่ม

บริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้อมลูอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้

ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การ

อ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หรือความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ือง

ดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย

ถกูตอ้งตาม 

ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตาม

ความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะ

เลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 

ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมี

อยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ

การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

⋅ ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน

ตามวิธีการตรวจสอบ เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

⋅ ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

⋅ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

⋅ สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร

และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม
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และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม

บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

⋅ ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควร 

⋅ ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการ

ควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการ

ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่า

จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4068 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

21 กมุภาพนัธ์ 2560 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

รายการ ตรวจสอบแล้ว 

2557 2558 2559 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,564 10.5 2,230 4.7 2,550 4.8 

ลูกหน้ีการคา้ 312 0.7 394 0.8 445 0.8 

สินคา้คงเหลือ 10,628 24.3 12,954 27.0 13,485 25.5 

ส่วนลดรับคา้งรับ 1,161 2.7 1,001 2.1 1,187 2.3 

รายไดค้า้งรับ 434 1.0 402 0.8 479 0.9 

ส่วนของสิทธิการเช่าท่ีถึงกาํหนดภายใน

หน่ึงปี 

56 0.1 78 0.2 94 0.2 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 251 0.6 267 0.6 289 0.6 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,406 39.9 17,326 36.2 18,529 35.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,655 54.2 27,039 56.5 30,319 57.3 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 113 0.3 113 0.2 113 0.2 

สิทธิการเช่า 1,335 3.1 1,835 3.8 1,994 3.8 

ค่าความนิยม 167 0.4 167 0.3 167 0.3 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 680 1.5 1,095 2.3 1,154 2.2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 287 0.6 267 0.6 310 0.6 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 23 0.0 68 0.1 273 0.5 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,260 60.1 30,584 63.8 34,330 64.9 

รวมสินทรัพย์ 43,666 100.0 47,910 100.0 52,859 100.0 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2557 2558 2559 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน              3,226  7.4 2,614                          5.5              3,423                          6.5              

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน             20,269  46.4  21,621            45.1            23,329            44.1           

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 360 0.8 543                           1.1             1,129                           2.1             

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน              1,631  3.7 1,333                       2.8             1,205                       2.3             

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116 0.3 112                             0.2              156                             0.3              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                 605  1.4 587 1.2               560 1.1               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย              1,393  3.2 1,491                           3.1             1,386                           2.6             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

- - - - 2,000 3.8 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี  

                  61  0.1 80                             0.2              101                             0.2              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                 315  0.7 303                            0.6        416                            0.8        

รวมหนี้สินหมุนเวียน             27,976  64.0 28,684 59.8           33,705 63.8           

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน              2,000  4.6 4,000                       8.3              2,000                       3.8              

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                  478  1.1 525                           1.1               745                           1.4               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                 391  0.9 462                           1.0             526                           1.0             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                   34  0.1 32                             0.1             142                             0.2             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน              2,903  6.7 5,019                        10.5              3,413                        6.4              

รวมหนี้สิน             30,879  70.7 33,703                        70.3             37,118                        70.2             
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

 

รายการ 

 

ตรวจสอบแล้ว 

2557 2558 2559 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 2,400  2,400               2,400               

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้              2,400  5.5 2,400 5.0        2,400 4.5        

หุ้นสามญัจาํนวน 4,800,000,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

          

ส่วนเกินมลูค่าหุน้              3,290  7.5 3,290                        6.9            3,290                        6.2            

กาํไรสะสม           

จดัสรรแลว้สาํรองตามกฎหมาย                 240  0.6 240                    0.5          240                    0.5          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร              6,856  15.7 8,274                     17.3           9,788                     18.5           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้                    1  0.0 3                          0.0         3                          0.0         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท             12,787  29.3 14,207                       29.7           15,721                       29.7           

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - 20 0.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น             12,787  29.3 14,207                       29.7           15,741                       29.8           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น             43,666  100.0 47,910                       100.0          52,859                       100.0          

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ในปี 2558 ไดมี้การปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2557  เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2557 (ปรับปรุงใหม่) 2558 2559 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

รายได้       

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 139,271 97.7 152,604 97.9 169,226 97.9 

รายไดค่้าบริการ 2,557 1.8 2,613 1.7 2,866 1.7 

รายไดอ่ื้น 704 0.5 700 0.4 698 0.4 

รวมรายได้ 142,532 100.0 155,917 100.0 172,790 100.0 

ค่าใช้จ่าย           

ตน้ทุนขายสินคา้ 126,771 89.0 137,937 88.5 153,722 89.0 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,466 5.2 8,858 5.7 9,723 5.6 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,920 1.4 2,072 1.3 2,321 1.3 

รวมค่าใช้จ่าย 136,157 95.5 148,867 95.5 165,766 95.9 

กาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
6,375 4.5 7,050 4.5 7,024 4.1 

ตน้ทุนทางการเงิน 168 0.1 237 0.2 279 0.2 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,285 0.9 1,435 0.9 1,333 0.8 

กาํไรสําหรับปี 4,922 3.5 5,378 3.4 5,412 3.1 

การแบ่งปันกาํไร       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 4,922 3.5 5,378 3.4 5,413 3.1 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
- - - - (1) 0.0 

กาํไรสําหรับปี 4,922 3.5 5,378 3.4 5,412 3.1 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 1.03  1.12  1.13  

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

(47) 

 

- 

 

(31) 

 

- 

 

(13) 

 

- 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ 
1 - 3 - - - 

รายไดภ้าษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนของขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

9 - 6 - 3 - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,885 3.4 5,356 3.4 5,402 3.1 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 4,885 3.4 5,356 3.4 5,403 3.1 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ขอ้ 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั หนา้ท่ี 171 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2557 (ปรับปรุงใหม่) 2558 2559 

ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* ล้านบาท (%)* 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
- - - - (1) 0.0 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,885 3.4 5,356 3.4 5,402 3.1 

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ในปี 2558 ไดมี้การปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2557  เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ขอ้ 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั หนา้ท่ี 172 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2557 (ปรับปรุงใหม่) 2558 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

กาํไรสาํหรับปี 4,922 5,378  5,412  

รายการปรับปรุง        

ค่าเส่ือมราคา 1,338 1,725  1,861  

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 50 73  95  

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 53 73  144  

ดอกเบ้ียรับ (39) (19)  (8)  

ตน้ทุนทางการเงิน 168 237  279  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,285 1,435 1,334 

สาํรองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 41 54 55 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สินคา้ลา้สมยัและสูญหาย 114 -  (29)  

ค่าเผือ่ผลขาดทุนสินคา้จากการปรับลดมลูค่าสินคา้

คงเหลือใหเ้ท่ากบัมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

(1) 2 1 

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคาร

และอุปกรณ์ 

(10) (4)  (7)  

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 5 7 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3 (6)  3  

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและ

อุปกรณ์ 

(2) 11 3 

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - (1) 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

1 2  -  

อ่ืน ๆ 1 -  1  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาํเนินงาน     

ลูกหน้ีการคา้ (33) (87) (54) 

สินคา้คงเหลือ (949) (2,328) (503) 

ส่วนลดรับคา้งรับ (326) 160 (186) 

รายไดค้า้งรับ (91) 32  (77)  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (110) (18)  (26)  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (9) (45) (205) 

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 2,380 1,360 1,707 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69 183 585 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 68 6 135 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (23) (4) 43 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2557 (ปรับปรุงใหม่) 2558 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 68 97 (98) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 62 (12) 113 

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (40) (14) (3) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1 (1) 110 

เงินสดท่ีได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 8,991 8,295 10,691 

รับดอกเบ้ีย 39 19 8 

จ่ายดอกเบ้ีย (134) (186) (226) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (1,235) (1,427) (1,402) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,661 6,701 9,071 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน        

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,929) (5,472) (4,893) 

ขายอาคารและอุปกรณ์ 17 9 9 

ขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 1 

ซ้ือสิทธิการเช่า (678) (594) (270) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (378) (313) (391) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,968) (6,370) (5,544) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        

จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (80) (114) (147) 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 60 (615) 807 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,000 2,000 - 

จ่ายเงินปันผล (3,120) (3,936) (3,888) 

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 21 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,140) (2,665) (3,207) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (447) (2,334) 320 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอืต้นงวด 5,011 4,564 2,230 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงหลอืปลายงวด 4,564 2,230 2,550 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ (Ratio Analysis) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6 0.6 0.6 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.1 0.1 

สภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.3 0.2 0.3 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 472.0 432.3 403.1 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)                0.8  0.8 0.9 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 12.7 12.0 12.1 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 28.4 29.9 29.9 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี (เท่า) 6.5 6.5 6.6 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 55.1 55.8 54.6 

วงจรเงินสดเฉล่ีย (วนั) (25.9) (25.1) (23.8) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)  

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 9.0 9.6 9.2 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 4.5 4.5 4.0 

อตัรากาํไรอ่ืน % 0.1 0.0 0.0 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 123.4 98.4 134.5 

อตัรากาํไรสุทธิ  % 3.5 3.4 3.1 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 41.3 39.8 36.1 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 12.3 11.7 10.7 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 30.0 28.0 25.4 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์* (เท่า) 3.6 3.4 3.4 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.4 2.4 2.4 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 67.7 44.6 47.3 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  

(Cash Basis) 

(เท่า)                0.9  0.7                     1.0                     

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 75.1 75.9 75.4 

ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2557 เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

14.1 ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง โดยจดัจาํหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้สมาชิกของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” ซ่ึงมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศไทย 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้าํเนินการขยายสาขาของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการ

พฒันารูปแบบสาขาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และนาํเสนอสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่ม

ลกูคา้ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ คือการยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็น

ศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็น คู่ค้าอนัดับหน่ึง ในการจัดหาสินค้าและมีทุกคาํตอบเร่ืองธุรกิจ

อาหารสาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหารภายใตส้โลแกน “แมค็โคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ปัจจุบนัมีลกูคา้

สมาชิกมากกวา่ 3.0 ลา้นราย 

แมว้่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจไทยยงัคงไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเชิงลบต่าง ๆ      

