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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและ
บริ การตนเอง โดยจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าที่เป็ นสมาชิกของบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
ซึ่ งมี ส าขาอยู่ทัว่ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ดําเนิ นงานโดยที มผูบ้ ริ หารมืออาชี พซึ่ งประจําอยู่ที่สาํ นักงานใหญ่
ในกรุ งเทพมหานคร และแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ โดยในปี 2532 บริ ษ ัท ฯ ได้ด าํ เนิ น การเปิ ดศู น ย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็ค โคร สาขาแรก คื อ สาขา
ลาดพร้ าว ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการขยายสาขาของศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร ควบคู่ไปกับการ
พัฒนารู ปแบบสาขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนําเสนอสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจภายใต้รูปแบบสาขา 5 รู ปแบบหลักได้แก่
1)

Classic Store - ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” หรื อ
“ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสิ ก” ซึ่ งเป็ นรู ปแบบสาขาดั้งเดิม และจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคหลากหลายประเภท โดยให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการร้านโชห่ วย และร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ฯ

2)

Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส” ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการด้าน
ธุ รกิ จโรงแรม ภัตตาคาร ร้ านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ ยง (กลุ่มโฮเรก้า) โดยเฉพาะ โดยจัดหา
สิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจรมานําเสนอแก่ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้า อาทิ อาหารสดและ
อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เครื่ องครัว อุปกรณ์ในการเตรี ยมอาหาร และของใช้ที่จาํ เป็ นสําหรับธุ รกิจ
ร้านอาหารและโรงแรม โดยคํานึ งถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงที่ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่ง
ผลิต ความหลากหลาย และความพอเพียงที่จะให้บริ การครบ ณ จุดเดียวเป็ นสําคัญ

3)

Eco Plus Store - “อีโค พลัส” รู ปแบบเพื่ อผูป้ ระกอบการมืออาชี พทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกราย
ย่อย รู ป แบบสาขา อี โ ค พลัส ได้จัด สรรพื้ นที่ สําหรั บสิ นค้าประเภทอาหารสดเพื่ อให้บริ การแก่
ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น ในทําเลพื้นที่มีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยงจํานวนมาก
และมีศกั ยภาพในการเติบโต

4) Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดช้อป” นอกจากการขยายสาขาเพื่ อให้ครอบคลุมพื้ นที่ ทวั่ ประเทศ
และใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นสําคัญ แม็คโครไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิสรู ปแบบ
ใหม่ ในรู ป แบบ แม็ค โคร ฟู ด ช้อป หรื อ ศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้า อาหารสด อาหารแช่ แ ข็งขนาดเล็ก
เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้นโดยไม่
ต้องเดินทางไกล นับเป็ นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการเติบโตให้กบั ธุ รกิจด้านอาหารของแม็คโครอย่าง
รวดเร็ ว ทั้งยังสร้างความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเปิ ดสาขา
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 2
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แม็ ค โคร ฟู ด ช้อ ปเพิ่ ม มากขึ้ น แม้ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ส าขาของแม็ค โครตั้งอยู่ เพื่ อ ตอบโจทย์ธุ ร กิ จของ
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าได้ใกล้ชิดขึ้ น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวและเขตเมืองที่มีร้านอาหารกระจุก
ตัวอยู่เป็ นจํานวนมาก รวมทั้งการขยายสัดส่ วนลูกค้ากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่นิยมซื้ ออาหารสดไปปรุ งอาหาร
รับประทานเองที่ บา้ นด้วย ภายหลังจากสาขาต้นแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ที่ มี
พื้นที่การขายประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอํานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ระกอบการโฮเรก้าในฐานะ
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่ แข็งขนาดเล็กได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ นิยม
จับ จ่ า ยวัต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพไปปรุ งรั บ ประทานที่ บ้าน ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ จึ งได้ข ยายสาขาแม็ค โคร
ฟูดช้อป เพิ่ มขึ้ นอีกจํานวน 2 สาขา คื อ สาขาตลาดวงศกร และสาขาพระราม 4 ซึ่ งมี ส่วนสร้างการ
เติบโตให้กบั ธุรกิจบริ การด้านอาหารของแม็คโครอย่างรวดเร็ ว
5)

ร้านจําหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” หรื อ “ร้านสยามโฟรเซ่ น” คื อรู ปแบบร้านที่
บริ ษทั ฯ พัฒนาขึ้นมาในปี 2553 เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ ายสิ นค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ
โดยมีพ้ืนที่ ขายประมาณ 80 - 260 ตารางเมตร ในทําเลย่านตลาดสดที่ เข้าถึงได้ง่าย ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่ ตอ้ งการสิ นค้าคุณภาพ ปลอดภัย
ราคาประหยัดและคงที่ เพื่ อที่ จะสามารถบริ หารจัดการต้นทุ นธุ รกิ จได้ตลอดทั้งปี โดยในปี 2559
บริ ษทั ฯ ขยายสาขาร้านสยามโฟรเซ่นเพิ่มจํานวน 1 สาขา คือ สาขาพัทยา-นาเกลือ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 115 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโคร จํานวน 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน 17 สาขา อีโค พลัส จํานวน 11 สาขา แม็คโคร
ฟูดช้อป 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 8 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จํานวน 24 สาขา และสาขาในต่ า งจังหวัด จํานวน 91 สาขา โดยมี พ้ื น ที่ ก ารขายรวมประมาณ 704,017
ตารางเมตร
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุ รกิจนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั ฯ ผ่านการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ (1) สยามฟูด เซอร์ วิส
(2) วี น าสยาม ฟู้ ด (3) แม็ ค โคร อาร์ โ อเอช (4) ARO Company Limited (5) โปรมาร์ ท และ (6) Makro
Cambodia โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้ อมบริ การจัดเก็บและจัดส่ งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่ แข็งคุณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและ
อาหารพร้ อมปรุ ง ชั้นเลิ ศจากทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 3
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บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่ แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อม
ปรุ งชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหาร
ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่ น โรงแรม ร้ านอาหารรวมถึ งธุ รกิ จให้บ ริ การอาหารจานด่ วน ธุ รกิ จ
จัดเลี้ยง เป็ นต้น

3)

บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด (Makro ROH)
ประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และ/หรื อ การ
ให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ

4)

ARO Company Limited (ARO)
ประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านการตลาด และให้คาํ ปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ การจัดตั้ง ARO
โดยบริ ษทั ฯ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในประเทศเมี ยนมาร์ ใน
อนาคต

5)

บริ ษทั โปรมาร์ท จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ

6)

Makro (Cambodia) Company Limited (Makro Cambodia)
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 Makro ROH ARO โปรมาร์ ท และ Makro Cambodia ยังอยู่ร ะหว่ างการ
เตรี ยมการเพื่อดําเนินธุรกิจในอนาคต
1.1.1 วิสัยทัศน์
บริ ษทั ฯ มีวิสยั ทัศน์ที่จะมุ่งเป็ นที่หนึ่งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร
สําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนั ธกิจหลัก 5 ประการคือ
1) ขยายตัวสู่อาเซี ยนด้วยรู ปแบบร้านค้าที่หลากหลาย
2) ให้รางวัลความสําเร็ จของทีมงาน และลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3) ศึกษาทําความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 4