ท่ีส่งผลต่อการชะลอตวัในการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมข้ึนของหน้ีภาคครัวเรือน

และค่าครองชีพ ภาวะภยัแลง้และราคาพืชผลเกษตรตกตํ่า สถานการณ์ดงักล่าวเร่ิมมีแนวโนม้ดีข้ึนในช่วง

ไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากการกลบัมาขยายตวัอย่างช้า ๆ ของภาคการส่งออก ซ่ึงไดรั้บปัจจยัสนับสนุนจาก

แนวโน้มการปรับตวัดีข้ึนของเศรษฐกิจประเทศสําคญั ๆ และการเพ่ิมข้ึนของราคาสินค้าสําคัญ ๆ ใน

ตลาดโลก ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของการผลิตภาคเกษตร ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนการขยายตวัของฐาน

รายไดแ้ละการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนไดม้ากข้ึน แมว้่าการเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตจะทาํให้ราคา

ผลผลิตในบางสินคา้เร่ิมปรับตวัลดลงเขา้สู่ระดบัปกติกต็าม นอกจากน้ี แรงขบัเคล่ือนจากภาคการท่องเท่ียว

ท่ีย ังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราการขยายตัวเป็นบวกเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกันจากการเติบโตของจํานวน

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยในปี 2559 เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 8.9 จากปี 

2558 อีกทั้งการใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจากการดาํเนินโครงการลงทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐานดา้นการคมนาคมของภาครัฐมีความคืบหนา้และชดัเจนมากข้ึนตามลาํดบั 

บริษัทฯ ยงัคงดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายและมี

คุณภาพดีอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี และดาํเนินการ

ขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองในปีท่ีผ่านมา โดยสามารถขยายสาขาในรูปแบบสาขาต่าง ๆ จาํนวน 17 สาขา 

แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 6 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จาํนวน 5 สาขา  

อีโค พลัส จาํนวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จาํนวน 2 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 1 สาขา      

ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทั้ งส้ิน 115 สาขาทัว่ประเทศ ประกอบดว้ยศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 76 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 17 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 176 
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11 สาขา แม็คโคร ฟูดชอ้ป จาํนวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 8 สาขาโดยมีพ้ืนท่ีการขายรวม

ประมาณ 704,017 ตารางเมตร  

ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนของบริษทัฯ คือการ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหาร

แบบครบวงจรสําหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ การสร้างความเขม้แข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืนภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศท่ีเนน้ภาค

การท่องเท่ียวและการยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารเขา้สู่ระบบมาตรฐานสากล ส่งผลใหรู้ปแบบ 

“แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 1,000-5,000 ตารางเมตร ประสบความสําเร็จในการเข้าถึง

ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและชุมชนเมืองท่ีมีร้านอาหารอยูห่นาแน่น รวมทั้งการขยายสดัส่วน

ลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ืออาหารสดไปปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบา้นดว้ย นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมความ

คล่องตัวในการขยายสาขาไปในแต่ละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่         

“แม็คโคร ฟูดชอ้ป” ภายหลงัจากสาขาตน้แบบ แม็คโคร ฟูดชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ท่ีมีพ้ืนท่ีการขาย

ประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในฐานะศูนยจ์าํหน่ายสินคา้

อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเลก็แต่ครบวงจรไดอ้ย่างใกลชิ้ด รวมทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมจบัจ่ายวตัถุดิบ

คุณภาพไปปรุงรับประทานท่ีบา้น ในปีน้ีบริษทัฯ จึงไดข้ยายสาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป เพ่ิมข้ึนอีกจาํนวน 2 

สาขา ซ่ึงมีส่วนสร้างการเติบโตใหก้บัธุรกิจบริการดา้นอาหารของแมค็โครอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ได้ขยายสาขาร้านสยามโฟรเซ่นเพ่ิมอีก 1 สาขา โดยให้บริการสินค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ       

ตอบโจทยก์ลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ขนาดกลางและเล็กในย่านชุมชน ท่ีตอ้งการสินค้าอาหารแช่แข็ง

คุณภาพ ปลอดภยั ราคาประหยดัของแม็คโครไดส้ะดวกยิ่งข้ึน และสามารถบริหารจดัการตน้ทุนธุรกิจได้

ตลอดทั้งปี 

เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของแม็คโครจะมีคุณภาพท่ีดี และพร้อมจําหน่ายสมํ่าเสมอเม่ือลูกค้า

ผูป้ระกอบการมาท่ีแมค็โครทุกสาขา บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในทาํเลท่ีตั้ง

ท่ีมีศกัยภาพ และบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์อยา่งเป็นระบบ โดยคาํนึงถึงการรักษาคุณภาพสินคา้ ความ

ครบครันของสินคา้ และทนัต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการเป็นสาํคญั เช่น นาํระบบการจดัเก็บสินคา้

แช่แข็งท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) ภายใตอุ้ณหภูมิ      

0 ถึง -20 องศาเซลเซียส เพ่ือรักษาคุณภาพสินคา้ประเภทอาหารแช่แข็ง ผลไมน้าํเขา้ และเน้ือสัตวน์าํเขา้ท่ี

ตอ้งสั่งซ้ือในปริมาณมากไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้ง การออกแบบอาคารของศูนยก์ระจายสินคา้ยงัสามารถรักษา

คุณภาพสินคา้กลุ่มอาหารสด อาทิ ผกัและผลไม ้เน้ือสัตวแ์ละอาหารทะเลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป

กบัการควบคุมอุณหภูมิสินคา้ตลอดการขนส่งดว้ยความใส่ใจ โดยการติดตั้งระบบ Truck Tracking System 

บนรถขนส่งสินค้า เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของแม็คโครจะมีคุณภาพท่ีดีจนกระทั่งถึงมือลูกค้า

ผูป้ระกอบการ นอกจากน้ี การเพ่ิมส่วนปฏิบติัการตดัแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์

เน้ือปลา พร้อมขายมารวมศูนย ์ณ จุดเดียว เป้าหมายเพ่ือรักษาคุณภาพ ดูแลความปลอดภัย และสร้าง

มาตรฐานให้กบัสินคา้กลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้ทาง และลดงานส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะสูงท่ีสาขาแม็คโครลง 

เพ่ือให้พนักงานสามารถเอาใจใส่และเติมเต็มความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการไดม้ากข้ึน โดยใน
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อนาคตบริษทัฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถโดยพฒันาส่วนงานบรรจุอาหารสดใหเ้ป็นระบบอตัโนมติั 

อีกดว้ย 

ในส่วนของธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้นจดัเก็บและจดัส่ง

ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยผ่านการดาํเนินการของบริษทัย่อย 2 บริษทั ไดแ้ก่ สยามฟูด 

เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด ตามลาํดบั  

ในปี 2559 ผลประกอบการของสยามฟูด เซอร์วิส มีอัตราการเติบโตเป็นท่ีน่าพอใจ อันเน่ืองมาจาก

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดยเฉพาะคนเมืองท่ีนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ตอ้งการ

บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย โดยไม่มีขอ้จาํกดัทางดา้นราคา ส่งผลให้มียอดการสั่งและนาํเขา้

ผลิตภณัฑอ์าหารหลายชนิดในอตัราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อาทิ เน้ือววัชั้นดี หอยนางรมจากฝร่ังเศส เม่ือประกอบกบั

ความหลากหลายของผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูงท่ีคดัสรรนาํเขา้มาจากทัว่ทุกมุมโลก กลุ่มผูป้ระกอบการ

ธุรกิจด้านอาหาร กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจโฮเรก้า กลุ่มภัตตาคาร โรงแรมระดับ 4-5 ดาว และกลุ่มผู ้

ให้บริการอาหารจานด่วน จึงให้ความไวว้างใจในสินคา้และบริการของบริษทัฯ เสมอมา และเพ่ือบรรลุ

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ในปลายปี 2559 สยามฟูด เซอร์วิส ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุ้นบริษทัจาํนวน 4 แห่ง ซ่ึง

เป็นบริษทัชั้นนาํท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารในต่างประเทศมานานกว่า    

30 ปี ไดแ้ก่ Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทัจดทะเบียนในสิงคโปร์) Indoguna Dubai LLC (บริษทั

จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) Lordly Company Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just 

Meat Company Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ

แมค็โครใหโ้ดดเด่นในตลาดการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ทั้งทางดา้น

การจดัหาผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพระดบัพรีเม่ียม รวมทั้งสินคา้พร้อมขายแก่ผูใ้ห้บริการดา้นอาหารชั้นนาํ 

ตลอดจนการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการปฏิบติังานบริการดา้นอาหารท่ีเป็นเลิศร่วมกนัเพ่ือ

สร้างทีมงานมืออาชีพ บริษทัฯ คาดว่าการโอนหุ้นทั้ง 4 บริษทั จะแลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 

นอกจากน้ี ยงัไดเ้ปิดสาขาแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ส่งผลให้ สยามฟูด เซอร์วิสมีสาขาให้บริการรวม 4 

สาขา ในจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีสําคญั คือ พทัยา เกาะสมุย ภูเก็ต และเชียงใหม่ และมีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี

กรุงเทพมหานคร ถึงแมเ้ศรษฐกิจในประเทศจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่การดาํเนินกลยุทธ์มุ่งให้

ความสําคัญกับกลุ่มผูใ้ห้บริการอาหารจานด่วนมาอย่างต่อเน่ือง และการพฒันาลูกค้าใหม่ ๆ ส่งผลให ้  

สยามฟูด เซอร์วิส มีผลประกอบการท่ีน่าพึงพอใจในปี 2559 โดยมีรายไดร้วมอยู่ท่ี 2,378 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 16.5 และกาํไรสุทธิ 122 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.0 เม่ือเท่ียบกบัปีก่อน 

ในขณะท่ี วีนาสยาม ฟู้ ด ท่ีประกอบธุรกิจนาํเขา้และส่งออก ตลอดจนจาํหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์

อาหารคุณภาพสูงท่ีประเทศเวียดนาม ในปี 2559 ยังคงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับเชฟและ

ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้ในเมืองโฮจิมินห์และฮานอยอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการปรับกลยุทธ์มุ่งพฒันา

ธุรกิจสู่ความเป็นผูน้าํดา้นเน้ือสัตว ์โดยอาศยัความรู้ความชาํนาญดา้นธุรกิจอาหารท่ีสั่งสมมานาน พฒันา

รายการอาหารท่ีหลากหลาย พร้อมขยายบริการและเพ่ิมมูลค่าให้กบับริการตดัแต่งเน้ือให้ไดข้นาดพอดี 
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ราคาเหมาะสม และถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการมืออาชีพ ขณะเดียวกนั สินคา้ท่ีเป็น

ซิกเนเจอร์ของวีนาสยาม ฟู้ ด คือ เน้ือสดแช่เยน็ท่ีนาํเขา้จากออสเตรเลีย ยงัคงไดรั้บความเช่ือมัน่จากกลุ่ม

ลูกคา้เชนร้านอาหารรายใหญ่ ส่งผลให้ วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการท่ีดีโดยมีอตัราการเติบโตของ

รายไดร้วมสูงข้ึนร้อยละ 14.8 

ภายหลงัการจดัตั้งบริษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จาํกดั เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจใน

ต่างประเทศอย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมายการลงทุน วฒันธรรมการบริโภคของประเทศกลุ่มเป้าหมาย     

โดยเนน้การแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจในทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการพฒันาธุรกิจให้เติบโต

อย่างรวดเร็วและมั่นคงในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้ ง    

บริษัท ย่อยแห่ งให ม่ ใน ป ระเท ศกัมพูช า คือ Makro (Cambodia) Company Limited จัดตั้ ง เม่ือวัน ท่ี                

16 กนัยายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 70 

เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความพร้อมอยา่งเตม็ท่ีท่ี

จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศหลงัจากท่ีใชเ้วลาศึกษาและเตรียมการ โดยมีการเตรียมจดัหาและฝึกอบรม

บุคลากรในทอ้งถ่ินใหส้ามารถปฏิบติังานไดท้นัที  

ดว้ยศกัยภาพดา้นการแข่งขนั และกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ในการพฒันาสินคา้และบริการใหมี้

ความหลากหลายและมีคุณภาพดีอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ในแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมุ่งเนน้การขยายไปในธุรกิจบริการดา้นอาหาร ดว้ยตระหนกัถึงศกัยภาพใน

การเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมธุรกิจด้านอาหาร และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในดา้นการท่องเท่ียวและการพฒันาอาหารปลอดภยั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 

มีผลการดาํเนินงานท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 172,790 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 10.8 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารจดัการตน้ทุน รวมทั้ ง มุ่งเน้นในการเพ่ิมประสิทธิภาพและรักษาสัดส่วน

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วมใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2558 แมว้า่ในปี 2559  บริษทัฯ มี

การขยายสาขาใหม่มากถึง 17 สาขา และการยา้ยสาํนกัใหญ่แห่งใหม่ แต่ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร

ยงัอยูใ่นอตัราร้อยละ 7.0 ของรายไดร้วม ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 5,413 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

กาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.1 ซ่ึงเป็นผลมาจากการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

แลว้ ยงัเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของบริษทัฯ ในการขยายสัดส่วนการตลาดในกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจ

บริการดา้นอาหารใหม้ากข้ึน 
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14.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน – งบการเงินรวม 

  
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

 

2559 

 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 139,271 152,604 169,226 

รายไดร้วม ลา้นบาท 142,532 155,917 172,790 

กาํไรขั้นตน้ ลา้นบาท 12,500 14,667 15,504 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าจดัจาํหน่าย ลา้นบาท 7,816 8,920 9,125 

กาํไรสุทธิ ล้านบาท 4,922 5,378 5,413 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 1.03 1.12 1.13 

รายได้ 

ยอดขายรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2559 มีจาํนวน 169,226 ลา้นบาท เติบโตข้ึนร้อยละ 10.9 เม่ือเทียบกบั

ปี 2558 โดยยอดขายของแมค็โครเติบโตในอตัราร้อยละ 10.8 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงได้

ขยายสาขาใหม่ในหลากหลายรูปแบบจาํนวน 17 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก 

จาํนวน 6 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 5 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 3 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จาํนวน 2 สาขา 

และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 1 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี แม็คโครมีจาํนวนสาขาทั้ งส้ิน 115 สาขาทั่วประเทศ 

ประกอบดว้ยศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 76 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 17 สาขา 

อีโค พลสั จาํนวน 11 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จาํนวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 8 สาขา แบ่งเป็นสาขา

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาํนวน 24 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจาํนวน 91 สาขา ตามลาํดับ และ

ยอดขายของบริษทัย่อยไดแ้ก่ สยามฟูด เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด เติบโตในอตัราร้อยละ 15.9 และร้อยละ 3.3 

ตามลาํดบั  

นอกจากน้ี การเติบโตของยอดขายยงัเป็นผลมาจากพฒันาลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยมีการขยายฐาน

ธุรกิจไปยงักลุ่มผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเล้ียง หรือกลุ่มโฮเรกา้ ดงั

จะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ ไดมุ่้งมัน่พฒันาศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบของแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส ทั้งขนาด 1,000-

5,000 ตารางเมตร และขนาดเล็กกว่า 1,000 ตารางเมตรเพ่ิมข้ึน เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพในแต่ละ

ทอ้งถ่ินไดส้ะดวกยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเน้นการพฒันาการท่องเท่ียว และ

ศกัยภาพในการเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมธุรกิจดา้นอาหาร ประกอบกบัการเปล่ียนแปลง

ในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้น ดงัจะเห็นไดจ้ากการเพ่ิมสัดส่วนของ

ยอดขายของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้ท่ีเติบโตจากสัดส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 26 ของยอดขายรวมในสิบ

กวา่ปีท่ีผา่นมา  
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อน่ึง เม่ือรวมกบัรายไดค่้าบริการ (ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการส่งเสริมการขาย การโฆษณาผา่นส่ือ Makro mail 

เป็นตน้) จาํนวน 2,866 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น (ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเช่า และการจดังานกิจกรรมลูกคา้

ประจาํปีของบริษทัฯ เป็นตน้) จาํนวน 698 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 172,790 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อนจาํนวน 16,873 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ  

ธุรกจิ/ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย % การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จําหน่ายสินค้า 

แมค็โคร แมค็โคร            

ฟูดเซอร์วสิ     

อโีค พลสั แมค็โคร       

ฟูดช้อป และ                

สยามโฟรเซ่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้

อุปโภคบริโภค และรายได้

อ่ืน 

สยามแมค็โคร - 140,769 98.8 153,799 98.6 170,373 98.6 

Makro 

(Cambodia)** 

70.00 - - - - - - 

2. ให้บริการด้านการ

บริหาร ด้านเทคนิคและ

สนับสนุน 

รายได้จากการให้บริการ 

และรายไดอ่ื้น* 

แมค็โคร อาร์โอเอช** 99.99 - - - - - - 

ARO ** 100.00 - - - - - - 

โปรมาร์ท** 99.99 - - - - - - 

3. นําเข้าและจาํหน่าย

สินค้าแช่แขง็และแช่เยน็ 

รายได้จากการขายสินค้า

แล ะบ ริการ  และรายได้

อ่ืน* 

สยามฟูด เซอร์วสิ  99.99 1,587 1.1 1,870 1.2 2,158 1.2 

4. นําเข้า ส่งออก และ

จําหน่ายสินค้าแช่แขง็และ

แช่เยน็ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้

และบริการ และรายได้

อ่ืน*  

วนีาสยาม ฟู้ด  100.00 176 0.1 248 0.2 259 0.2 

รวมทั้งส้ิน 142,532 100.0 155,917 100.0 172,790 100.0 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 

  ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 
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กาํไรขั้นต้น 

กาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ในปี 2559  มีจาํนวน 15,504 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 836 ลา้นบาทจากปี 2558 คิดเป็นอตัราการ

เติบโตเท่ากบัร้อยละ 5.7 เป็นผลจากการทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาฐานลกูคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การขยาย

สัดส่วนการตลาดในกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร การคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย        

มีคุณภาพดีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ ในขณะท่ี อตัรากาํไรขั้นตน้ลดตํ่าลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน โดยในปี 2559 อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ท่ีร้อยละ 9.2 ต่อยอดขายรวม ลดลงจากปี 2558 ท่ีระดับร้อยละ 9.6 

เน่ืองจากการแข่งขนัในส่วนของราคาค่อนข้างสูง และส่วนของรายไดท่ี้มีการปันส่วนตามมาตรฐานบัญชีเป็น    

ส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินคา้คงเหลือมีท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งส้ิน 12,044 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วม

เท่ากบัร้อยละ 7.0 โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1,114 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.2 สาเหตุหลกัจาก 

ค่าใชจ่้ายในการขาย: ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัฯ ในปี 2559 เท่ากบั 9,723 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8 

จากปีก่อน โดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขายสอดคลอ้งกับจาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง        

โดยจาํนวนสาขาท่ีเปิดใหม่ตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559 มีจาํนวน 16 สาขา และ17 สาขา ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ ในปี 2559 เท่ากบั 2,321 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 12.0 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายจากค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาของ

สํานักงานใหญ่แห่งใหม่ซ่ึงบริษทัฯ ได้ยา้ยมาในช่วงไตรมาส 2/2559 ค่าตัดจาํหน่ายและค่าบาํรุงรักษา

ระบบปฏิบติัการใหม่ ซ่ึงปี 2559 มีค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งปี ขณะท่ีในปี 2558 ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเร่ิมมีในช่วง

ไตรมาส 4/2558 เท่านั้น และค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

รายการ 

2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

 

2559 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,466 79.5 8,858 81.0 9,723 80.7 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,920 20.5 2,072 19.0 2,321 19.3 

รวม 9,386 100.0 10,930 100.0 12,044 100.0 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม 6.6% 7.0% 7.0% 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน เท่ากบั 279 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 42 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2558 มีสาเหตุหลกั

มาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 808 ลา้นบาท เพ่ือใช้ในการดาํเนินธุรกิจซ่ึงมี    

การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 5,413 ลา้นบาท หรือ 1.13 บาทต่อหุน้ เติบโตเพียงเลก็นอ้ยจากปี 2558 แมว้่า

บริษทัฯ จะมียอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ 10 แต่การแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรงทาํใหก้ารเติบโตของกาํไร

ขั้นตน้ไม่เติบโตไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของยอดขาย ส่งผลใหมี้อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.1 ของ

รายไดร้วม 

14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงนิ – งบการเงนิรวม 

  ณ 31 ธันวาคม 

  2557 2558 2559 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 43,666 47,910 52,859 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 30,879 33,703 37,118 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 12,787 14,207 15,741 

 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2559 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เท่ากบั 52,859 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,950 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.3 

จากปี 2558 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

สิทธิการเช่า ซ่ึงเป็นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปี และสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัจาํนวนสาขาท่ี

เพ่ิมข้ึน 

สินทรัพย์หมุนเวียน: สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2559 เท่ากบั 18,529 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 17,326 

ลา้นบาทในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 6.9 สาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้ง

ส่วนลดรับคา้งรับ และรายไดค้า้งรับท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้ง สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัจาํนวน

สาขาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 35.1 ทั้งน้ี สินทรัพยห์มุนเวียนมี

องคป์ระกอบหลกัคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินคา้คงเหลือ 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นองค์ประกอบหลักของ   

สินทรัพยร์วม เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจท่ีรับชาํระสินคา้ในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 

2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2,550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของ  

สินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 320 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.4 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2558 โดยในระหว่างปี

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนจากการดาํเนินงานจาํนวน 9,071 ลา้นบาท และมีการกูย้ืมเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 

807 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 5,544         

ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการซ้ือสินทรัพยถ์าวรในระหว่างปีเพ่ือใช้ขยายสาขาเป็นหลกั และจากการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งปีจาํนวน 3,888 ลา้นบาท 

ลกูหน้ีการคา้: บริษทัฯ มียอดลกูหน้ีการคา้ท่ีค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม เน่ืองจากลกัษณะ

ธุรกิจหลกัมีการรับชาํระค่าสินคา้ในรูปของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มียอดลกูหน้ี

การค้า เท่ากับ 445 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีก่อน ทั้ งน้ี 

ระยะเวลาการรับชาํระเงินของบริษทัฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 60 วนั สาํหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ 

ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 7 ของงบการเงินประจาํปี 2559 

ลูกหนีก้ารค้า 

หน่วย: (ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ลกูหน้ีการคา้ท่ีไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 244 314 354 

ลกูหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

- 3 - 6 เดือน 

- 6 - 12 เดือน 

- มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 
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- 

 

79 

4 

2 

- 

 

88 

2 

3 

5 

รวม 312 399 452 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (5) (7) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 312 394 445 

สินคา้คงเหลือ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเท่ากบั 13,485 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

25.5 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 532 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 เทียบกับ ณ ส้ินปี 2558        

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559 จาํนวน 17 สาขา อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายการตั้งสาํรอง

ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ ลา้สมยั และเคล่ือนไหวชา้ โดยบริษทัฯ ติดตามสถานะของ

สินคา้คงเหลือผ่านระบบปฏิบติัการอตัโนมติั เพ่ือครอบคลุมประเด็นในดา้นความเสียหายจากการเส่ือม

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 184 
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คุณภาพ ล้าสมัย และจากการเคล่ือนไหวช้าของสินค้า ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการตั้ งสํารองค่าเผื่อ           

ผลขาดทุนบางส่วนและเพ่ิมข้ึนเป็นเต็มจาํนวน เม่ืออายุของสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนเกินกว่าท่ีกาํหนดไว้

สําหรับสินคา้แต่ละประเภท สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ขอ้ 8 ของงบการเงินประจาํปี 2559 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2559 เท่ากบั 34,330 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 

3,747 ลา้นบาทจากปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.3 สาเหตุหลกัมาจากการซ้ือท่ีดิน และเช่าท่ีดินระยะยาว

เพ่ือการขยายสาขา และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม โดยสัดส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์

รวม เท่ากบัร้อยละ 64.9 ทั้งน้ี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีองคป์ระกอบหลกัเป็น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากบั 30,319 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.3 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึน 3,280 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.1 เม่ือเทียบกบั ณ 

ส้ินปี 2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนขยายสาขาใหม่จาํนวน 17 สาขา และการซ้ือเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ทดแทนของเดิม  

สิทธิการเช่า: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีสิทธิการเช่า เท่ากบั 1,994 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8  

ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึน 159 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.7 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2558 โดยมีสาเหตุหลกั    

มาจากการเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการขยายสาขา  

รายการเงินลงทุน: ในรอบปี 2559 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เท่ากบั 817 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 435      

ลา้นบาท จากการลงทุนในบริษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จาํกดั ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบ

การเงินของบริษทัฯ โดยใชวิ้ธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ 

ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อน่ึง บริษทัฯ มี

นโยบายลงทุนในบริษทัย่อยท่ีกิจการมีอาํนาจควบคุม หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการประกอบ

กิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนกิจการบริษทัฯ อนัจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพ่ิมมากข้ึน 

หรือธุรกิจท่ีสามารถผนึกกําลงัเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถ

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ใหมี้ความครบวงจรมากข้ึน หรือขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ

ได ้หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโตและจะคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บจากการลงทุนเป็นสาํคญั 

ส่วนประกอบของสินทรัพยอ่ื์น: ประกอบดว้ย 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน: ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นหลัก โดย ณ ส้ินปี 2559     

บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เท่ากับ 289 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2558 จาํนวน 21  

ลา้นบาท 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 185 
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- ค่าความนิยม: บริษทัฯ มีค่าความนิยมจาํนวน 167 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของสินทรัพยร์วม 

ซ่ึงเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกของค่า

ความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2559 ขอ้ 4 (ก) และภายหลงัจาก

การรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสมไดม้าเพ่ือเป็นช่องทางในการประกอบกิจการ เพ่ือใหมี้รายไดท้างธุรกิจ 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน: ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจดัการร้านคา้ท่ีใชใ้น

การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดย ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน เท่ากบั 1,154 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2558 จาํนวน 59  ลา้นบาท สาํหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ได้

เปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12 ของงบการเงินประจาํปี 2559 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน: บริษัทฯ  มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนจํานวน 273 ล้านบาท 

ประกอบดว้ย เงินมดัจาํ เช่น เงินมดัจาํค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่าสาํนกังาน เป็นตน้ 

หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2559 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ เท่ากบั 37,118 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,415 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1     

มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีทางการคา้และเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ี

ทางการคา้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของสินคา้และยอดขายของบริษทัฯ ส่วนการเพ่ิมข้ึนของเงินกูร้ะยะสั้นเพ่ือใชใ้น

การรองรับการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนสาขา 

หนีสิ้นหมุนเวยีน: ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 33,705 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,021 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.5 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีจาํนวน 28,684 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ี

การคา้กิจการอ่ืนและจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สืบเน่ืองจากการสั่งซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจ 

และการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนสาขาใหม่จาํนวน 17 สาขา ท่ีเปิดระหว่างปี 2559 และการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินจาํนวน 808 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการขยายสาขาและรองรับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษทัฯ 

รวมทั้งการยา้ยเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีมาแสดงในหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 2,000 ลา้นบาท 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน เท่ากบั 3,423 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึน 808 ลา้นบาทจากส้ินปี 2558      

มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมสําหรับการขยายธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ

บริษทัฯ รายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 ของ

งบการเงินประจาํปี 2559 

เจ้าหน้ีการค้ากิจการอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการค้ากิจการอ่ืน เท่ากับ 23,329     

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 62.9 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,709 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 เทียบกบั 
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ณ ส้ินปี 2558 มีสาเหตุหลกัมาจากการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงัเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับสาขาใหม่จาํนวน 17 สาขา   

ท่ีเปิดระหวา่งปี 2559 และการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมของบริษทัฯ 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัจาํนวน 1,129 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 585 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 107.8 การเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมาจากการพฒันาสินคา้ใหม่ร่วมกบับริษทัในเครือเจริญโภค

ภณัฑ ์เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจบริการดา้นอาหาร และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย

มากข้ึน 

เจา้หน้ีอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งเท่ากบั 1,361 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของหน้ีสินรวม เจา้หน้ีอ่ืนมีองคป์ระกอบหลกัเป็นเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการลงทุน

ในสินทรัพยถ์าวร เช่น เจา้หน้ีงานก่อสร้างสาขา เป็นตน้ และเจา้หน้ีจากการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีไม่ใช่

เพ่ือนาํไปขายต่อ (Non-trade) โดยในปี 2559 มีจาํวนลดลงจากปี 2558 จาํนวน 84 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย: ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายมีองค์ประกอบหลกั คือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจการปรกติ เช่น 

ค่าสาธารณูปโภค และค่าตอบแทนพนกังานท่ีตั้งตามผลงานประจาํปี 2559 ซ่ึงในปี 2559 มีจาํนวนลดลง 

105 ลา้นบาท จากปี 2558 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 416 ลา้นบาท     

คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีองคป์ระกอบหลกัเป็นเงินรับประกนังานก่อสร้าง

สาขา และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 

หนี้สินไม่หมุนเวียน: ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียน เท่ากบั 3,413 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของ

หน้ีสินรวม ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 1,606 ลา้นบาท ทั้งน้ี หน้ีสินไม่หมุนเวียนมีองคป์ระกอบหลกัเป็นเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน โดยหน้ีสินไม่

หมุนเวียนของบริษทัฯ ลดลง สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 2,000 

ลา้นบาท ท่ีจะครบกาํหนดภายในปี 2560 ซ่ึงตอ้งแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียน  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 142 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนมีองค์ประกอบหลกัเป็นเงินมดัจาํพ้ืนท่ี