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

4) สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และ
5) นําเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด และคุม้ ค่าที่สุดให้กบั ลูกค้า
1.1.2 เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มี เป้ าหมายในการรักษาความเป็ นผูน้ าํ ธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ งในประเทศไทย และมี แผนขยาย
จํานวนสาขาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุ รกิ จอาหารและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ จึงมีนโยบายพัฒนารู ปแบบสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่ ม ลูกค้าผูป้ ระกอบการมากยิ่ งขึ้ น ตลอดจนเล็งเห็ นถึ งโอกาสในการขยายธุ ร กิ จไปยังกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ที่ จะมุ่งเป็ นที่หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหา
สิ นค้า เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
กลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจที่สาํ คัญเพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ คือการ
ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อเป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่งของลูกค้า ซึ่ ง
ปั จจุ บนั มี ลูกค้าสมาชิ กมากกว่า 3.0 ล้านรายในการจัด หาสิ นค้าและมี ทุ กคําตอบเรื่ องธุ รกิ จอาหาร
สําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พด้านอาหารและค้าปลีกรายย่อย ภายใต้สโลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุ รกิจ
คุณ” โดยที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาลูกค้าต่าง ๆ ร่ วมกับคู่คา้
และองค์กรภาครัฐ เพื่อผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย และผูป้ ระกอบการมืออาชีพทางด้านอาหาร เพื่อ
ศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โช
ห่วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเสริ มความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าให้แก่ กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจัดงาน “วันนัดพบผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีก”
“งานตลาดนัดโชห่ วย” และ “งานมหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์ ” เป็ นต้น นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังดําเนิ นโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน (โปรด
พิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ การส่ งเสริ มการขายในส่ วนที่ 1 ข้อ 2.4 - การตลาดและการ
แข่งขัน)
บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพที่ แข็งแกร่ งในการเป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองใน
ระบบสมาชิ กมาตลอด 27 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่ อ
ธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” นอกจากเพิ่มสัดส่ วนสิ นค้ากลุ่มอาหาร
สดที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า บริ ษทั ฯ ยังคงพัฒนารู ปแบบ
สาขาของศู น ย์จ ําหน่ า ยสิ น ค้า แม็ค โครอย่า งหลากหลาย ให้มี เอกลัก ษณ์ แ ละศัก ยภาพเฉพาะตัว
ที่แตกต่างเพื่อสามารถให้บริ การและเข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พในแต่ละท้องถิ่นได้สะดวก
ยิ่งขึ้น และบรรลุเป้ าหมายเพื่อจะเป็ น “คู่คิดธุรกิจ” ของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริ ง และ
เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะรู ปแบบแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสที่มีพ้ืนที่ขายขนาดเล็กลงเฉลี่ยอยู่
ที่ 1,000-5,000 ตารางเมตร ประสบความสําเร็ จอย่างมากในการเจาะตลาดผูป้ ระกอบการโฮเรก้าใน
พื้นที่ท่องเที่ยวที่ มีศกั ยภาพสู ง เนื่ องจากเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจอาหาร
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 5
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ในแต่ละพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี และสอดรับไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาอาหารปลอดภัย ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ซึ่ ง
เป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มโฮเรก้า แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
สาขาแรกได้เปิ ดดําเนิ นการที่ อาํ เภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
และมีผลประกอบการเป็ นไปตามความคาดหมาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
รู ปแบบใหม่ “แม็คโคร ฟูดช้อป” เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายสาขาไปในแต่ละพื้นที่ มากขึ้ น
ทั้งนี้ ยอดขายของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าเติ บโตจากสัดส่ วนยอดขายเพี ยงร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 26 ของ
ยอดขายรวมในสิ บกว่าปี ที่ ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ เปิ ดดําเนิ นการแม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส จํานวนทั้งสิ้ น 17 สาขา และมีแผนในการขยายจํานวนสาขาอย่างต่อเนื่ องไปยังทําเลใกล้
กับกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า หรื อในพื้ นที่ ที่มีศกั ยภาพในจังหวัดท่ องเที่ ยวมากขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
พัฒนารู ปแบบสาขาอีโค พลัส จากศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครแบบดั้งเดิ ม เพื่อจัดสรรพื้นที่ สําหรับ
สิ นค้าประเภทอาหารสดมากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ เปิ ดดําเนิ นการรู ปแบบสาขา
อีโค พลัส จํานวนทั้งสิ้ น 11 สาขา
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังเปิ ดช่ องทางขายผ่า น Makroclick.com นับ เป็ นช่ องทางออนไลน์ ใ หม่ ข อง
แม็คโครที่เข้ามาตอบโจทย์การสร้างธุ รกิจของผูป้ ระกอบการโชห่ วยและผูป้ ระกอบการโฮเรก้าที่เป็ น
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ โดยจัดหากลุ่มสิ นค้าที่ มีความหลากหลายและแตกต่ างจากสิ นค้าที่ วางจําหน่ ายใน
สาขาของแม็คโคร มานําเสนอเป็ นทางเลือกหนึ่ งบนร้านค้าออนไลน์ ในปี 2558 Makroclick.com มี
ยอดสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตัวของปี ที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมัน่ ใจของลูกค้าที่มีต่อ
ช่องทางการซื้ อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ฯ โดยลูกค้าเชื่ อมัน่ ว่าจะยังคงได้รับสิ่ งที่ดีที่สุด และ
คุม้ ค่าที่ สุดจากแม็คโคร อีกทั้งสาขาของแม็คโครที่ กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศ นับเป็ นข้อได้เปรี ยบที่
สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่าจะเป็ นช่ องทางที่สะดวกในการติดต่อ สอบถาม และแก้ไขในกรณี ที่
เกิ ด ปั ญหาจากการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ทั้งนี้ ตลาดพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทยมี โอกาส
เติ บ โตอี ก มาก จากจํา นวนคนไทยผูใ้ ช้งานบรอดแบนด์อิ น เทอร์ เน็ ต กว่า 30 ล้า นคน บริ ษ ัท ฯ มี
ศักยภาพความพร้ อมด้านโลจิ ส ติ กส์ ประกอบกับ มี ฐานข้อมู ลลูก ค้าสมาชิ ก ในเชิ งลึ ก ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒ นาสิ นค้าและบริ การของ Makroclick.com ต่ อไป เพื่ อสร้ างความพึ ง
พอใจแก่กลุ่มลูกค้าสมาชิ กเดิม และหวังเพิ่มจํานวนลูกค้าสมาชิ กใหม่ให้มากขึ้น ซึ่ งที่ผ่านมายอดการ
สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ถือว่าได้รับผลตอบรั บที่ ดี เพื่ อเพิ่ มความสะดวกและความคุ ม้ ค่ าให้กบั ลูกค้า
สมาชิ ก ในปี 2559 บริ ษัท ฯ ร่ ว มมื อ กับ บริ ษัท ในเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ ว างแผนในการพั ฒ นา
แพลตฟอร์ มและระบบการผสานธุ รกิ จจากออนไลน์ไปออฟไลน์ O2O (Online to Offline) เป็ นของ
ตนเอง และพร้อมใช้งานอย่างเต็มรู ปแบบภายในปี 2560 โดยผูป้ ระกอบการจะสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า
ที่ มี ว างจํา หน่ า ยในสาขาของแม็ ค โคร รวมถึ ง สิ นค้า ที่ ค ัด สรรไว้ใ นแคตตาล็ อ กผ่ า นช่ อ งทาง
Makroclick.com ซึ่ งช่ วยเพิ่ มความคล่ องตัวในการบริ หารจัด การธุ รกิ จพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ กส์ ข อง
แม็คโครมากขึ้น
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เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อของผู ้บ ริ โภคยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี แ นวโน้ ม ไปทางสื่ อ ดิ จิ ทัล ขณะที่
ผูป้ ระกอบการเริ่ ม ใช้ช่ อ งทางออนไลน์ในการติ ด ต่ อทําธุ ร กิ จมากขึ้ น แม็ค โครจึ งตัด สิ น ใจรุ กทํา
การตลาดดิ จิทลั อย่างจริ งจัง ในปี 2559 นอกเหนื อจากช่ องทางติ ดต่อสื่ อสารแบบดั้งเดิ ม อาทิ ป้ ายที่
ติดตั้ง ณ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า และแม็คโครเมล์ที่ส่งตรงถึงลูกค้าสมาชิ กกว่า 3 ล้านราย แม็คโครยังได้
พัฒนาช่องทางทันสมัยที่สามารถสื่ อสารและอัพเดตรายการส่ งเสริ มการขายถึงลูกค้าสมาชิ กโดยตรง
คือ แม็คโครแอปพลิเคชันซึ่ งพัฒนาขึ้นมาในปี ที่ ผ่านมา สําหรับในปี นี้ มีการปรับปรุ งคุณสมบัติของ
แอปพลิเคชันให้ง่ายต่ อการใช้งานยิ่งขึ้ น รวมทั้งพัฒ นาการแจ้งเตื อนโปรโมชัน่ และคูปองส่ วนลด
กระตุน้ ให้ลูกค้าสมาชิ กตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเพื่ อนําไปสร้างยอดขายต่อได้ โดย ณ สิ้ นปี 2559 มี ยอด
ดาวน์โหลดใช้งานอยูท่ ี่ 200,000 คน เพิ่มจากปี 2558 ที่มียอดดาวน์โหลดเพียง 50,000 คน
ในขณะที่ สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของแม็คโครได้รับการปรับปรุ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการปรั บแต่งเว็บไซต์ของแม็คโครให้ติดอันดับการค้นหาในตําแหน่ งที่ ดีที่สุ ด
(SEO) ตลอดจนการทําการตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (SEM) ทําให้ลกู ค้าสมาชิกที่มีอยู่
เดิ มและกลุ่มเป้ าหมายใหม่สามารถเข้าถึ งสิ นค้าและบริ การของแม็คโคร ผ่านช่ องทางออนไลน์ได้
อย่างรวดเร็ ว
เพื่ อให้การตอบสนองความต้องการและการบริ การลูกค้าผูป้ ระกอบการดี ยิ่งขึ้ น และพร้อมรองรั บ
การตลาดในยุคดิจิทลั บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการผสานธุ รกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน์
(Online to Offline - O2O), การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารู ปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล
(Big Data Analytics) และ การสร้างแพลตฟอร์มสําหรับธุรกิจดิจิทลั (Business to Business Platform B2B) เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต และส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ สามารถมุ่งไปสู่
เป้ าหมายทางด้า น Digital Platform ได้ ซึ่ งจะเพิ่ ม ศัก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารด้า นธุ ร กิ จ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) ของบริ ษทั ฯ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่เชิ งลึกเข้ามาเป็ น
ส่ วนประกอบ ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งลึกนี้ ยังสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิจปกติดว้ ย อาทิ
เช่น การค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ ว และสามารถเจาะไปยังส่ วนข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการเพื่อที่จะทําการ
วิเคราะห์ในเชิ งลึก (Deep Analysis) ส่ วนระบบ B2B จะช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถให้บริ การข้อมูลแก่
บริ ษทั คู่คา้ ให้ดียิ่งขึ้น และมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานเร็ วขึ้น นอกจากนี้ ยังมีระบบปฏิบตั ิงาน Store
Oracle ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมื อ สํ า คัญ ที่ ช่ ว ยวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อของลู ก ค้ า เพื่ อ การพัฒ นา
องค์ประกอบต่าง ๆ ของธุ รกิ จให้ตอบโจทย์ความต้องการของผูป้ ระกอบการมืออาชี พแต่ละกลุ่ม แต่
ละรายมากที่สุด อาทิ การพัฒนาสูตรสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การเพิ่มมูลค่าอาหารปลอดภัย อีกทั้งมี
ราคาเหมาะสมที่ ลูกค้าสามารถบริ หารจัดการต้นทุนและสร้างผลกําไรจากสิ นค้าได้อย่างคุม้ ค่า การ
จัดทํารายการส่ งเสริ มการขายแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นรายลูกค้า ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการสร้ างสรรค์
ประสบการณ์การจับจ่ายรู ปแบบใหม่แก่ลูกค้าสมาชิกแบบเฉพาะรายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ในตลาด เมื่ อ ธุ ร กิ จ ของผู ้ป ระกอบการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่ อ แบรนด์
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“แม็ค โคร” ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี ผ ลการดําเนิ นงานที่ เติ บโตไปด้วย (“Grow & Go”) และเป็ นผล
นําไปสู่ความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
กลยุท ธ์ที่สําคัญอี กประการหนึ่ งในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ คื อระบบการกระจายสิ นค้าและ
โลจิ สติ กส์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการจัดเตรี ยมสิ นค้าที่ ครบครัน ตลอดจนการพัฒนา
ปรับปรุ งระบบการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ลดต้นทุนด้านการบริ หารจัดการ และ
สร้างความยัง่ ยืนทางด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม นอกจากเสริ มสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้
ธุ รกิ จแม็คโครมีความโดดเด่น ยังส่ งผลให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถดําเนิ นธุ รกิ จได้อย่างราบรื่ น
โดยไม่มีหยุดชะงัก นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคุณภาพสิ นค้า โดยเฉพาะสิ นค้า
กลุ่มอาหารสด อาทิ ผักและผลไม้ เนื้ อสัตว์และอาหารทะเลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้ตน้ ทุนใน
กระบวนการจัดส่ งสิ นค้าลดลง เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกระจายสิ นค้าให้ทนั ต่อความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ และสามารถรองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตอย่างรวดเร็ วของธุ ร กิ จแม็ค โคร อี ก ทั้งยังมี
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ งานตัดแต่ งและบรรจุ อาหารสดประเภทผักผลไม้ เนื้ อสั ตว์ เนื้ อปลา
พร้อมปรุ งและพร้อมขาย โดยแม็คโครตั้งใจจะสร้างมาตรฐานให้กบั สิ นค้ากลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้
ทางภายใต้มาตรฐาน GMP, GMP Codex, E-Privilege เป็ นต้น และลดงานส่ วนนี้ ที่สาขาแม็คโครลง