เช่าท่ีไดรั้บจากลูกคา้ และค่าเช่าคา้งจ่าย เป็นตน้ ในปี 2559 มียอดคงเหลือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 110 ลา้นบาท 

เม่ือเทียบกบัปี 2558 สาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกค่าเช่าแบบเสน้ตรงตั้งแต่ไตรมาส 1/2559  เป็นตน้มา 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2559 ส่วนของผู ้ถือหุ้นมีจํานวน 15,741 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,535 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8              

จากปี 2558 ซ่ึงมีจาํนวน 14,207 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2559 

บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากบั 3,888 ลา้นบาท ทั้งน้ี มลูค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 3.28 บาทต่อหุน้ 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทฯ ในปี 2559 มาจากส่วนของผูถื้อหุ้น กําไรจากการดําเนินงาน และหน้ีสินซ่ึง

ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 2.4 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ให้

อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ี อตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในอตัรา 0.5 ซ่ึง

อยูใ่นระดบัเดียวกบัปี 2558 

ส่วนรายจ่ายลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พ่ือการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซ้ือท่ีดินและ

การเช่าท่ีดินระยะยาวสาํหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2560  

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดได้มา / (ใช้ไป) สุทธิระหว่างงวด – งบการเงนิรวม 

  2557 2558 2559 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ลา้นบาท 7,661 6,701 9,071 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลา้นบาท (6,968) (6,370) (5,544) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลา้นบาท (1,140) (2,665) (3,207) 

กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ / (ลดลง) สุทธิ ล้านบาท (447) (2,334) 320 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2,550 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 320          

ลา้นบาทจากปี 2558 สาเหตุหลกัมาจากการกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน แมว้า่จะมีการใชก้ระแสเงินสด

ในกิจกรรมลงทุนท่ีเกิดจากการขยายสาขา และการจ่ายเงินปันผล 
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กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีสาํคญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 กระแสเงินสดสุทธิจาก

การดาํเนินงานมีจาํนวน 9,071 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,370 ลา้นบาท หรือร้อยละ 35.4 จากปี 2558 สาเหตุหลกัมาจาก

การบริหารสินคา้คงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ และการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีทางการคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริษทัฯ จะพบว่าในปี 2559 มีระยะเวลา

วงจรเงินสดท่ีติดลบ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2558 เป็นการยืนยนัถึงระบบการจดัการบริหารกระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานท่ีดีของบริษทัฯ จากรูปแบบการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีรับชาํระสินคา้ในรูปแบบของเงินสด

เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษทัฯ สามารถคงระยะเวลาจาํหน่ายสินคา้อยูท่ี่ประมาณ 30 วนั ทั้งน้ี ภายใตก้ารบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงัท่ีดี จึงทาํให้บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาระดบัท่ีใกลเ้คียงเดิมได ้บริษทัฯ จึงมีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานเพียงพอสาํหรับการดาํเนินธุรกิจประจาํวนัและการขยายธุรกิจในอนาคต 

รายการ 2557 2558 2559 

ระยะเวลาวงจรเงินสดเฉล่ีย (วนั) (25.9) (25.1) (23.8) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทัฯ จาํนวน 5,544 ลา้นบาทระหว่างปี 2559 เป็นการใช้ไป

สาํหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ ระหว่างปี การซ้ือท่ีดินรวมทั้งการเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ิมสาํหรับแผนการ

เปิดสาขาในปี 2559 และปี 2560  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 

กระแสเงินสดใชไ้ปสุทธิในกิจกรรมการจดัหาเงินระหว่างปี 2559 จาํนวน 3,207 ลา้นบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผล

จาํนวน 3,888 ลา้นบาท และการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินสุทธิเพ่ิมข้ึนจาํนวน 807 ลา้นบาท 

เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เพ่ืออนุมติัให้บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2559 ในอตัรา

หุ้นละ 0.49 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 2,352 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ี

เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2559 เมื่อ

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 ในอตัรา 0.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 

1,728 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2559 เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 0.85 บาทต่อหุ้น หรือ 4,080 ลา้นบาท 
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ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ใน

วนัท่ี 21 เมษายน 2560 

14.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.6 เท่า ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพ

คล่องท่ีดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 9.2 ลดลงจากปี 2558 ท่ีร้อยละ 9.6 เป็นผลมาจากการ

แข่งขนัจากผูเ้ล่นในตลาดในส่วนของราคาค่อนขา้งสูง และส่วนของรายไดท่ี้มีการปันส่วนตามมาตรฐานบญัชีเป็น    

ส่วนหน่ึงของต้นทุนสินค้าคงเหลือมีท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการขยายสัดส่วน

การตลาดในกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารการคดัเลือกผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมสัดส่วน

ยอดขายของสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรสูงเพ่ิมข้ึน โดยคดัสรรสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพและมีตน้ทุนท่ีตํ่าลง 

อตัรากาํไรสุทธิของบริษทัฯ สําหรับปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 3.1 ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีปรับลดลง ประกอบกบัการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจาํนวน

สาขาใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559 รวมทั้ง การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายจากค่าสาธารณูปโภค 

ค่าเส่ือมราคาของสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ ค่าตัดจาํหน่ายและค่าบํารุงรักษาระบบระบบปฏิบัติการใหม่ และ

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 36.1 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 10.7 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของ

กาํไรสุทธิ 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็น 2.4 เท่า ซ่ึงเป็นอตัราส่วน

หน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นระดบัเดียวกนักบั ณ ส้ินปี 2558 แมว้่าบริษทัฯ จะมีการเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ี

เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2558 ก็ตาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 
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หมายเหตุ:  

- การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตามสูตรคาํนวณท่ีแสดงไวใ้นคู่มือจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จดัทาํ

โดยสํานักงาน ก.ล.ต. อาทิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นคาํนวณจากกาํไรสุทธิหารด้วยส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ียต้นงวดและปลายงวด) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นคาํนวณจากหน้ีสินรวมหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

- ในปี 2558 ไดมี้การปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2557 เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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14.6 ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินการของบริษทัฯ อย่างมนัียสําคัญในอนาคต 

สภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ 

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการบริโภคของภาคเอกชน      

โดยส่งผลต่อความมัน่คงของรายไดแ้ละความสามารถในการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อการเติบโตของรายไดแ้ละการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี สินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นสินคา้

อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานในการดาํเนินชีวิต นอกจากนั้น ฐานลูกคา้สมาชิกของบริษทัฯ ท่ีมีมากกว่า 3.0 ลา้นราย       

ทัว่ประเทศ ซ่ึงครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรียบเสมือนตวัช่วยในการกระจายความเส่ียงเม่ือธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงไดรั้บ

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ประกอบกบับริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเนน้ความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

โดยไดมี้การพฒันาฐานลูกคา้และผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถ

รักษาการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  

การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยมีผลดีโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (กลุ่ม

โฮเรกา้) ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกักลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ โดยรายไดจ้ากกลุ่มโฮเรกา้เติบโตอย่างมีนยัสําคญั

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ในการขยายฐานกลุ่มโฮเรกา้ เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรม

ดา้นอาหารมีแนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวซ่ึงรัฐบาล

ไดบ้รรจุอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ี

นิยม การรับประทานอาหารนอกบา้น ดว้ยเหตุน้ี การเติบโตของรายไดจ้ากกลุ่มโฮเรกา้จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อ

การเติบโตของรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัฯ ดงันั้น การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยจึงเป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้ งน้ี 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีดีและเติบโตในระยะยาว  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยงัคงเป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มผูป้ระกอบการร้านค้าปลีก ซ่ึงบริษัทฯ ให้

ความสําคญัในการพฒันาศกัยภาพกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวให้มีความเขม้แข็งในการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ จดัให้มี

ศูนยแ์ม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย เพ่ือให้คาํแนะนาํและจดัอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัการร้านคา้ปลีกในหัวขอ้ต่างๆ 

อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ การเลือกสินคา้ขายดีเขา้ร้าน การใชพ้ื้นท่ีภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างความ

แตกต่างใหก้บัร้านโชห่วยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัใหก้บัลกูคา้สมาชิก 

ความสามารถในการขยายจาํนวนสาขา 

ความสามารถในการขยายสาขาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

โดยมีอตัราการเติบโตต่อปีของรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 10.1 ทั้งน้ี บริษทัฯ เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบ

คลาสสิก แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส อีโค พลสั แมค็โคร ฟูดชอ้ป และร้านสยามโฟรเซ่น สาขาใหม่อยา่งต่อเน่ือง โดยใน
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ระหว่างปี 2557 - ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก    

แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส อีโค พลสั แมค็โคร ฟดูชอ้ป และร้านสยามโฟรเซ่น เพ่ิมข้ึน 20 สาขา 12 สาขา 8 สาขา 3 สาขา 

และ 3 สาขา ตามลาํดบั 

กลยทุธ์ในการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายรูปแบบของบริษทัฯ มีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือขยายฐานลกูคา้ให้

ครอบคลุมมากข้ึน ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้เพ่ือให้ลูกคา้

สามารถเขา้ถึงศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน กล่าวไดว้่า ความสามารถในการขยายสาขาไดต้าม

แผนธุรกิจท่ีวางไวเ้ป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน

อนาคต 

ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ และการจดัหาผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ มีกลยุทธ์โดยยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลกาํไรของบริษทัฯ ดว้ยเหตุน้ี 

ศกัยภาพในการจดัหาสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีสาํคญัต่อฐานะ

การเงินหรือการดาํเนินการของบริษทัฯ ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้มา

โดยตลอด ดว้ยความใส่ใจในความปลอดภยัดา้นอาหารตลอดทั้งซพัพลายเชน เพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจ

ดา้นอาหารท่ีเขม้งวดเร่ืองคุณภาพ และความปลอดภยัของอาหาร บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมตน้จดัทาํระบบการรับประกนั