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถเอาใจใส่ ค วามต้อ งการและให้ ค ํา แนะนํ า ที่ เป็ นประโยชน์ แ ก่ ลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการมากขึ้น ถือเป็ นมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูป้ ระกอบการมืออาชี พ และรักษาความสมํ่าเสมอของ
คุ ณ ภาพสิ น ค้า ในเวลาเดี ย วกัน ปั จจุ บัน บริ ษ ัท ฯ ยังมุ่ งมั่น พัฒ นาระบบการกระจายสิ น ค้า แบบ
ครอสด็อก (Cross Dock) เพื่ อบริ หารและจัดการการกระจายสิ นค้าไปสู่ สาขาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ประหยัด ทั้งเวลาและพลังงาน พร้ อ มทั้งสนับ สนุ น ให้ บ ริ ษ ัท ขนส่ งติ ด ตั้งระบบ Truck Tracking
System บนรถขนส่ งสิ นค้า ถือเป็ นกลไกหนึ่ งที่ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบตําแหน่งรถขนส่ ง
และควบคุมอุณหภูมิสินค้าได้ตลอดทาง และตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าสิ นค้าของแม็ค
โครจะมีคุณภาพที่ดีจนกระทัง่ ถึงมือของลูกค้าผูป้ ระกอบการ และยังสามารถดูแลความปลอดภัยและ
รักษาคุณภาพของอาหารได้ตลอดทั้งห่ วงโซ่อุปทาน ถือเป็ นจุดแข็งและความแตกต่างที่แม็คโครมอบ
ให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการด้วยความภาคภูมิใจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้าทั้งสิ้ น 4 แห่ ง ได้แก่ (1) ศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค ที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด
อาหารแช่ เย็น และอาหารแช่ แข็ง ที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (3) ศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่ อาํ เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ (4) ศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารสด อาหารแช่ แข็ง และอาหารแช่ เย็น ที่ อาํ เภอเมื อง จังหวัด สมุ ทรสาคร ที่ มีข นาด 22,000
ตารางเมตร นับว่ามีความทันสมัยที่สุดแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย ที่มีการนําระบบจัดเก็บในคลังสิ นค้า
ที่ ควบคุ มด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) มาใช้เพื่ อจัดเก็บ
และคงคุณภาพสิ นค้าประเภทอาหารแช่ แข็ง ผลไม้นาํ เข้า และเนื้ อสัตว์นาํ เข้าที่ ตอ้ งสั่งซื้ อในปริ มาณ
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มาก ภายในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งนับเป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสดที่ใช้
ระบบ ASRS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นอกจากการสรรหาสิ นค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง ตลอดจนสิ นค้าอุปโภค
ที่มีคุณภาพไว้อย่างหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้าผูป้ ระกอบการในแต่ละพื้นที่ บริ ษทั ฯ จึงได้อาศัย
ความได้เปรี ยบในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบในแต่ละพื้นที่เป็ นอย่างดีในการพัฒนา
สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง ซึ่ งมี คุณภาพที่ เป็ นที่ ยอมรับและมี ความเป็ นเอกลักษณ์
เหมาะสมสําหรับผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งยังมีส่วนช่ วยลูกค้าผูป้ ระกอบการบริ หาร
จัดการต้นทุนในการทําธุ รกิจอีกด้วย นี่ คืออีกกลยุทธ์หนึ่ งที่สร้างความแตกต่างและสร้างยอดขายอัน
น่าพึงพอใจให้กบั บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยังมุ่ งพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรอย่างต่ อ เนื่ อง ที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท ฯ ได้
ดํา เนิ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ตามแผนงานบริ หารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
(HR Roadmap) โดยมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และเติบโตก้าวหน้าไปตามสาย
งาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ งให้แก่
องค์กร เพื่ อให้พร้อมที่ จะเผชิ ญความท้าทายในอนาคต ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กร
ใหม่ในส่ วนของฝ่ ายจัด ซื้ อ (Commercial) โดยสร้ างที มผูบ้ ริ หารระดับบนที่ มีประสบการณ์ ค วาม
ชํานาญที่ แตกต่างมารองรับการขยายตัวของธุ รกิ จแม็คโคร รวมทั้งฝึ กอบรมบุคลากรฝ่ ายจัดซื้ อให้มี
ความเชี่ ยวชาญผ่านโครงการ Commercial Capability ในขณะที่ ฝ่ายปฏิบตั ิ การ (Operation) ได้จดั ทํา
คู่มือความรู ้พ้ืนฐาน “เพื่อนคู่คิด มิตรในสโตร์ ” สําหรับพนักงานใหม่ รวมทั้งฝึ กอบรมพนักงานให้มี
ความรู ้ทว่ั ไป และความรู ้ทางธุ รกิ จอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแม็คโคร เช่น โครงการ Own Brand
โครงการ Food Service Academy เน้ น อบรมพนั ก งานระดับ ผู ้ช่ ว ยผู ้จัด การสาขา (ASGM) ของ
ฟูดเซอร์วิส และผูจ้ ดั การแผนกอาหารสด ให้มีความรู ้เฉพาะทางด้านธุรกิจอาหารสมกับเป็ นคู่คิดธุรกิจ
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการ โดยพัฒนาสื่ อการสอนที่ สามารถเรี ยนรู ้ที่ไหนก็ได้ภายใต้แนวคิ ด “Makro
Academy Everywhere อยู่ที่ไหนก็เรี ยนได้ ไม่แพ้ระยะทาง” เพื่อสะดวกต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งใน
เชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ และสามารถรองรับการขยายสาขาอย่างรวดเร็ วของแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
ขนาดเล็กต่อไป และยังคงมุ่งมัน่ ปลูกฝังค่านิ ยม “VICTORY-7 ค่านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร” ลงในตัว
พนักงานอย่างต่อเนื่ อง หลังสร้างความตระหนักรู ้และสร้างการยอมรับค่านิ ยมขององค์กรมาตลอดปี
2557 ในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนค่านิ ยมเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ อาทิ การให้บริ การที่ เป็ นเลิศแก่ลูกค้าด้วย
แนวคิด “ยิม้ แย้มแจ่มใส รู ้รอบตอบได้ อาสาหาให้” และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ข้ ึนภายใต้แนวคิด “ทําดี
มีคนชม” โดยให้รางวัลจูงใจแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรของบริ ษทั คู่คา้ ที่ปฏิบตั ิงาน
อยูท่ ี่สาขาในฐานะ “คนแม็คโคร” ที่นาํ ค่านิยม VICTORY ไปปฏิบตั ิตาม
อนึ่ ง กลยุทธ์การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในปี 2559 ยังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผูน้ าํ และสร้างความเป็ นมืออาชี พในพนักงานทุกระดับอย่างยัง่ ยืน ด้วยระบบ G4G “Grow our People
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For Growth” โดยส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารระดับ TOP 40 ประเมินตนเองและจัดทําคู่มือแผนพัฒนาส่ วน
บุ คคล เพื่ อมุ่งยกระดับขี ดความสามารถที่ พึ งประสงค์กบั ตําแหน่ งงานในแต่ ละระดับ (Leadership
Competencies) และพัฒ นาทักษะใหม่ ที่ จาํ เป็ นต่ อการดําเนิ น ธุ รกิ จในอนาคต ปั จจุ บัน มี การขยาย
แผนพัฒนาลงมาถึงผูจ้ ดั การสาขาระดับ TOP 200
ควบคู่กบั การพัฒนาบุคลากรภายในให้มีคุณภาพ คือการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ “แม็คโคร” ให้
เป็ นบริ ษทั ที่ น่าทํางานด้วย เพื่อจูงใจให้คนดี คนเก่ง มีความสามารถเข้ามาเสริ มทัพ โดยเฉพาะผูท้ ี่ มี
ความรู ้ ดา้ นธุ รกิ จอาหาร มี ทกั ษะทางด้านดิ จิทลั และนวัตกรรมซึ่ งมี ความสําคัญต่ อการเติ บโตของ
ธุรกิจแม็คโครในอนาคต ที่สาํ คัญคือการเปิ ดโอกาสให้คนรุ่ นใหม่ที่มีความสามารถและเรี ยนรู ้ได้อย่าง
รวดเร็ ว เข้าร่ วมเป็ นขุมพลังใหม่ขององค์กร ทั้งในส่ วนฝ่ ายจัดซื้ อ (Commercial) และฝ่ ายปฏิบตั ิ การ
(Operation) โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมโครงการ Young Talent Program และการปลูกฝังค่านิยมองค์กร
“VICTORY-7 ค่านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร” สําหรับเสริ มสร้างศักยภาพและสนับสนุ นให้พนักงาน
ใหม่ทาํ งานสอดประสานไปกับเพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างานที่มีประสบการณ์สูงได้อย่างรวดเร็ ว
ความสุ ขในการทํางานของพนักงานคื อสิ่ งสําคัญ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลยังคงเคี ยงข้างพร้อมเป็ นที่ พ่ ึ ง
และไว้วางใจของพนักงานเสมอ และที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ มุ่งผูกใจพนักงานและรักษาบุคลากรคุณภาพ
ให้เติ บโตตามสายงานไปพร้ อ มกับองค์กร โดยมี แผนการสื บทอดตําแหน่ งงานภายในองค์กรให้
พนักงานเห็ นชัดเจน พร้อมกันนี้ ยงั มี การจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพที่ หลากหลาย เช่ น 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 เพื่ อสนับสนุ นพนักงานให้สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ดี
สมกับเป็ นคู่คิดธุ รกิจของลูกค้าผูป้ ระกอบการด้วยความมัน่ ใจ ทั้งนี้ การจัดการฝึ กอบรมบางหลักสู ตร
ในรู ปแบบ Mass E-Learning มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้กบั บุคลากรได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้น
นอกจากนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การย้ายสํานักงานใหญ่มาที่ อาคารธาราพัฒ นาการ
ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถใช้สอยพื้นที่ ในการจัดฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกระดับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขณะเดี ยวกัน บริ เวณชั้น 6 ของอาคารได้รับการปรั บให้เป็ นสถานที่ ออกกําลังกายและสันทนาการ
ซึ่ งบริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าจะช่วยส่ งเสริ มให้พนักงานมีความสุ ขกับการทํางานที่แม็คโคร และส่ งผลให้เกิด
ประสิ ทธิ ผลในการทํางาน ส่ งผลให้ลกู ค้าสมาชิกมีความสุ ขจากการให้บริ การของพนักงานไปด้วย
บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นธุ รกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากสร้างองค์ความรู ้เพื่อสร้าง
ความแตกต่ างให้กบั ธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน ยังแบ่ งปั นประสบการณ์ ความรู ้อนั มีค่า พัฒนาผูป้ ระกอบการ
ร้านโชห่วยท้องถิ่นด้วยระบบบริ หารจัดการธุรกิจที่เป็ นสากลผ่านโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย”
(MRA - Makro Retailer Alliance) โดยโครงการดังกล่ าวจะช่ วยให้ค วามรู ้ แ ละคําปรึ กษาด้านการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก รวมถึ งแนะนํา เทคนิ ค ในการสร้ า งยอดขาย และเพิ่ ม ผลกํา ไรให้ แ ก่ ลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการ ไม่ เพี ยงเพิ่ มศักยภาพร้ านค้าปลี กท้องถิ่ น ที่ มีอ ยู่ด้ งั เดิ ม ให้เติ บ โตอย่างแข็งแรง ยัง
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สนับ สนุ น ให้ ร้ า นค้าปลี ก รายใหม่ ๆ เกิ ด เพิ่ ม ขึ้ น ด้วยการนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศสมัย ใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้ เพื่อช่ วยประเมินสัดส่ วนประเภทสิ นค้าที่ จะจัดจําหน่ าย รวมถึงออกแบบแผนผังการจัด
วางสิ นค้าสําหรับร้านค้าของลูกค้า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละ
พื้ น ที่ ซึ่ งจะช่ ว ยเสริ มความสามารถในการประกอบธุ ร กิ จ ของลู ก ค้า ซึ่ งเป็ นผู ้ค ้า ปลี ก รายย่ อ ย
(ร้านโชห่วย) อันเป็ นฐานลูกค้าหลักกลุ่มหนึ่งของบริ ษทั ฯ
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริ ษทั ฯ จดทะเบี ยนจัดตั้งในเดื อนพฤษภาคม 2531 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 750 ล้านบาท เพื่ อประกอบธุ รกิ จ
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรกที่
สาขาลาดพร้ าวในปี 2532 ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ด าํ เนิ น การขยายจํานวนสาขาและประสบความสําเร็ จอย่าง
ต่อเนื่ องในการจัดจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าจํานวนมากทัว่ ประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มผูค้ า้
ปลีกรายย่อย กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า และกลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุ รกิจในสาขา
อาชี พต่ าง ๆ ต่อมาในเดื อนสิ งหาคม 2537 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 2,400 ล้านบาท และเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในสยามฟูด เซอร์วิส ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุ น้ ทั้งหมด เพื่อประกอบ
ธุ รกิ จนําเข้าและจําหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็นจากต่างประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า
และกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การ และต่อมาในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ ด ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของหุ ้นทั้งหมด ซึ่ งวีนาสยาม ฟู้ ด จดทะเบี ยนจัดตั้ง ณ เมื องโฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่ อ
ประกอบธุรกิจนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น
ต่อมาในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นที่ สําคัญ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
เอสเอชวี เนเธอร์ แ ลนด์ บี .วี . ได้ท ําการโอนหุ ้ น ที่ ถื ออยู่ใน (1) บริ ษ ัท ฯ (2) สยามแม็ ค โคร โฮลดิ้ ง และ
(3) โอเอชที ให้แก่ ซี พี ออลล์ ซึ่ งรวมเป็ นจํานวนหุ น้ บริ ษทั ฯ ที่ถกู ถืออยูท่ ้ งั ทางตรงและทางอ้อมจํานวนทั้งสิ้ น
154,429,500 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 64.35 ของจํานวนหุ น้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเมื่อรวม
กับหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ที่ถือโดยซี พี ออลล์ อยู่ก่อนหน้าจํานวน 4,305,600 หุ น้ ทําให้ซีพี ออลล์ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้ นจํานวน 158,735,100 หุ ้น ซึ่ งคิ ดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 66.14 ของ
จํานวนหุ ้นที่ ออกและจําหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ส่ งผลให้ซี พี ออลล์ มี หน้าที่ ต ้องทําคําเสนอซื้ อหลักทรั พ ย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตอบรับคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของซี พี ออลล์ และขาย
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ซีพี ออลล์ จํานวนทั้งสิ้ น 76,172,375 หุ น้ ส่ งผลให้ซีพี ออลล์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 97.88 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นจากเดิ มมูลค่าหุ ้นละ
10.00 บาท จํา นวน 240,000,000 หุ ้ น เป็ นมู ล ค่ า หุ ้ น ละ 0.50 บาท จํา นวน 4,800,000,000 หุ ้ น ตามมติ ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 11