คุณภาพเป็นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแมค็โครข้ึนภายใต้

โครงการ Quality Pro ซ่ีงเป็นหน่ึงในหลายโครงการของแม็คโครท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ไทยผูเ้ป็นต้นนํ้ าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถพฒันาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตาม

มาตรฐานสากลไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยแม็คโครจะช่วยสนับสนุนดว้ยการรับซ้ือสินคา้เกษตรในแต่ละทอ้งถ่ินเขา้มา

จาํหน่ายในสาขา ประกอบกับช่ือเสียงท่ีดีของบริษัทฯ และยอดขายท่ีเติบโตข้ึนตามลาํดับ จึงทําให้บริษัทฯ               

มีศกัยภาพท่ีดีในการจดัหาผลิตภณัฑท์ั้งดา้นราคา และปริมาณของสินคา้ท่ีเพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั และระบบการขนส่งกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจท่ี

จาํเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละผลกาํไรของ

บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

สินคา้ตั้งแต่การคดัเลือกหรือจดัหา การรับสินคา้จากผูจ้ดัจาํหน่าย การจดัเก็บ และการขนส่งภายใตก้ารดูแลของ

ผูเ้ช่ียวชาญและกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นการรับรองว่าสินคา้ท่ีบริษทัฯ จดัจาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ

ดีและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ ตลอดจนรองรับ

การขยายสาขาของบริษทัฯ ในอนาคต และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการปฏิบติังานท่ีสาํคญัของบริษทัฯ จะสามารถ

ดาํเนินต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 193 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้แมค็โครจาํนวน 4 แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ต่าง ๆ ซ่ึงมีส่วน

ช่วยลดความเส่ียงในกรณีศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใดแห่งหน่ึงตอ้งปิดดาํเนินงานชั่วคราวดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

ไดแ้ก่  (1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้ สินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (2) ศูนยก์ระจาย

สินคา้อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แขง็ ท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (3) ศูนยก์ระจายสินคา้

อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ (4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด 

อาหารแช่แขง็ และอาหารแช่เยน็ ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

การจดัหาบุคลากร 

จาํนวนบุคลากรท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความ

จาํเป็นในการจดัหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหเ้พียงพอกบัจาํนวนสาขาในปัจจุบนั และรองรับการเพ่ิมจาํนวนสาขาอยา่ง

ต่อเน่ืองตามแผนธุรกิจ รวมทั้ งการฝึกอบรมให้มีความชํานาญในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

อยา่งไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีความสามารถในการจดัหาพนกังานไดเ้พียงพอต่อการเติบโตของแผนธุรกิจโดยไม่

ส่งผลกระทบในดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อย่างใด โดยบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัความพร้อมดา้นบุคลากรมา

โดยตลอด นอกเหนือจากโครงการพฒันาบุคลากรในองค์กร บริษทัฯ ยงัมีแผนร่วมกบักลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์

ผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ ผา่นสถาบนัการจดัการปัญญาภิวตัน ์(PIM) 

 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 194 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2559 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ 

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ  วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกต้องแลว้ 

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด

ไม่มีลายมือช่ือของ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดร้ับรองความ

ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

              

  ช่ือ  ตาํแหน่ง                        ลายมอืช่ือ 

1. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ   ………………………… 

2. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  …………………………. 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร        …………………………. 

 กลุ่มธุรกิจแมค็โคร สายงานบริหารการเงิน 

 และหน่วยงานสนบัสนุน*  
 

* เป็นตาํแหน่งท่ีเปล่ียนตามการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560   

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มลู หนา้ท่ี 195 
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เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ หนา้ท่ี 196 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ  

1. กรรมการ 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายอาสา สารสิน 

 

26 มกราคม 2537 

ประธานกรรมการ และ

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

80 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั    

บอสตนั สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(สาขาการระหวา่งประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2556 Role of Chairman Program (RCP) 

- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND) 

- 2550 Audit Committee Program (ACP) 

- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2556 - พ.ค. 2559 

 

 

 

2550 - ส.ค. 2559 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

2542 - พ.ค. 2559 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)              

กรรมการ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 197 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ที่ 198 

ชื่อ-นามสกลุ/ 

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อาย ุ

(ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ที่ถือ  

(หุน้) 

ความสัมพนัธ์ 

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 

ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ที่การงานอื่น) 

ช่วงเวลา ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2541 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2549 - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2538 - ปัจจุบนั 

 

2536 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ 

บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั 

รองประธานกรรมการ 

มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย 

ประธานที่ปรึกษา 

สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 

กรรมการ 

บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั อมตะ ซิตี้ จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จาํกดั 

นายอรรถพร   

ข่ายม่าน 

 

16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

72 ปี ไม่มี ไม่มี - Former member of the Institute of Chartered 

Accountants in Australia 

- Associateship in Accounting from Western 

Australian Institute of Technology (presently 

known as Curtin University of Technology) 

 

 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

 

บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2535 - 2539 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 

นายชวลิต  

อตัถศาสตร์ 

 

16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

68 ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย  สาํนกัอบรมศึกษากฏหมายแห่ง

เนติบณัฑิตยสภา 

- เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

2552 - 2556 

 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2520 – 2548 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สาํนกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 199 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายธีระ วิภูชนิน 

 

14 พฤษภาคม 2546 

กรรมการอิสระ/  

ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการ

ตรวจสอบ และ

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

67 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน Stevens Point   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2557 Chartered Director Class (CDC) 

- 2548 Audit Committee Program (ACP) 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

2551 - 2552 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2548 - 2559 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2543 - ปัจจุบนั 

 

2538 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2541 - 2547 

 

2538 - 2540 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/          

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/              

กรรมการอิสระ 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํ เขา้แห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 200 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2533 – 2537 

 

ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย 

บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ทเ์อเชีย จาํกดั 

ดร. ชยัวฒัน ์  

วิบูลสวสัด์ิ 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

 

70 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัวิลเลียม 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลย ี

  แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2549 Director Certif ication Program (DCP) 

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

ก.ค.2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั  

  

 

 

2547 - 2553 

 

 

 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

2549 - 2551 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคม/            

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการการกาํกบัดูแลกิจการ/   

กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี – 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 

รองประธานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ            

ตลาดหลกัทรัพย ์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 201 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2554 - 2549 

 

2540 - 2551 

2539 

 

2538 - 2539 

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงั 

ผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงัและ 

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี 

นายโชติ โภควนิช 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ 

 

74 ปี ไม่มี ไม่มี - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ               

มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด      

มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2555 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) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

2543 - 2544 

 

 

2537 - 2540 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํ กดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํ กดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน / กรรมการใน    

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทัเงินทุน ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

(ปัจจุบนัช่ือ ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)) 

ประธาน 

กลุ่มบริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 202 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 2555 Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM) 

- 2555 Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) 

- 2555 Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

- 2543 Chairman 2000 

 

 

2552 - ปัจจุบนั 

 

2545 – ปัจจุบนั 

 

2545 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

2547 - 2549 

 

 

2535 - 2537 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ธนาคาร สินเอเชีย จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัช่ือ ธนาคาร             

ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)) 

กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจาํประเทศไทย 

นายก่อศกัด์ิ  

ไชยรัศมีศกัด์ิ (1) 

 

5 กรกฎาคม 2556 

รองประธานกรรมการท่ี 

1/ กรรมการบริหาร 

และกรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ)  

64 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์                       

โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

สาขาวิชาการจดัการ                                

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลยันอร์ธ-เชียงใหม ่

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

 

พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2533 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2533 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการท่ี 1/ กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 203 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ

บญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2549 The Role of Chairman 

- 2543 Director Certif ication Program (DCP) 

2526 - 2530 

 

2522 - 2526 

 

2522 - 2526 

 

2522 - 2526 

 

2522 - 2526 

 

2516 - 2521 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร (การคา้ระหวา่งประเทศ) 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (ประจาํฮ่องกง) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั กรุงเทพการประมง จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส์ จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบอาหารสตัว ์

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

- นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี 

- นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน ์

- กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิสถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน ์

- กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

- ประธานสมาพนัธ์หมากลอ้มจีนโลก 

- นายกสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 204 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางสุชาดา   

อิทธิจารุกุล 

 

29 สิงหาคม 2539 

รองประธานกรรมการท่ี 

2/ กรรมการบริหาร  

และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

64 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2546 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

2544 - 2556 

 

2544 - 2553 

 

2539 - ปัจจุบนั 

 

2538 – 2544 

 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการท่ี 2 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั Makro (Cambodia) จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั ARO จาํกดั 

- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 205 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ดร.ประเสริฐ   

จารุพนิช 

 

7 พฤษภาคม 2531 

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

68 ปี 200 

(ไม่เปล่ียนแปลง) 

ไม่มี - ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and 

Management, Oklahoma State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2551 Role of the Compensation Committee 

- 2547 Director Certification Program (DCP) 

- 2547 Finance for Non-finance director 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2531 - ปัจจุบนั 

 

2553 - พ.ย. 2559 

 

2551 - 2552 

 

2550 - 2553 

 

2531 - 2550 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี - 

นายพิทยา   

เจียรวิสิฐกุล(1) 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ 

กรรมการบริหาร  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

61 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2543 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - 2558 

 

2542 - 2556 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร / กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 206 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2536 

 

 

2530 

 

2528 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

- บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

- บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จาํกดั 

- บริษทั ปัญญธารา จาํกดั  

- บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั 

- บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั 

- บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษทั โอเอชที จาํกดั 

 

กรรมการสภา 

 สภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและ                  

การจดัจาํหน่าย 

 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทั C.P. Standard Resources จาํกดั (ประเทศฮ่องกง) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 207 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2527 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวซ ์จาํกดั 

นายปิยะวฒัน ์ 

ฐิตะสทัธาวรกุล(1)  

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

63 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยั

ราชภฎัสวนดุสิต 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2542 - 2557 

 

2539 - 2541 

 

2536 

 

2533 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร / กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

- บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

- วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์

- สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 208 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2531 

 

2529 

 

2526 

 

2521 

รองผูจ้ดัการทัว่ไป 

บริษทั ซี.พี. เคเอฟซี จาํกดั 

ผูจ้ดัการกิจการเป็ดเชอร่ี 

บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

ผูจ้ดัการกิจการไก่ยา่ง 

บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

โครงการสุกรชาํแหละ 

บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

นายณรงค ์ 

เจียรวนนท ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

51 ปี ไม่มี  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

Business Administration, New York University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตร Advance Management Program : 

Transforming Proven Leaders into Global 

Executives, Harvard Business School, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- หลกัสูตร Systematic Innovation of Products, 

Processes and Services, MIT Sloan School of 

Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2550 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2551 - ปัจจุบนั  

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการบริหาร/ กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั Shanghai Litai Logistics จาํกดั 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 209 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

2551 - ปัจจุบนั 

 

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

2540 - 2545 

 

2538 - 2540 

 

กรรมการ 

- บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ ์             

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม จาํกดั  

รองประธานคณะกรรมการ 

- บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย)  

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

- กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

- บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซีพพีีซี 

รองประธานกรรมการอาวุโส 

- บริษทั Chai Tai (Chaina) Investment จาํกดั 

- บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) จาํกดั 

นายอดิเรก  

ศรีประทกัษ ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 70 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยี        

ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 210 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                      

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร           

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

- 2544 Director Certification Program (DCP)  

2548 - ปัจจุบนั 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2536 - 2545 

 

 

2533 - 2535 

 

 

2531 - 2532 

 

2527 - 2530 

 

2525 – 2526 

 

2520 – 2524 

 

2510 – 2519 

 

 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานคณะผูบ้ริหาร 

 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการผูจ้ดัการ  

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเทศไทยและกลุ่มประเทศ

อินโดจีน 

กรรมการผูจ้ดัการ  

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร อินโดนีซีย มาเลเซียและ

สิงคโปร์ 

รองประธานกรรมการ  

ธุรกิจครบวงจรภูมิภาค 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส  

กลุ่มธุรกิจไก่แปรรูปครบวงจร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

ธุรกิจอาหาร 

ผูจ้ดัการทัว่ไป  

เขตภาคเหนือ (ธุรกิจอาหารสตัว)์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

บริษทั กรุงเทพอาหารสตัว ์จาํกดั 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 211 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายอาํรุง  

สรรพสิทธ์ิวงศ ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร และ

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

64 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทสาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2559 Ethical Leadership Program 

- 2559 IT Governance 

- 2550 Role of the Compensation Committee 

- 2549 Board Performance Evaluation 

- 2549 DCP Refresher 

- 2546 Company Secretary 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

 

 

ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2544 – ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2547 – ปัจจุบนั 

 

2546 – ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษทั ซี.พี. ออล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบรรษทัภิบาล 

บริษทั ซี.พี. ออล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร / กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานสาํนกัการเงิน 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

ธนาคาร วีนาสยาม จาํกดั (ประเทศเวียดนาม) 

กรรมการ 

บริษทั อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 212 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2523 

 

2519 - 2523 

รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์โครงการ 

บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นางเสาวลกัษณ์  

ถิฐาพนัธ์ 

 

15 ธนัวาคม 2547 

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร และ 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - สายงาน

บริหารการเงินและ

หน่วยงานสนบัสนุน  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

61 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยม       

อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

2545 - 2553 

 

2540 - 2542 

 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงินและ

หน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ – บญัชีและการเงิน 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพร์ซ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั Makro (Cambodia) จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั ARO จาํกดั 

- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

 บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2542 - 2545 

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส - บญัชีและการเงิน 

กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

 

หมายเหตุ 

(1) ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศวา่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับของสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคาํสัง่เปรียบเทียบปรับผูบ้ริหารของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 3 ท่านน้ี กรณีอาศยัขอ้มูลภายในจากการดาํรงตาํแหน่ง

ในบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ซ้ือหุ้นบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบปรับเป็นจาํนวนเงินรวม 31.9 ลา้นบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไดย้อมรับในการเปรียบเทียบปรับของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไดช้าํระการเปรียบเทียบปรับดงักล่าวไปแลว้       

ซ่ึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามท่ีถูกเปรียบเทียบปรับนั้น เกิดข้ึนก่อนท่ีกรรมการทั้ง 3 ท่านจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัฯ 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

2. ผู้บริหาร 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นายชิ หลุง ลิน 

 

15 พฤษภาคม 2546 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร – สายงาน   

ฝ่ายบริหารสินคา้         

ฝ่ายการตลาด และ         

ฝ่ายซพัพลายเชน 

52 ปี ไม่มี ไม่มี - หลกัสูตรการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั  

Chung-Shin ประเทศไตห้วนั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2553 Director Certification Program (DCP) 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

 

2557 – 2558 

 

2553 - 2557 

 

2546 -2553 

 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานฝ่ายบริหารสินคา้     

ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซพัพลายเชน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานธุรกิจในประเทศไทย 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟูด เซอร์วิส 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารสด) 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

- บริษทั ARO จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

กรรมการ/ ผูอ้าํนวยการบริหาร 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกดั 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 215 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

2544 – 2546 

 

2533 – 2544 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค  

แมค็โคร ไตห้วนั 

ผูจ้ดัการกลุ่มอาหารสด 

เวล็คมั ไตห้วนั แดร่ี ฟาร์ม 

นายพอล สตีเฟ่น 

ฮาวเว ่ 

 

2 กนัยายน 2556 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

สายงานสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 

51 ปี ไม่มี ไม่มี - The Diploma of Information Technology (DIT), 

Melbourne Institute of Technology            

ประเทศออสเตรเลีย 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2556 – 2557 

 

 

 

2542 - 2556 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานพฒันาระบบขอ้มูล  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Oracle Enterprise Architect 

Oracle Corporation 

นายดาวิด พซิูเยร์ 

 

1 กนัยายน 2558 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - สายงานฝ่าย

ขายและปฏิบติัการ 

ฝ่ายพฒันาลูกคา้ และ

ฝ่ายก่อสร้างและ

สถานท่ี 

46 ปี ไม่มี ไม่มี University of Caen Lower Normandy, Economics 

Caen ประเทศฝร่ังเศส 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

 

2549 – 2551 

 

 

 

2558 

 

2553 – 2557 

 

2552 – 2553 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร –สายงานฝ่ายขายและ      

ปฏิบติัการ ฝ่ายพฒันาลูกคา้ และ ฝ่ายก่อสร้างและสถานท่ี 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

Operations and Sales Director 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Makro Atacadista S.A. Sao Paulo, Brazil 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Makro Supermayorista S.A. Lima, Peru 

Regional Customer Development Director 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 216 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

 

 

2548 

 

 

2542 – 2548 

Makro South America, São Paulo, Brazil Covering  

Brazil, Venezuela, Peru, Colombia, Argentina 

Operations Manager 

Makro Asia, Bangkok, Thailand, Covering  China, Thailand, 

Philippines, Malaysia, Indonesia, Pakistan  

Store Manager 

Makro, (Cascais, Coimbra, Palmela), Portugal 

นายฌอง ปิแอร์  

เบียงเฟ 
 

3 พฤษภาคม 2559 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร – สายงาน

พฒันาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

53 ปี ไม่มี ไม่มี - Columbia University, Master of Business 

Administration (MBA), นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

- Utrect University, Master of Law (LLM), Utrect 

เนเธอร์แลนด์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

 

2537 – 2539 

 

 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

2557 – 2558 

 

2556 – 2557 

 

2552 – 2556 

 

2551 - 2552 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  - สายงานพฒันาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการสโตร์ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั Makro (Cambodia) จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

Unilever Benelux 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Estro Group 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Makro Netherlands (METRO Group) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Makro Egypt (METRO Group) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

2547 – 2551 

 

2544 – 2547 

 

2541 – 2544 

 

2539 – 2541 

 

2534 – 2537 

 

2532 - 2534 

รองประธานกรรมการ สายงานปฏิบติัการ 

METRO China (METRO Group) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

Makro China (SHV) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและปฏิบติัการ 

Makro Indonesia (SHV) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและปฏิบติัการ 

Makro Colombia (SHV) 

ผูจ้ดัการฝึกหดั 

Makro Netherlands (SHV) 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

Citibank Netherlands and New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 218 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2559  

3. เลขานุการบริษทัฯ 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนิโลบล  

ตั้งประสิทธ์ิ 

 

18 มีนาคม 2551 

เลขานุการบริษทัฯ 57 ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม)             

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย                                             

สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- Certificate in Attorney Assistant Training 

Program,   Litigation/Corporation, UCLA 

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

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (“LLM”) โรงเรียน

กฎหมาย มหาวิทยาลยัเทมเปิล ฟิลลาเดเฟีย      

มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

2551 – ปัจจุบนั  

 

 

 

2548 – ปัจจุบนั  

 

2532 – 2547 

 

2529 - 2532 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษทั  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/ ทนายความหุน้ส่วน  

บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

ทนายความหุน้ส่วน  

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

ทนายความ (ประจาํบริษทั)  

หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน บีกริมแอนดโ์ก 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายช่ือบริษทั บริษทัย่อย 

รายช่ือ สยามฟูด เซอร์วสิ วนีาสยาม ฟู้ด แมค็โครอาร์โอเอช ARO โปรมาร์ท แมค็โคร กมัพูชา 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ 

นายชิ หลุง ลิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  

นายฌอง ปิแอร์ เบียงเฟ      กรรมการ 

นางพรทิพย ์หล่อทรัพย ์     กรรมการ  

นางอารีย ์วงศรั์ศมี     กรรมการ  

นางศิริพร เดชสิงห์     กรรมการ  

นายริคาร์โด ้เบารอตโต ้     กรรมการ  

นางสุดารัตน ์ชมอินทร์ กรรมการ      

นางสาวธญัมาส วรชาติ กรรมการ     กรรมการ 

นายเลิง ชิว ปง กรรมการ      

นายนพชยั มีแตม้      กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ (Compliance) 

ช่ือ – สกลุ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นายมนตรี  

คงเครือพนัธุ์ 

 

หัวหนา้ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

43 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  

สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรผูส้อบบญัชี

อนุญาต (CPA) 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

ปี 2547 – ปี 2557 

 

 

ปี 2545 – ปี 2547 

 

 

ปี 2538 – ปี 2545 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบ 

 

Executive 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

PricewaterhouseCoopers UK 

 

 

บริษทั คูเปอร์สแอนดไ์ลยแ์บรนด ์จาํกดั 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี 

ให้บริการท่ีปรึกษา ฯลฯ 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี 

ให้บริการท่ีปรึกษา ฯลฯ 

 

ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ท า ง บั ญ ชี แ ล ะ

ตรวจสอบบญัชี 

2. นางปฐมา  

ระวงัภยั อมัพวา 

 

หัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย

และกาํกบักิจการท่ีดี 

55 - มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง

กฎหมายธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร

บริหารธุรกิจ Australian 

Business College, Perth, 

Western Australia 

- นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2554 (ก.ค.) – ปัจจุบนั 

 

 

 

ปี 2545 – ปี 2554 (มิ.ย.) 