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

สําหรับปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ขยายสาขาจํานวนทั้งสิ้ น 13 สาขา โดยประกอบด้วยสาขาในรู ปแบบศูนย์จาํ หน่าย
สิ นค้าแม็คโคร จํานวน 8 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 3 สาขา และอีโค พลัส จํานวน 2 สาขา บริ ษทั ฯ
ยังได้เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2 ที่อาํ เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระจายสิ นค้าและรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ แม็คโคร อาร์ โอเอช เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 125 ล้านบาท
และทุนชําระแล้ว 31.25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ
รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
สําหรั บปี 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้ขยายสาขาจํานวนทั้งสิ้ น 16 สาขา ประกอบด้วยศู นย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแม็ค โคร
จํานวน 7 สาขา และแม็ค โคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 4 สาขา อี โค พลัส จํานวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป
จํานวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 2 สาขา ทั้งยังเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง
และแช่ เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่ แข็งแห่ งใหม่ที่อาํ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบี ย นจัด ตั้งบริ ษ ัท ย่อ ย จํานวน 2 บริ ษ ัท ได้แ ก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัด ตั้งเมื่ อ วัน ที่ 28
พฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ และทุนชําระแล้ว 90,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดย
แม็คโคร อาร์ โอเอช ถือหุ ้นร้อยละ 100.00 เพื่อประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านการตลาดและให้คาํ ปรึ กษาใน
ประเทศเมียนมาร์ และแม็คโคร อาร์ โอเอช มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการจัดตั้งบริ ษทั ตามที่ Directorate
of Investment and Company Administration (DICA) แห่ งประเทศเมี ย นมาร์ ก ําหนด ทั้งนี้ การจดทะเบี ย น
จัดตั้งบริ ษทั เสร็ จสมบูรณ์ ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2558 โดย DICA ได้ออกหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนจัดตั้ง
บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) และใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ (Permit to Trade) ให้ แ ก่ ARO และ
(2) บจ. โปรมาร์ ท จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และทุนชําระแล้ว 2.5
ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการขยายสาขาศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครในรู ปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น
17 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ค จํานวน 6 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน
5 สาขา อีโค พลัส จํานวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 2 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 1 สาขา
ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2559 แม็คโครมีจาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 115 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็ค
โครรู ปแบบคลาสิ ก จํานวน 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 17 สาขา อีโค พลัส จํานวน 11 สาขา
แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนที่การขายรวมประมาณ
704,017 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นจัด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยอี ก 1 บริ ษั ท ได้ แ ก่ Makro
(Cambodia) Company Limited (Makro Cambodia) จัด ตั้งเมื่ อ วัน ที่ 16 กัน ยายน 2559 ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น
2,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดยแม็คโคร อาร์ โอเอช ถื อหุ ้นร้อยละ 70 เพื่ อประกอบธุ รกิ จค้าปลีกค้าส่ งและ
กิจการที่ เกี่ยวเนื่ องในประเทศกัมพูชา อีกทั้ง บริ ษทั ฯ โดยสยามฟูด เซอร์ วิส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯ ถือ
หุ น้ ทั้งหมด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริ ษทั
จดทะเบี ย นในสิ งคโปร์ ) Indoguna Dubai LLC (บริ ษัท จดทะเบี ย นในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ) Lordly
Company Limited (บริ ษ ัทจดทะเบี ยนในฮ่ องกง) และ Just Meat Company Limited (บริ ษ ัทจดทะเบี ยนใน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 12

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ฮ่องกง) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จนําเข้า จัดจําหน่ าย และให้บริ การจัดส่ งอาหารสดและอาหารแช่ แข็ง
คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหารฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามิ ในประเทศสิ งคโปร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลําดับ

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษทั ฯ
ปี พ.ศ.

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

2531



จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท

2532



เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าสิ นค้าแม็คโคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว

2537



เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 2,400 ล้านบาท



แปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท สยามแม็ ค โคร จํา กัด (มหาชน) และจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

2541



ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริ ษทั ค้าปลีกยักษ์ใหญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขัน
มี ความเข้มข้นขึ้ น แต่ บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ เคี ยงข้าง
ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

2544



ปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการมื อ อาชี พ เพิ่ ม สั ด ส่ วนสิ น ค้าอาหารสด อาหารแช่ แ ข็ ง ริ เริ่ ม พัฒ นา
ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่ อประมวลและวิเคราะห์ พร้ อมกับพัฒ นาการนําเสนอประเภท
สิ นค้าและบริ การที่มีความหลากหลายและครบถ้วน

2546



ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบสาขา โดยมุ่ งเน้น การดําเนิ น ธุ ร กิ จค้าส่ งแบบชําระเงิ น สดและ
บริ การตนเอง รวมทั้งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าและบริ การด้านอาหารแบบครบวงจร และ
ขยายพื้นที่ขายอาหารสดและอาหารแช่แข็งให้มีความแตกต่างกับผูป้ ระกอบการรายอื่น



เปิ ดดําเนิ นการสาขารู ป แบบอี โค พลัส สาขาแรกที่ อ.เมื อง จ.ภู เก็ต เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
รู ปแบบสาขา อีโค พลัส ได้จดั สรรพื้นที่สาํ หรับสิ นค้าประเภทอาหารสดเพื่อให้บริ การ
แก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น



เข้า ลงทุ น ร้ อ ยละ 99.99 ในบริ ษ ัท สยามฟู ด เซอร์ วิ ส จํา กัด ขยายธุ ร กิ จ นํา เข้าและ
จําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น

2548

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 13

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ


จัด งาน “มหกรรมครบเครื่ อ งเรื่ อ งอาหารและอุ ป กรณ์ ” ครั้ งที่ 1 (Makro HoReCa
Extravaganza) เพื่อให้ความรู ้ดา้ นอาหารและอุปกรณ์ ใหม่ ๆ แก่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ด้านโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ยง

2550



ริ เริ่ มโครงการ “แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย” เพื่อให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้า
ปลีกแก่ผปู ้ ระกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน

2551



จัดงาน “ตลาดนัดโชห่ วย” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้าปลีกแก่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2552



เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง
แห่ งแรก ที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา บริ หารจัดการด้านการกระจาย
สิ นค้าและโลจิสติ กส์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ งสิ นค้าไปสาขา รองรับการขยาย
ธุ ร กิ จ และมุ่ งเน้น การตอบสนองทัน ต่ อความต้อ งการของลู กค้า ลดค่ า ใช้จ่า ยการ
กระจายสิ นค้าให้ท้ งั บริ ษทั ฯ และคู่คา้

2553



เปิ ดร้ านจําหน่ า ยอาหารแช่ แ ข็ งสาขานํา ร่ อ ง ภายใต้ชื่ อ “สยามโฟรเซ่ น ” ที่ จังหวัด
เชียงใหม่

2554



บริ ษทั ฯ เข้าช่ วยเหลือผูป้ ระกอบการ และชุ มชนที่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ น้ าํ ท่ วม
เช่น การช่วยทําความสะอาดร้านค้าของลูกค้าสมาชิก การบริ จาคและรับบริ จาคเงินและ
สิ่ งของ เพื่อส่ งมอบให้ผปู ้ ระสบภัยนํ้าท่วม



เริ่ มนํากระบวนการบริ หารจัด การการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ องภายใต้ภ าวะวิกฤติ
(Business Continuity Management : BCM) มาใช้ ทํ า ให้ ท่ า มกลางวิ ก ฤติ น้ ํ าท่ ว ม
สาขาของบริ ษทั ฯ ทุกแห่งสามารถเปิ ดให้บริ การแก่ลกู ค้าได้อย่างต่อเนื่อง



เปิ ดดํา เนิ น การสาขาแม็ ค โคร ฟู ด เซอร์ วิ ส เป็ นแห่ ง แรกที่ อ าํ เภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิ จ
โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า)



เข้าลงทุนในประเทศเวียดนามผ่าน “บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด” โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ ้น
ร้อยละ 100



เปิ ดดําเนิ น การสาขาแม็ค โคร ฟู ด เซอร์ วิ ส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อตอบสนองความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าโฮเรก้าที่อยู่ไกลจากสาขาขนาด

2555

2556

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 14

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ

2557

2558

2559



เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ จากบริ ษทั เอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. เป็ น บริ ษทั ซี พี
ออลล์ จํากัด (มหาชน)



จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าหุ น้ ละ
10 บาท จํานวน 240 ล้านหุน้ เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 4,800 ล้านหุน้



ฉลองครบรอบ 25 ปี เส้นทางแห่งความสําเร็ จ “คู่คิดธุรกิจคุณ”



เปิ ดสาขาใหม่ 13 สาขา



เปิ ดศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า อาหารแห้ ง และสิ น ค้า อุ ป โภคที่ อ ํา เภอบางเสาธง จัง หวัด
สมุทรปราการ เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ



จัดตั้ง บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อลงทุนใน
ต่างประเทศ



เปิ ดสาขาใหม่ 16 สาขา



จัด ตั้ง ARO เสร็ จ สมบู ร ณ์ โดยแม็ ค โคร อาร์ โ อเอช ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100.00 โดยมี
จุดประสงค์เพื่ อประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านการตลาดและให้คาํ ปรึ กษาในประเทศ
เมียนมาร์



จัดตั้งโปรมาร์ท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิจ
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค



เปิ ดตัว “แม็ค โคร แอปพลิ เคชัน ” แอปพลิ เคชันแรกเพื่ อผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
สํ า หรั บ เป็ นอี ก หนึ่ งช่ อ งทางให้ ลู ก ค้า สื่ อ สารกับ แม็ ค โคร อาทิ สิ น ค้า โปรโมชั่น
แม็คโครเมล์ สาระน่ารู ้ คู่มืออาชีพ เป็ นต้น



เปิ ดสาขานํ า ร่ องแม็ ค โคร ฟู ด ช้ อ ป สาขาทาว์น อิ น ทาว์ น กรุ งเทพมหานคร
ขนาด 800 ตร.ม.เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าใน
แต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น



เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็ง และคลังเก็บสิ นค้าแช่แข็ง ที่อาํ เภอ
เมื อง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งได้นาํ ระบบอัตโนมัติในการจัดเก็บสิ นค้ามาใช้ (ASRSAutomated-Storage/Retrieval System)



เปิ ดสาขาใหม่ 17 สาขา



นําร่ องเปิ ดแผนก Pet Shop ที่แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็ น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 15

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
สาขาแรก


สยามฟูด เซอร์วิส เปิ ดสาขาแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่



ย้ายที่ทาํ การสํานักงานใหญ่แห่ งใหม่ อาคารธาราพัฒนาการ ซึ่ งออกแบบและสร้างตาม
แนวคิด อาคารอนุรักษ์พลังงาน หรื ออาคารสี เขียว (Green Building)



เข้าร่ วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา โดย บจ.แม็คโคร อาร์โอเอช ซึ่ ง
เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯ ถื อหุ ้นร้ อยละ 100 เพื่ อจัด ตั้งบริ ษ ทั Makro (Cambodia)
Company Limited โดยมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 70 มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา



สยามฟูด เซอร์ วิส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นทั้งหมด ได้เข้าลงนามในสัญญา
ซื้ อขายหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริ ษทั จดทะเบี ยน
ในสิ งคโปร์ ) Indoguna Dubai LLC (บริ ษ ัท จดทะเบี ย นในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ )
Lordly Company Limited (บริ ษ ัท จดทะเบี ย นในฮ่ อ งกง) และ Just Meat Company
Limited (บริ ษัท จดทะเบี ย นในฮ่ อ งกง) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ นํา เข้า จัด
จําหน่าย และให้บริ การจัดส่ งอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหาร
ฮาลาล และมี ก ารผลิ ต อาหารประเภทไส้ ก รอกและซาลามิ ในประเทศสิ งคโปร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลําดับ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 16

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

1.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
ภาพรวมการประกอบธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ แสดงตามแผนภูมิข องบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

บริษทั
บมจ. สยามแม็คโคร

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ ว

ประกอบธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระ
เงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
ในการจัดจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ให้แก่
ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมี ก ลุ่ ม ลูก ค้าเป้ าหมาย
เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง
ได้แ ก่ กลุ่ มร้ านค้าปลี ก รายย่อ ย กลุ่ ม โฮเรก้า
กลุ่ ม สถาบัน ต่ า ง ๆ รวมถึ งผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ
บริ การ

2,400
ล้านบาท

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 17

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
-

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริษทั

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ ว

บจ. สยามฟูด เซอร์วิส

ประกอบธุ ร กิ จ นําเข้า และจัด จําหน่ า ยสิ น ค้า
45
พร้ อ มบริ การจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
ล้านบาท
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์
อาห ารทะเล มั น ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ น ค้ า เบเกอรี่
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหาร อาทิ
เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุ รกิจจัด
เลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ น
ต้น
บจ. วีนาสยาม ฟู้ ด
ประกอบธุ ร กิ จ นําเข้า และจัด จําหน่ า ยสิ น ค้า
2.5
พร้ อ มบริ การจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
ล้าน
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์ เหรี ยญสหรัฐฯ
อาห ารทะเล มั น ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ น ค้ า เบเกอรี่
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ป ร ะ เท ศ เวี ย ด น าม อ าทิ เช่ น โ ร งแ ร ม
ร้านอาหารรวมถึงธุ รกิ จให้บริ การอาหารจาน
ด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช ประกอบธุ รกิ จลงทุ น ในต่ างประเทศ รวมทั้ง
466.25
ให้บริ การด้านการบริ ห าร ด้านเทคนิ ค และ/
ล้านบาท
หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
ARO Company Limited ประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการตลาด และให้
165,000
คําปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์
เหรี ยญสหรัฐฯ
บจ. โปรมาร์ท
ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
2.5 ล้านบาท
Makro (Cambodia)
ประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ งและกิ จ การที่
2.0
Company Limited
เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 18

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
99.99%

100.00%

99.99%

100.00%
99.99%
70.00%

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

1.4

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“ซี พี ออลล์”) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของธุรกิจใน
กลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ โดยธุ รกิ จของกลุ่มเครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์ประกอบด้วยธุ รกิ จหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์อาหารครบวงจร ดําเนิ นธุ รกิ จโดยบริ ษทั เจริ ญ โภค
ภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (2) กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งและบริ การสนับสนุ น ดําเนิ นธุ รกิ จโดยบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุ รกิจสื่ อสารโทรคมนาคมและบริ การสนับสนุน ดําเนินธุ รกิจโดยบริ ษทั
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือใหญ่
ของบริ ษทั ฯ อนึ่ ง ในการดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง และจําหน่ าย
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าที่เป็ นสมาชิ กซึ่ งเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์หลัก บริ ษทั ฯ มีธุรกรรมและความ
ร่ วมมือทางธุ รกิ จกับ ซี พี ออลล์ และบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่น มีการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างกัน
การใช้บริ การสนับสนุ นด้านการค้า อย่างไรก็ต าม การดําเนิ นธุ รกิ จและทํารายการระหว่างบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ตามที่ กฎหมายกําหนดและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อกําหนด ตลอดจนระเบี ยบในเรื่ องการทํา
รายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด โดยเป็ นรายการที่ มีราคาและเงื่อนไขทางธุ รกิ จที่ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 19
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ (1) ธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระ
เงิ นสดและบริ การตนเอง (2) ธุ รกิ จนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็นพร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ ง และ (3) ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
2.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คื อ การดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง
โดยบริ ษทั ฯ มีสาขา 5 รู ปแบบหลัก ดังนี้
2.1.1.1 ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองแบบคลาสสิ ก (Classic Store) ภายใต้
ชื่อ “แม็คโคร”
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสิ ก ที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลาย
ประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มี ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวนทั้งสิ้ น 76
สาขา กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ โดยแต่ ละสาขามีพ้ื นที่ ขายโดยเฉลี่ยประมาณ 5,500 - 12,000
ตารางเมตร
2.1.1.2 ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าเพือ่ กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้ าโดยเฉพาะ “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วสิ ”
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ที่ถูกออกแบบและพัฒนา จาก
แนวคิ ดอันเป็ นเอกลักษณ์ คื อ ความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นศูนย์จาํ หน่ ายอาหารสด อาหารแช่ แข็ง
อาหารแห้ง วัตถุดิบ เครื่ องปรุ งและอุปกรณ์ในการปรุ งอาหารครบครัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มโฮเรก้า โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรก ในปี 2555 ที่ อาํ เภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 มี จ ํา นวนสาขารวมทั้ง สิ้ น 17 สาขา
ทัว่ ประเทศ ได้แก่ (1) สาขาหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (2) สาขาป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต(3)
สาขาราไวย์ จัง หวัด ภู เก็ ต (4) สาขากระบี่ จัง หวัด กระบี่ (5) สาขาเกาะสมุ ย จัง หวัด
สุ ราษฏร์ ธานี (6) สาขาเกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี (7) สาขาพัทยาเหนื อ จังหวัดชลบุรี
(8) สาขาละไม จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี (9) สาขากัลปพฤกษ์ กรุ งเทพมหานคร (10) สาขา
บ้า นเพ จังหวัด ระยอง (11) สาขาศรี น คริ น ทร์ 2 กรุ งเทพมหานคร (12) สาขาเกาะช้า ง
จังหวัด ตราด (13) สาขาอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ (14) สาขากะรน จังหวัด ภู เก็ต (15) สาขา
แหลมฉบัง จังหวัด ชลบุ รี (16) สาขาบางปู จังหวัด สมุ ทรปราการ และ (17) สาขาวังหิ น
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ แต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ตารางเมตร
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 20
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2.1.1.3 ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบสาขา “อีโค พลัส” (Eco Plus Store)
อี โ ค พลัส ถู ก พัฒ นาขึ้ น จากศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้า แม็ค โคร โดยได้จัด สรรพื้ น ที่ จาํ หน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทอาหารสดแก่ ก ลุ่ ม โฮเรก้า เพิ่ ม ขึ้ นในทํา เลพื้ น ที่ ที่ มี ธุ ร กิ จ โรงแรม
ร้ านอาหารและจัด เลี้ ย งจํานวนมาก และมี ศ ัก ยภาพในการเติ บ โตด้า นการท่ องเที่ ย วสู ง
นอกจากนี้ ยังสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย โดย ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2559 มี จาํ นวนสาขารวมทั้งสิ้ น 11 สาขาทั่วประเทศ ได้แ ก่ (1) สาขาสามเสน
กรุ งเทพมหานคร (2) สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (3) สาขาเชียงใหม่ (หางดง) จังหวัดเชี ยงใหม่
(4) สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี (5) สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา (6) สาขาถลาง จังหวัด
ภูเก็ต (7) สาขานครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี (8) สาขาพิษณุ โลก 2 จังหวัดพิษณุ โลก (9) สาขา
นครราชสี มา 2 จังหวัดนครราชสี มา (10) สาขาเพชรเกษม กรุ งเทพมหานคร และ (11) สาขา
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีพ้ืนที่ขายเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตารางเมตร
ตัวอย่ างรู ปแบบผังการจัดวางสิ นค้ า

2.1.1.4 ศูนย์ จําหน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบสาขา “แม็คโคร ฟูดช้ อป”
แม็ค โคร ฟู ด ช้อ ป ศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าอาหารสด อาหารแช่ แ ข็งขนาดเล็ก แต่ ค รบวงจร
เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวก
ขึ้ น โดยไม่ ต ้องเดิ น ทางไกล โดยเปิ ดให้ บ ริ การสาขาแรก ในปี 2558 ที่ ท าวน์ อิ น ทาวน์
กรุ งเทพมหานคร มี พ้ื น ที่ การขายประมาณ 800 ตารางเมตร และในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้
ดํา เนิ น การเปิ ดแม็ ค โคร ฟู ด ช้อ ป อี ก 2 สาขา คื อ สาขาตลาดวงศกร สาขาพระราม 4
กรุ งเทพมหานคร โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 มี จาํ นวนสาขารวมทั้งสิ้ น 3 สาขาทั่ว
ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 600 - 800 ตารางเมตร
2.1.1.5 ร้ านจําหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” (Siam Frozen)
ร้านสยามโฟรเซ่ น เป็ นรู ปแบบร้านที่ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่ อเพิ่ มช่ องทางการจําหน่ ายสิ นค้าใน
กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ โดยเน้นกลุ่มโฮเรก้าเป็ นหลัก ซึ่ งได้เปิ ดให้บริ การสาขาแรก
ในปี 2555 ที่ จงั หวัด เชี ยงใหม่ โดยปั จจุ บันมี จาํ นวนสาขารวมทั้งสิ้ น 8 สาขาทั่วประเทศ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 21
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ได้แ ก่ (1) สาขาตลาดเมื อ งใหม่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ (2) สาขาอุ ด รธานี จังหวัด อุ ด รธานี
(3) สาขาทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช (4) สาขาตลาดย่าโม จังหวัดนครราชสี มา และ
(5) สาขาศรี ราชา จังหวัดชลบุรี (6) สาขาถนนจันทร์ กรุ งเทพมหานคร (7) สาขาตลาดนานา
เจริ ญ จังหวัดปทุมธานี และ (8) สาขาตลาดวงศกร โดยแต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่
80 - 260 ตารางเมตร
2.1.2 ธุรกิจนําเข้ า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
สยามฟูด เซอร์ วิส ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจําหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริ การด้าน
จัด เก็บและจัด ส่ ง โดยเป็ นบริ ษ ทั ย่อยที่ บ ริ ษ ทั ฯ ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ ้น ทั้งหมด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 สยามฟูด เซอร์วิส เปิ ดดําเนินการทั้งหมด 5 สาขา ซึ่ งได้แก่ (1) สาขากรุ งเทพมหานคร
(2) สาขาพัทยา (3) สาขาเกาะสมุย (4) สาขาภูเก็ต และ (5) สาขาเชียงใหม่
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังมี ธุรกิ จนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้อมบริ การ
ด้านจัดเก็บและจัดส่ งในประเทศเวียดนาม ดําเนิ นการโดยวีนาสยาม ฟู้ ด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ
ถื อหุ ้นร้อยละ 100.00 ของหุ ้นทั้งหมด วีนาสยาม ฟู้ ด จัดตั้งขึ้ นเมื่ อปลายปี 2555 ณ เมื องโฮจิ มินห์
ประเทศเวี ย ดนาม ต่ อ มาในปี 2557 วี น าสยาม ฟู้ ด เปิ ดดํา เนิ น การสาขาแห่ งใหม่ ที่ เมื อ งฮานอย
ประเทศเวียดนาม สําหรับแผนการก้าวต่ อไปเพื่ อมุ่งสู่ ผูน้ าํ ของธุ รกิ จด้านอาหารในเวียดนามอย่าง
แข็งแกร่ ง บริ ษทั ฯ ตั้งใจจะสร้างคลังสิ นค้าห้องเย็นแห่ งที่ 2 รวมทั้งเตรี ยมเปิ ดสาขาใหม่ที่เมืองดานัง
ซึ่ งอยูใ่ นตอนกลางของประเทศเวียดนามภายในในปี 2560
2.1.3 ธุรกิจอืน่ ๆ
บริ ษ ัท ฯ ได้เล็ง เห็ น ถึ งโอกาสทางธุ ร กิ จ จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี 2558 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของบริ ษ ทั ฯ ที่ จะเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนในเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่ อธุ รกิ จ
อาหารแบบครบวงสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ บริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติ ม
เพื่ อ สนับ สนุ น การขยายตัว ของธุ ร กิ จในอนาคตจํานวน 4 บริ ษ ัท ซึ่ งประกอบด้วย (1) แม็ค โคร
อาร์ โอเอช เพื่ อประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค
และ/หรื อ การบริ การสนับสนุ นแก่ บริ ษ ทั ในเครื อ (2) ARO Company Limited เพื่ อประกอบธุ รกิ จ
ให้บริ การด้านการตลาดและให้คาํ ปรึ กษาในประเทศเมี ยนมาร์ (3) โปรมาร์ ท เพื่ อประกอบธุ รกิ จ
จํา หน่ ายสิ น ค้าอุ ป โภค และ (4) Makro (Cambodia) Company Limited เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จค้าปลี ก
ค้าส่ งและกิ จการที่ เกี่ ยวเนื่ องในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยใหม่ท้ งั 4 แห่ งยังอยู่ในระหว่างการ
เตรี ยมการเพื่อดําเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
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โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดําเนินการโดย

1. ศูนย์ จําหน่ ายสิ นค้ า แม็ค สยามแม็คโคร
โคร แม็คโคร
ฟูด
เซอร์ วสิ
อีโค พลัส แม็คโคร
Makro
ฟูดช้ อป และ
(Cambodia)**
สยามโฟรเซ่ น
รายได้จากการขายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค และรายได้
อื่น

% การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

2559
%

ล้ านบาท

%

140,769

98.8

153,799

98.6

170,373

98.6

70.00

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นํา เข้ า และจํา หน่ า ย
สยามฟูด เซอร์ วสิ
สิ นค้ า แช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้ จ ากการขายสิ น ค้า
และบริ การ และรายได้อื่น*

99.99

1,587

1.1

1,870

1.2

2,158

1.2

4. นําเข้ า ส่ งออก และ
วีนาสยาม ฟู้ ด
จําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและ
แช่ เย็น
รายได้จากการขายสิ นค้า
และบริ การ และรายได้อื่น*

100.00

176

0.1

248

0.2

259

0.2

142,532

100.0

155,917

100.0

172,790

100.0

2. ให้ บริการด้ านการ
แม็คโคร อาร์ โอเอช**
บริหาร ด้ านเทคนิคและ
ARO **
สนับสนุน
รายได้ จ ากการให้ บ ริ การ โปรมาร์ ท**
และรายได้อื่น*