 

 

ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.) 

 

 

ปี 2532 – ปี 2544 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและกาํกบั

กิจการท่ีดี 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและภาษี 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมาย 

 

หัวหนา้ฝ่ายนิติกรรม

สัญญา ทนายความ ท่ี

ปรึกษากฎหมาย 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ซีอาร์ซี อาโฮลด ์จาํกดั 

 

 

บริษทั สาํนกังานกฎหมาย เสรี – มานพ จาํกดั 

บริษทัสาํนกังานกฎหมาย ไพบูลย ์สุตนัติวรคุณ จาํกดั 

บริษทั เอนก แอนด ์แอสโสซิเอท จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

 

 

ดํา เนิน ธุรกิจศูนย์จ ําห น่ ายสิ น ค้า

อุปโภคและบริโภค 

 

ดํา เนิน ธุรกิจศูนย์จ ําห น่ ายสิ น ค้า

อุปโภคและบริโภค 

 

ให้บริการปรึกษากฎหมาย สัญญา 

การลงทุนและคดีความ 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ หนา้ท่ี 221 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น หนา้ท่ี 222 
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	4.1.1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
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	11,975
	11,103
	ที่ดิน
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ/เจ้าของสิทธิ
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	ไม่มี
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	สินทรัพย์
	ไม่มี
	อาคารเช่า
	7.0
	7.0
	อาคาร
	-
	-
	-
	-
	อุปกรณ์ในร้านค้า
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	1.6
	2.0
	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	14.6
	7.4
	อุปกรณ์สำนักงาน 
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	1.7
	2.7
	ยานพาหนะ
	-
	-
	-
	-
	สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	0.3
	1.0
	งานระหว่างก่อสร้าง
	25.2
	20.1
	รวม
	4.1.3 บริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จำกัด (บริษัทย่อย)
	มูลค่าทางบัญชี
	มูลค่าทางบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 59
	ณ 31 ธ.ค. 58
	สินทรัพย์
	(ล้านบาท)
	(ล้านบาท)
	ไม่มี
	อาคารเช่า
	1.4
	2.4
	อาคาร
	-
	-
	-
	-
	อุปกรณ์ในร้านค้า
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	0.4
	0.5
	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ
	4.5
	5.3
	อุปกรณ์สำนักงาน 
	-
	-
	-
	-
	ยานพาหนะ
	-
	-
	-
	-
	สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง
	-
	-
	-
	-
	งานระหว่างก่อสร้าง
	6.3
	8.2
	รวม
	4.1.4 บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด (บริษัทย่อย)
	4.1.5 ARO Company Limited (บริษัทย่อย)
	4.1.6  บริษัท โปรมาร์ท จำกัด (บริษัทย่อย)
	4.1.7 บริษัท Makro (Cambodia) จำกัด (บริษัทย่อย)
	2
	19 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	1
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	20 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	1
	 อาหารสดที่เตรียมไว้เป็นชุดเพื่อใช้ในการปรุง
	20 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	2
	19 ก.ค. 2565
	21 ก.ค. 2535
	2
	20 ก.ค. 2565
	21 ก.ค. 2535
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	4
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	14 ธ.ค. 2565
	15 ธ.ค. 2535
	3
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	14 ธ.ค. 2565
	15 ธ.ค. 2535
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
	1
	 อาหารที่จัดไว้เป็นชุดเพื่อใช้ในการปรุง
	1 เม.ย. 2566
	2 เม.ย. 2536
	1
	 ผักสด ผลไม้สด
	29 เม.ย. 2566
	30 เม.ย. 2536
	3
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	8 มิ.ย. 2566
	9 มิ.ย. 2536
	3
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	8 มิ.ย. 2566
	9 มิ.ย. 2536
	1
	 ภาชนะเมลามีน
	29 เม.ย. 2566
	30 เม.ย. 2536
	2
	26 เม.ย. 2569
	27 เม.ย. 2559
	1
	 สำลีใช้ปั่นหู
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	11
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องดื่มน้ำผลไม้
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และอาหารดอง
	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องดื่มน้ำผลไม้
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และอาหารดอง
	4
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	1 ก.ค. 2564
	2 ก.ค. 2544
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	4
	 อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
	18 ก.ค. 2564
	19 ก.ค. 2534
	 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเคี้ยว และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และเครื่องดื่ม
	4
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	29 ม.ค. 2566
	30 ม.ค. 2546
	 สิ่งทอ
	1
	 เนื้อนกกระจอกเทศ
	30 ส.ค. 2566
	31 ส.ค. 2546
	1
	 สื่อโฆษณา
	26 เม.ย. 2569
	27 เม.ย. 2559
	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	17 ต.ค. 2560
	18 ต.ค. 2550
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	 เบเกอรี่ และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม
	10
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	 ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
	 วิสกี้
	5
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	4
	 สารเสริมความเป็นด่างของน้ำ สารปรับค่า ความเป็นกรดด่างให้เป็นกลาง
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น 
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	2
	 เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	11 พ.ค. 2563
	12 พ.ค. 2553
	 เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	1
	 ข้าวบรรจุถุง
	30 พ.ค. 2563
	31 พ.ค. 2553
	3
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	17 พ.ย. 2563
	18 พ.ย. 2553
	 จัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจัดการตลาด การจัดการด้านการค้า
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	9
	 กระดาษเช็ดปาก
	24 ธ.ค. 2565
	25 ธ.ค. 2555
	 สารเคมีให้ความหวานเทียม
	 ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ น้ำผลไม้
	 หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วยใส่นม ที่คนกาแฟ
	2
	 ผักสด ผลไม้สด
	6 มี.ค. 2566
	7 มี.ค. 2556
	 ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว
	2
	 เนื้อสัตว์
	4 ก.ค. 2566
	5 ก.ค. 2556
	1
	 ซาลาเปา ขนมจีบ
	12 ต.ค. 2567
	13 ต.ค. 2557
	1
	 เค้ก คุ๊กกี้ ขนมปัง
	2 พ.ค. 2566
	3 พ.ค. 2556
	1
	 เค้ก คุ๊กกี้ ขนมปัง
	2 พ.ค. 2566
	3 พ.ค. 2556
	4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
	การรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 
	บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้ารวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
	อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน
	4.4.2 สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
	1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
	การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศชื่อ          MBS 2000
	900,000 บาท ต่อ 1 สาขาที่เปิดใหม่ของห้างแม็คโครที่มีพื้นที่ขายมากกว่า 4,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการเรียกเก็บครั้งเดียว เฉพาะสาขาที่เปิดใหม่ 
	บริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการบันทึกรายการขายสินค้า การบันทึกรับสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาบริษัท โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้โดยต้นทุนใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง
	อายุ 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน
	4.4.3 กรมธรรม์ประกันภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม Umbrella Insurance
	4.4.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงาน
	สิทธิการเช่าในที่ดิน
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	222 ตารางเมตร
	ภายหลังหมดอายุสัญญาเช่า
	คำมั่นต่ออายุ
	128 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	131 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	145 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	259 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	1,682 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	1,984 ตารางเมตร
	-
	400.30 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
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	Management and CG (3)
	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก...
	1) คณะกรรมการบริหาร
	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 คน ดังนี้
	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้
	4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้
	คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย
	(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
	(2) ค่าบริการอื่น
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	Management and CG (5)
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
	บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ว่าเป็นกลไก และเครื่องมือในการผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ...
	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชี            ด้านการเงิน และด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระตาม...
	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบัติ...
	(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal environment)
	บริษัทฯ กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งระบุบทบาท และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจขององค์กร นอกจ...
	(2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
	บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว อย่างชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมาย และกลยุทธ์ ดังกล่าวจะกำหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวิธีการบริหารความเ...
	(3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
	บริษัทฯ จัดทำการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบียบ และกฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหน...
	(4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
	บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงโดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกของบริษัทฯ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
	(5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
	บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินในแต่ละเรื่อง เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม...
	(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
	บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน...
	บริษัทฯ มีการจัดทำกระบวนการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในในการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเ...
	(7) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
	บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
	บริษัทฯ จัดการสื่อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ...
	นอกจากนี้บริษัทฯ จัดการสื่อสารภายนอกองค์กร โดยใช้ช่องทาง เว็บไซต์www.siammakro.co.th  และช่องทาง Call Center  (02 335 5300) ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แ...
	(8) การติดตาม (Monitoring)
	บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีแผนกตรวจสอบภ...
	11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน
	11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
	ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดที่จะผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
	11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
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	12
	12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
	12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน ในอนาคต
	บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น        โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิ...
	หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการ...
	1. การซื้อสินค้า
	กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน  ทั้งนี้ รายการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ากับบริษัทอื่นที่ไม่เ...
	2. การใช้บริการ
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