-

2558

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนิ นธุรกิ จ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 ธุรกิจศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ธุ ร กิ จศู น ย์จาํ หน่ า ยสิ น ค้าแบบชําระเงิ น สดและบริ ก ารตนเองเป็ นธุ ร กิ จหลักของบริ ษ ัท ฯ โดยมี
สัดส่ วนรายได้ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 98.6 ในปี 2558 และในปี 2559
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้ากระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทยรวมทั้งสิ้ น 115 สาขา ประกอบด้วย
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 17 สาขา อีโค พลัส 11
สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 8 สาขา
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ข้ อมูลจํานวนสาขาและที่ต้ งั ตามภูมิภาคของธุรกิจศูนย์ จําหน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
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เนื่ องด้วยกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ที่ ยื ดถื อเอาความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั จําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจําแนกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ
ได้ดงั ต่อไปนี้
ก) ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
ข) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ค) เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
ง) ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง และเครื่ องสําอางค์
จ) สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
ฉ) เบเกอรี่
ช) เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง (Electrical Appliance and D.I.Y.)
ซ) เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สาํ นักงาน เครื่ องใช้สาํ นักงานอัตโนมัติ
ฌ) อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
ญ) เครื่ องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องใช้ในบ้าน
ฎ) สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย
ฏ) ยาและอาหารเสริ ม
ฐ) ภัตตาคาร
ฑ) ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่ องใช้สตั ว์เลี้ยง
นอกจากสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเพิ่ มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดยการ
จําหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยได้ว่าจ้าง
ผูผ้ ลิตให้ผลิตสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประเภทสิ นค้าดังกล่าวเป็ นที่ ชื่นชอบ
และยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง และได้จดั จําหน่ ายทั้งในศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร แม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส และร้านสยามโฟรเซ่ น ทั้งนี้ การจําหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของ
ตนเองเป็ นกลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกค้าส่ งใช้อย่างแพร่ หลายในหลายประเทศทัว่ โลก
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ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการจําหน่ ายสิ นค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริ โภค โดยแบ่งประเภทและ
ชนิดของสิ นค้าตามเครื่ องหมายการค้าต่าง ๆ ดังนี้
เครื่องหมายการค้ า
ประเภทของสิ นค้ า
สิ น ค้า อุ ป โภค ได้แ ก่ แก้ว นํ้ า ถุ ง พลาสติ ก หนั ง ยาง ภาชนะพลาสติ ก
aro
เครื่ องครั วสเตนเลส ชุ ดสังฆทาน ถุงมื อเอนกประสงค์ ไม้แขวนเสื้ อ และ
เก้าอี้ พ ลาสติ ก กระดาษชําระ นํ้า ยาล้า งจาน และนํ้า ยาทํา ความสะอาด
สุ ขภัณฑ์ เป็ นต้น
สิ นค้าบริ โภค ได้แก่ ข้าวสาร เส้นหมี่อบแห้ง นํ้ามันพืช นํ้าปลา ไส้กรอก
หมูหยอง ผลไม้กระป๋ อง นํ้าผลไม้บรรจุขวด ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น เป็ นต้น
ขนมขบเคี้ยว คุก้ กี้ และนํ้าผลไม้ เป็ นต้น
M&K

PETZFRIEND

อาหารสุ นขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็ นต้น

Protech

เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

Q-BIZ

Savepak

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็ กซ์ กระดาษเครื่ องคิดเงิน บัตรตอกเวลา
สมุด ปากกา แฟ้ มเอกสาร ซองใส่ เ อกสาร ซองจดหมาย กาว ตู เ้ ก็บ
เอกสาร โต๊ะ คอมพิ ว เตอร์ โต๊ะ ทํางานเหล็ก และเก้าอี้ใช้ในสํานักงาน
เป็ นต้น
กระดาษชําระ นํ้ายาล้างจาน วุน้ เส้น และไส้กรอก เป็ นต้น

Starline

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ส่วนบุคคล

ไทยรวงขวัญ

ข้าวสาร
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ด้วยปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะ
ของสิ นค้ามากขึ้ น ยึดติ ดกับเครื่ องหมายการค้าน้อยลง ให้ความใส่ ใจในคุ ณ ภาพและราคามากขึ้ น
โดยลูกค้าที่มีความสนใจในสิ นค้า D.O.B. ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบัน องค์กร ร้านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าปริ มาณมากเพื่อนําไปจําหน่ายต่อหรื อใช้ในธุรกิจ และมักมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดซื้ อเพื่อทําการเลือกซื้ อสิ นค้าโดยเฉพาะ ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีความรู ้ความเข้าใจในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าเป็ นอย่างดี ซึ่ งเดิมมักจะติดต่อกับผูค้ า้ ส่ งหรื อผูผ้ ลิต เพื่อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมาก เช่น กระดาษ
ชําระเพื่ อใช้ในบริ ษ ัททั่วไป หรื อ นํ้ามันพื ชสํ าหรั บ การใช้งานในภัต ตาคาร ดังนั้น สิ น ค้าภายใต้
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษ ทั ฯ จึ งได้เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็ นอย่างดีท้ งั ในด้านราคาและคุณภาพสิ นค้า
สิ นค้าที่ พฒั นาขึ้ นมาภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ ดีจากลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ทั้งในด้านคุ ณ ภาพที่ ดี มาตรฐานคงที่ ความหลากหลายครบครั นของสิ นค้า และราคาประหยัด ที่
สามารถเพิ่ มกําไรหรื อช่ วยผูป้ ระกอบการบริ หารจัดการต้นทุ นของธุ รกิ จ โดยปั จจุ บัน สิ นค้าหลัก
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของแม็คโคร ได้แก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแพ็ค (Savepak)
และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดั ส่ วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ นค้าที่ มีคุณภาพ อันเป็ นเอกลักษณ์เหมาะสมเพื่อการประกอบ
ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการแต่ ละกลุ่มมาโดยตลอด ในปี นี้ แม็คโครได้ร่วมมือกับผูผ้ ลิตที่ มีศกั ยภาพทั้ง
โรงงานผลิตของกลุ่มบริ ษทั ซี .พี. และผูผ้ ลิตรายอื่น ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางมาพัฒนากลุ่มสิ นค้า
ที่ หลากหลายมากขึ้ น โดยสิ นค้าภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” ยังคงเป็ นแบรนด์หลักในการนําเสนอเป็ น
วัตถุดิบในรายการอาหารของกลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้า เช่น ซอสปรุ งสําเร็ จกว่า 13 รายการ ที่สามารถ
นําไปประกอบอาหารได้ทนั ที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ฉี ก เท อุ่น เสริ ฟ” และ
นํ้าจิ้มสู ตรต่าง ๆ เป็ นต้น และสําหรับผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย ภายหลังประสบความสําเร็ จจากกลุ่ม
ขนมและนํ้าผลไม้แบรนด์ “เอ็มแอนด์เค” บริ ษ ัทฯ วางจําหน่ ายสิ นค้าภายใต้แบรนด์ใหม่ เพื่ อเป็ น
ทางเลื อกให้ผูป้ ระกอบการนําไปสร้างยอดขายให้เพิ่ มขึ้ น ได้แก่ ซาลาเปาแบรนด์ “จักรพรรดิ ” และ
ข้าวสารแบรนด์ “ไทยรวงขวัญ” เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังให้การสนับสนุ นองค์ความรู ้ แก่ คู่ ค ้าในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก นํ้ายาล้างจาน ภาชนะอาหาร
ใช้แล้วทิ้ ง จนได้รั บ มาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2558 นํ้ายาล้างจานภายใต้แ บรนด์
“เอโร่ ” ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอีกด้วย
เป้ าหมายต่อไปของบริ ษทั ฯ คือ การสร้างความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพแบรนด์เอโร่ และ
สร้างการรับรู ้ แบรนด์ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทั่วไป โดยปั จจุบนั ผ้ากันเปื้ อนสี แดงติ ดแบรนด์เอโร่ ถือเป็ น
เครื่ องมือหนึ่ งในการทําหน้าที่สร้างการรับรู ้และความจดจํา รวมทั้งเชื่ อมโยงถึงแบรนด์ “แม็คโคร” ใน
เวลาเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนจะร่ วมมือกับผูผ้ ลิตที่มีศกั ยภาพพัฒนาสิ นค้าเอ็กซคลูซีฟที่มี
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 28
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จําหน่ ายเฉพาะที่ แม็คโครเท่ านั้น เพื่ อเพิ่ มทางเลื อกของสิ นค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการทําธุ รกิ จได้อย่าง
ยัง่ ยืนตลอดไป
2.3.2 ธุรกิจนําเข้ า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
2.3.2.1 ธุรกิจในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอร์ วสิ
สยามฟูด เซอร์วิส เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์ วิส เป็ นผูน้ าํ
ในธุ รกิจนําเข้ามีความเชี่ ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง
แช่เย็น และอาหารแห้ง จากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง
นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร นอกจากนี้ สยามฟูด เซอร์ วิส มีมาตรการเข้มงวดในการ
บริ หารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสิ นค้า จัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้
กระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วย กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด เซอร์วิส ที่สาํ คัญ ได้แก่
- กลุ่มลูกค้าโรงแรมชั้นนํา ระดับ 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)
- กลุ่มภัตตาคาร (Full Service Restaurant : FSR)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR)
- กลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้ าํ หน่าย (Manufacturing and Trader)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบันต่าง ๆ
(Catering and Institutions)
2.3.2.2 ธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยวีนาสยาม ฟู้ ด
วีนาสยาม ฟู้ ด เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้ นปลายปี 2555 ณ เมือง
โฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่ อประกอบธุ รกิ จการนําเข้า และส่ งออก ตลอดจนจําหน่ าย
สิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู งให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การอาหารจานด่วน
ร้านอาหารต่าง ๆ และธุ รกิ จโรงแรมทัว่ ไป ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการขยายสาขาเพิ่มที่
เมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม โดยนํากลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิจที่ยึดถือความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เช่น มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู ้
สร้างความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อสร้างทีมงานมืออาชี พในการให้บริ การด้านอาหาร พร้อม
จัด เตรี ยมห้องเก็บสิ นค้าแช่ เย็นและแช่ แข็งไว้สนับสนุ นการเติ บโตของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ให้บริ การอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ ไปในเมืองฮานอย ดังนั้น
วีนาสยาม ฟู้ ด จึ งเป็ นก้าวแรกในการต่ อยอดทางธุ รกิ จไปยังเมื องหรื อประเทศต่ าง ๆ ใน
ภูมิภาคต่อไป
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การตลาดและการแข่ งขัน
2.4.1

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
2.4.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ก) ผลิตภัณฑ์
บริ ษัท ฯ ยัง คงให้ ค วามสํ า คัญ กับ การขายสิ น ค้า ประเภทอาหารซึ่ งเป็ นธุ ร กิ จ หลัก
อย่างต่อเนื่ อง และเพื่ อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะยังคงเป็ นผูน้ าํ ในด้านการประกอบธุ รกิ จ
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองของประเทศไทย โดยอาศัยความ
เชี่ ยวชาญทางด้านการคัดสรรสิ นค้าหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ที่มีคุ ณ ภาพที่ ดี และตรงต่ อความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 99 เป็ นสิ นค้าขายขาด และมีสินค้า
ฝากขายเป็ นส่ วนน้อย เช่น เครื่ องมือและอุปกรณ์การทําอาหารสําหรับผูป้ ระกอบการมือ
อาชีพ สิ นค้าประเภทเครื่ องนอน เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ แต่ ละกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูค้ า้ ปลี กรายย่อย โฮเรก้า และธุ รกิ จ
บริ การ มีความต้องการสิ นค้าที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป บริ ษทั ฯ
จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยติ ดตามและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด จึงช่วยทําให้บริ ษทั ฯ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ แตกต่ างกันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ตั้งทีมงานเพื่อคิดค้นและพัฒนาสิ นค้าประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ อาทิ ซอสพร้อมปรุ ง นํ้าผลไม้พร้อมดื่ ม
นํ้าจิ้ ม และเครื่ องปรุ ง รส อาหารสํ า เร็ จ รู ป และผลิ ต ภัณ ฑ์ ท ํา ความสะอาด ภายใต้
เครื่ อ งหมายการค้า “aro” เป็ นต้น ทั้ง นี้ กระบวนการผลิ ต ทั้ง หมดถู ก ควบคุ ม โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี และเป็ นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อบริ ษทั ฯ ขยายธุ รกิจออกไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ บริ ษทั ฯ
จึ ง มี ค วามพร้ อ มและสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นสิ น ค้า ที่ จ ํา หน่ า ยในแต่ ล ะสาขาให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ได้อย่างเหมาะสม
เนื่ องด้วยอุตสาหกรรมด้านอาหารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ตามภาวะเศรษฐกิ จ และ
การเติ บโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติ กรรม
ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้
จัดตั้งที มงานธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส เพื่อมุ่งเน้นทําความเข้าใจในเชิ งลึกถึงความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี พทางด้านอาหาร หรื อกลุ่มโฮเรก้า พัฒนาสิ นค้า บริ การและสาขา
รู ปแบบใหม่ เพื่ อ ตอบโจทย์ทางธุ รกิ จ และเพิ่ ม ความพึ งพอใจให้แ ก่ ลูกค้า ซึ่ งจะเป็ น
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รากฐานสนับสนุ นการเจริ ญเติ บโตของธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิส อย่างยัง่ ยืน ด้วยการวิเคราะห์
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด ช่ วยทําให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อบริ ษทั ฯ ขยาย
ธุรกิจออกไปยังพื้นที่ ใหม่ ๆ บริ ษทั ฯ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ นค้าที่จาํ หน่ายในแต่ละ
สาขาเพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ ละสถานที่ ได้อย่างเหมาะสม
ดังจะเห็ นได้จากบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนาศูนย์จดั จําหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบของแม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่ น เพิ่ มขึ้ น โดยรู ปแบบ
ของศูนย์จดั จําหน่ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวมีพ้ืนที่ขายเล็กลง และมีการนําเสนอประเภท
สิ นค้าและบริ การที่ มีความหลากหลาย และตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้แม็คโครเป็ นคู่คา้ ที่นาํ เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลกู ค้าสมาชิก
ข) ทําเลที่ต้ งั
จากการที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ ง โดยเป็ นผูค้ า้ ปลีกรายแรกใน
ประเทศไทยที่เปิ ดดําเนิ นธุ รกิ จการจัดจําหน่ ายในลักษณะศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระ
เงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) บริ ษทั ฯ จึงมีความได้เปรี ยบจากโอกาสในการ
เลือกทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครื อข่ายสาขาที่ครอบคลุมฐานลูกค้า
ในทําเลหลัก ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาทัว่ ประเทศรวม
ทั้งสิ้ น 115 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 76 สาขา
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 17 สาขา อีโค พลัส จํานวน 11 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 3
สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 8 สาขา ตามลําดับ ทั้งนี้ แต่ละสาขาจะมีพ้ืนที่และ
รู ปแบบที่แตกต่างกันไปตามทําเลที่ต้ งั แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จํานวน 24 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจํานวน 91 สาขา ตามลําดับ
รายการ
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร
รู ปแบบคลาสสิ ก
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
อีโค พลัส
แม็คโคร ฟูดช้อป
ร้านสยามโฟรเซ่น
รวม

31 ธ.ค. 57
(สาขา)

31 ธ.ค. 58
(สาขา)

31 ธ.ค. 59
(สาขา)

63

70

76

8
6
5
82

12
8
1
7
98

17
11
3
8
115
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ค) นโยบายด้านราคา
ความสามารถในการแข่ งขันด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ สําคัญ อย่างยิ่งต่ อความสําเร็ จของ
บริ ษทั ฯ โดยเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญประการหนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านมาเกิดจากปั จจัยหลายประการ
เช่ น การสํ า รวจราคา การบริ หารต้ น ทุ น การดํ า เนิ นงานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
ความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูผ้ ลิต และจัดจําหน่ายสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
บริ ษัท ฯ มี น โยบายดํา รงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ า งการบริ หารงานด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ต่ ํา และมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนิ นโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่ มในช่วงปี ที่ผ่าน
มา เช่ น การบริ หารและควบคุ มอัตราผลกําไรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารสิ นค้า
คงคลังและสิ นค้าที่ มีการหมุนเวียนช้า การบริ หารต้นทุ นทางการเงิ นที่ เกี่ ยวกับสิ นค้า
การอนุ รักษ์ และประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจน
การใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ง) การส่ งเสริ มการขาย
กลยุทธ์ส่งเสริ มการขายของบริ ษทั ฯ ได้เน้นถึงการสื่ อสารกับลูกค้าผูป้ ระกอบการผ่าน
ช่องทางวารสาร Makro Mail ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแค็ตตาล็อกสิ นค้าจัดทําล่วงหน้า ในแต่ละ
ปั กษ์ (2 สัปดาห์) บริ ษทั ฯ จะทําการลดราคาสิ นค้าชนิ ดใดบ้าง ซึ่ งสิ นค้าที่นาํ มาส่ งเสริ ม
การจําหน่ายจะเป็ นสิ นค้าที่มีราคาถูกกว่าปกติมาก เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีแผนงานล่วงหน้า
ตลอดปี ที่ จะจัดให้มีการเสนอขายสิ นค้าราคาพิ เศษแก่ ลูกค้า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งมี การ
วางแผนล่วงหน้าร่ วมกับผูจ้ ดั จําหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เพื่อให้การส่ งเสริ มการจําหน่าย
ของแต่ ละ Suppliers เป็ นไปโดยสอดคล้องกับ การส่ งเสริ มการจําหน่ ายของบริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ฯ ยังมี การจัดการส่ งเสริ มการขายในช่ วงเทศกาล ซึ่ งประกอบด้วยการลดราคา
สิ นค้า การแลกของสมนาคุ ณ การจัดรายการพิ เศษ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้
ร่ ว มมื อ กับ ธนาคารในการเสนอบริ การทางธุ ร กิ จ ให้ กับ ลู ก ค้า ในรู ป แบบการเปิ ด
สาขาย่อย ณ ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร การบริ การบัตรเครดิตซิ ต้ ีแบงก์การ์ ด สําหรับ
ซื้ อสิ นค้าทุกประเภท และบัตรเครดิ ตที่ มีตราสัญลักษณ์ วีซ่า/ มาสเตอร์ สําหรับการซื้ อ
สิ น ค้าอุ ปโภคประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ เครื่ องใช้สํานักงาน และเฟอร์ นิเจอร์
นอกเหนื อจากการจัดรายการส่ งเสริ มการขายตลอดทั้งปี ที่นาํ เสนอผ่านใบปลิว และ Makro
Mail บริ ษัท ฯ ยังมี “แม็ ค โคร แอปพลิ เคชั น ” แอปพลิ เคชั น แรกเพื่ อ ผู ้ป ระกอบการ
โดยเฉพาะ สําหรับเป็ นอีกหนึ่ งช่ องทางให้ลูกค้าสื่ อสารกับแม็คโครได้ใกล้ชิดมากขึ้ น ทํา
ให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการทุกกลุ่มสามารถวางแผนในการเลือกซื้ อ และนําสิ นค้าไปสร้างผล
กําไรอี กทอดหนึ่ งได้ นอกจากนี้ การจัดเตรี ยมสิ นค้าในปริ มาณมากตามที่ ลูกค้าสั่ งไว้
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 32

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ล่วงหน้า นับเป็ นอีกหนึ่ งบริ การที่ช่วยผูป้ ระกอบการประหยัดเวลาในการดําเนิ นธุรกิจ และ
ตอกยํ้าว่าแม็คโครเป็ นคู่คิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการอย่างแท้จริ ง
นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริ มการขายโดยตรงข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังจัดโครงการและกิ จกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่
(1) มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุ ปกรณ์ (Makro HoReCa) ซึ่ งเป็ นกิ จกรรม
สําคัญประจําปี ของบริ ษทั ฯ และจัดต่อเนื่ องกว่า 10 ปี ตอกยํ้าความเป็ นมืออาชี พ
ของแม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ด้วยความครบครันของ
วัต ถุ ดิ บและอุ ป กรณ์ สําหรั บ ธุ ร กิ จอาหาร นวัต กรรมด้านอาหาร เช่ น ซอสปรุ ง
สําเร็ จแบรนด์ “เอโร่ ” และการจัดแสดงสิ นค้าใหม่ของแม็คโครและพันธมิตรทาง
การค้ากว่า 300 ร้านค้า ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู ้อย่างหลากหลายผ่าน
กิ จกรรมต่ าง ๆ เพื่ อแสดงเจตนารมณ์ ในการสนับ สนุ นให้ลูกค้าทั่วไปและกลุ่ ม
โฮเรก้า ได้นํา ความรู ้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ รวมถึ งแรงบัน ดาลใจที่ ไ ด้รั บ จาก
กิ จกรรมภายในงานไปพัฒ นาต่ อยอดธุ รกิ จของตนเองให้มีเอกลักษณ์ ที่ โดดเด่ น
แตกต่ า งจากผูป้ ระกอบการรายอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
(2) โครงการ “แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่ ม ลู ก ค้า
หลักของบริ ษ ทั ฯ กลุ่ มหนึ่ งคื อผูค้ ้าปลี กรายย่อยหรื อร้ านโชห่ วย บริ ษ ทั ฯ จึ งได้
ดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกและร้านโชห่ วยไทย โดยการ
ให้คาํ แนะนํา ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก สนับสนุนเครื่ องมือในการ
สร้ างยอดขายและผลกําไร ให้ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กรายย่อย นําไปพัฒ นา
ปรั บ ปรุ งธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคยุ ค ใหม่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ผ่านกิจกรรมที่สาํ คัญ ๆ ของโครงการ อาทิ
- การจัดงานตลาดนัดโชห่ วย ซึ่ งในงานประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนา
และบริ การให้คาํ แนะนําในการจัดการร้านค้าปลีก
- การจัดทําคู่มือการเปิ ดร้านใหม่ เพื่อให้คาํ แนะนําแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเปิ ดร้านใหม่
- การพัฒนาคู่มือ 3 ชุ ด ประกอบด้วยคู่มือ 8 หัวข้อการจัดการร้านค้าปลีก คู่มือ
การปรับปรุ งร้าน และคู่มือการเปิ ดร้านใหม่
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําหรั บการวางแผนผังร้านค้ามินิมาร์ ทใน
รู ปแบบ 3 มิติ รวมถึงการให้คาํ แนะนําการบริ หารพื้นที่ กลุ่มสิ นค้าภายในร้าน
ตามทําเลที่ ต้ งั ตัวอย่างการจัดเรี ยงสิ นค้า และประมาณการเงิ นลงทุ นเริ่ มต้น
โดยคํานึ งถึงทําเลที่ ต้ งั และกลุ่มลูกค้าของร้านค้าเป็ นหลัก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
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ได้พฒั นาโปรแกรมดังกล่าวจนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก
คุณสมบัติในการออกแบบผังร้าน การจัดเรี ยงสิ นค้า และการเลือกสิ นค้าตาม
ทําเล ในปี นี้ นวัตกรรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ดา้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ธุรกิจ เช่น ต้นทุน ยอดขายและกําไร ซึ่ งเป็ นความครบครันที่ผปู ้ ระกอบการโช
ห่วยต้องการ เนื่ องจากสามารถมองเห็นภาพธุรกิจชัดเจน โดยเป็ นบริ การที่แม็ค
โครมอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
(3) ศู น ย์ Makro Culinary Center – MCC มากกว่ าการจัด หาวัต ถุ ดิ บ ที่ ห ลากหลาย มี
คุณภาพที่ ดี ในราคาที่ คุม้ ค่ าที่ สุ ดแก่ ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ช่ วงไตรมาส 3 ปี 2559
บริ ษทั ฯ จัดตั้งศูนย์ Makro Culinary Center - MCC ขึ้ นบริ เวณชั้น 1 ของอาคารธารา
พัฒ นาการ เพื่ อ ประกาศเป็ นคู่ คิ ด ธุ ร กิ จ ผู ้ป ระกอบการโฮเรก้า ในโอกาสย้าย
สํานักงานใหม่ที่ มีพ้ื นที่ ใช้สอยกว้างขวางและมี สิ่งอํานวยความสะดวกสบายครบ
ครัน ด้วยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าเป็ นอย่างดี ศูนย์
Makro Culinary Center จึ งได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ นเพื่ อ เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการ
เสริ มสร้ างศักยภาพของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารอย่างรอบด้าน ได้แก่ การเป็ น
ศูนย์วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งที่ ผ่านมามีการ
วิจัยและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ อผูป้ ระกอบการโฮเรก้าเฉลี่ ย 140 รายการต่ อปี โดย
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสมาชิ กมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด
ทั้งการทดสอบและประเมินคุณภาพอาหารผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การดม การ
ชิ ม การมอง การสัมผัส และการได้ยิน) ภายในห้อง Sensory Cabinet การทดสอบ
ปรุ งอาหารด้วยผลิ ตภัณฑ์ภายในห้องครั วที่ เพี ยบพร้อมด้วยอุปกรณ์ การทําครั วที่
ทันสมัย เพื่ อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การทําธุ รกิ จยุค
ปัจจุบนั มากที่สุด
ศู นย์ Makro Culinary Center ยังเป็ นศู นย์ฝึ กอบรมให้ความรู ้ ความคิ ดสร้ างสรรค์
และแนวโน้มด้านการทําธุ รกิ จอาหาร ล่ าสุ ดได้รั บเกี ยรติ จากเชฟวิ วแมน ลี ออง
ประธานผูก้ ่ อตั้ง Thailand Culinary Academy มาถ่ายทอดเทคนิ คการบริ หารจัดการ
ร้ า นอาหาร ซึ่ งได้ รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค้ า สมาชิ กเป็ นอย่ า งดี ทั้ งที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ที่ มี แผนจะทําธุ รกิ จร้ านอาหาร หรื อผู ป้ ระกอบการที่ มี
ร้ านอาหารอยู่แล้ว และต้องการเพิ่ มเติ มความรู ้ ในการทําธุ รกิ จ ทั้งนี้ ผูท้ ี่ เข้าร่ วม
ฝึ กอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากศูนย์ Makro Culinary Center ด้วย
ทั้ งนี้ ศู น ย์ Makro Culinary Center ถื อ เป็ นหนึ่ งกลไกสํ า คั ญ ในการเสริ มสร้ า ง
ภาพลักษณ์ ของแม็คโครในการเป็ นคู่คิดธุ รกิ จผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ผ่านรายการ
Food Morning ที่ ออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยเชิ ญเชฟผูเ้ ชี่ ยวชาญมามอบทักษะ
ความรู ้ รวมทั้งสร้ างโอกาสให้ร้านอาหารของลูกค้าสมาชิ กเป็ นที่ รู้จกั ในวงกว้าง
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ควบคู่ไปกับการแนะนําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ และให้เป็ นที่
จดจําในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารที่ พร้ อมสนับสนุ นผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ด้วยความเข้าใจ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ใช้ศูนย์ Makro Culinary Center ในการจัดกิ จกรรมภายใน
ของแม็ ค โคร อาทิ กิ จกรรม Charity Lunch โดยนําวัต ถุ ดิ บที่ มี จ ําหน่ ายในศู น ย์
จําหน่ ายสิ นค้าแม็คโครมาปรุ งเป็ นเมนู อาหารรายการต่ าง ๆ พร้ อมจําหน่ ายแก่
พนักงานที่สนใจร่ วมกิจกรรมการกุศล เพื่อรวบรวมเงินบริ จาคไปต่อยอดทํากิจกรรม
เพื่อสังคมต่อไป สําหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ วางแผนตารางฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ ยวกับ
ธุ รกิ จอาหารตลอดทั้งปี ซึ่ งนอกจากลูกค้าโฮเรก้าแล้ว ยังรวมถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่าง
สื่ อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น ๆ ด้วย
2.4.1.2 ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
ก) ผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองกับธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับอาหารที่ มีมูลค่าตลาดในระดับสู งมากและมีการ
แข่ งขัน ที่ รุ น แรง สยามฟู ด เซอร์ วิ ส และวี น าสยาม ฟู้ ด (“กลุ่ ม บริ ษั ท ย่ อ ย”) จึ ง ได้
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันสําหรับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายด้วย
การสร้างความแตกต่างให้มีความเหนือคู่แข่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความหลากหลายและคุณภาพของสิ นค้า
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยได้ท ํา การศึ ก ษาข้อ มู ล ทางการตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ย่อยจึงได้มีการคัดสรรสิ นค้าที่ มี
คุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะสิ นค้าใน
กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ ปุ่น ซึ่ งมี อตั ราการเติ บโตสู งกว่าอัตราการเติ บโต
เฉลี่ ยของอาหารประเภทอื่น ควบคู่กบั การเพิ่ มตราสิ นค้าโดยการคัดสรรและนําเสนอ
สิ นค้าที่ได้รับการยอมรับ เพื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนมากขึ้น
ความเป็ นเลิศในด้านการบริ การ
จากความตั้งใจของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นเลิศในด้านการให้บริ การ จึง
ได้ดาํ เนิ นการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การทํางานของ
ฝ่ ายบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือขององค์กร
และของพนั ก งานในองค์ ก รในการพั ฒ นาระบบการจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ที่ มี
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ประสิ ท ธิ ภ าพโดยอาศัย การจัด การจากระบบฐานข้อ มู ล ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งมี ข ้ อ มู ล ในการให้ บ ริ การลู ก ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ งองค์ ก รซึ่ งจะเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะลงทุ น ในเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ยกระดับ พัฒ นา
ศักยภาพการให้บริ การตามมาตรฐานการบริ การระดับสากล เพื่อสร้างความประทับใจ
ในการให้บริ การ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว
การให้ความสําคัญกับพนักงาน
การมุ่ ง สู่ ความเป็ นเลิ ศ ในการบริ การที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย พนักงานในองค์กรเป็ นหัวใจสําคัญในการที่ กลุ่มบริ ษทั ย่อยจะประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย ดังนั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยจึ งให้ค วามสํา คัญ ในกระบวนการ
คัดเลือกพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีหลักสู ตรการฝึ กอบรม พร้อมการประเมินผลงานของ
พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ความรู ้ เกี่ ย วกั บ สิ นค้า และการให้ บ ริ การที่ ดี
เพื่ อสร้ างความภักดี ในตราสิ นค้า (brand loyalty) ของผูบ้ ริ โภคต่ อกลุ่ มบริ ษ ทั ย่อยใน
ระยะยาว
ข) ทําเลที่ต้ งั
นอกจากสํ า นัก งานใหญ่ ใ นกรุ งเทพมหานครแล้ว สยามฟู ด เซอร์ วิ ส ยังมี ส าขาใน
ประเทศตามแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ สํ าคัญ อี ก 4 แห่ ง ได้แ ก่ เกาะสมุ ย พัท ยา ภู เก็ ต และ
เชี ย งใหม่ ทั้งนี้ เพื่ อรองรั บ การขยายตัวของโรงแรม ร้ า นอาหารภัต ตาคาร ในแหล่ ง
ท่องเที่ยว และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้มากขึ้น
ในส่ วนของวีนาสยาม ฟู้ ด การขยายตลาดในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายใน
เมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็ นหลัก
ค) นโยบายด้านราคา
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยกําหนดราคาสิ น ค้า ที่ ส ามารถแข่ งขัน ได้ใ นตลาด และเหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสู่ ความสําเร็ จของกลุ่มบริ ษทั ย่อยและทํา
ให้สามารถดึงดูดให้ลกู ค้าหลักตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่กลุ่มบริ ษทั ย่อยจัดจําหน่าย
ง) การส่ งเสริ มการขาย
สยามฟูด เซอร์ วิส ได้ปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ทางการตลาด โดยทําการปรับปรุ งเว็บไซต์
จัด ทําแผ่ น พับ โฆษณาแบบใหม่ และจัด กิ จกรรมต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ลู ก ค้า เพื่ อ การสาธิ ต
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ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มภัตตาคารอาหารเอเชี ยทั้งที่ เป็ นรายย่อย
และที่ เป็ นภัตตาคารในเครื อต่าง ๆ ซึ่ งทําให้การดําเนิ นธุ รกิ จของสยามฟูด เซอร์ วิส มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
สยามฟูด เซอร์ วิส ยังคงมุ่งมัน่ เจาะกลุ่มลูกค้าที่ มีศกั ยภาพสู งที่ สุดเพื่ อการผลักดันการ
พัฒ นาของสิ นค้าฟูดเซอร์ วิส ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่ อสร้างความแตกต่างของสิ นค้า
และบริ การ อาทิ การพัฒนาเมนู ใหม่จากสิ นค้าในกลุ่มเนื้ อ ผลิตภัณฑ์ประเภทนม และ
อาหารทะเลให้กบั ลูกค้ากลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน การเพิ่มสิ นค้าประเภทอาหาร
สด (Live) เช่น กุง้ มังกร หอยนางรมสด เป็ นต้น
สําหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม วีนาสยาม ฟู้ ด ได้ดาํ เนินการจัดตั้งสํานักงานแห่ งแรก
ในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนิ นการขยายสาขาเพิ่มที่ เมืองฮานอย
เพื่อตอบโจทย์ทุกการดําเนิ นการของธุ รกิ จ ซึ่ งรวมถึงห้องครัวสาธิ ตเพื่อใช้จดั กิ จกรรม
ให้ความรู ้และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า อีกทั้ง ยังช่วยเสริ มภาพลักษณ์ความเป็ น
มืออาชี พในการประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และรองรับการขยายตัวของธุ รกิ จ
ในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ วี น าสยาม ฟู้ ด ยังมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ รั ก ษา
ความสัมพันธ์ อนั ดี กับลูกค้า และยังเป็ นการขยายโอกาสในการแลกเปลี่ ย นความรู ้ ที่
น่ าสนใจ เช่ น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และงาน Robo
wine dinner เป็ นต้น ทั้งยังเข้าร่ วมกิจกรรมมากมายกับทางสมาคมเชฟ เพื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier chefs และร่ วมกับ
FHV ในการจัดแสดงผลิ ตภัณ ฑ์อาหารคุ ณ ภาพสู ง ทุ กกิ จกรรมล้วนมี ส่วนสร้างความ
แตกต่างและสนับสนุนให้ วีนาสยาม ฟู้ ด ก้าวขึ้นเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารระดับ
แนวหน้าในประเทศเวียดนาม และได้รับความไว้วางใจจากผูป้ ระกอบการในฐานะคู่คิด
ธุรกิจที่จดั หาสิ นค้าและบริ การคุณภาพมาให้โดยตลอด
2.4.2 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ด้วยฐานลูกค้าที่ มีอยู่เป็ นจํานวนมากทัว่ ประเทศ บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จอย่างต่ อเนื่ องในการจัด
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าซึ่ งประกอบธุ รกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดกลางถึ งขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลี กรายย่อย กลุ่มลูกค้า
โฮเรก้า และกลุ่มธุ รกิ จบริ การ ซึ่ งลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งตามประเภทธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ดงั นี้
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2.4.2.1 ธุรกิจศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ก) ผู้ ค้ าปลีกรายย่ อย: ผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อยที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ซึ่ ง
กระจายอยู่ทัว่ ประเทศ ประกอบด้วย ร้านขายของชํา ร้ านโชห่ วย ร้านมิ นิมาร์ ท ร้านขาย
เครื่ องเขียน เป็ นต้น
ข) โฮเรก้ า: ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริ มทาง รถเข็นขายอาหาร ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่จาํ หน่ายอาหารหลากหลายประเภท
ค) ธุ ร กิจบริ ก าร: ครอบคลุ มถึ งหน่ วยงานภาครั ฐและธุ รกิ จในสาขาอาชี พ ต่ าง ๆ ได้แ ก่
บริ ษ ทั สํานักงานบริ การต่ าง ๆ ส่ วนราชการต่ าง ๆ โรงเรี ยน ร้ านเสริ มสวย โรงพิ มพ์
ร้านซักรี ด และผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การทัว่ ไป เป็ นต้น
การพัฒ นาลูกค้าจําเป็ นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการแต่ ละกลุ่มอย่าง
ลึกซึ้ ง โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรก้า โดยที มงานฝ่ ายพัฒนาลูกค้ายังคง
ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ทําความรู ้จกั กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ มีศกั ยภาพทั้งหลาย เพื่ อนํา
ข้อคิดเห็นและคําแนะนําจากลูกค้ามาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ
ของธุ รกิ จต่อไป นอกจากนี้ เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ จึ งถื อเป็ นโอกาสอันดี ที่จะผสานความร่ วมมื อกับกลุ่มเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ในฐานะผูน้ าํ ธุ รกิ จทางด้านอาหารอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีความรู ้ความ
ชํานาญ และมีความเข้าใจในธุ รกิจค้าปลีกเป็ นอย่างดี มาช่วยพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าให้ดีย่งิ ขึ้น
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายชัดเจนที่ จะเป็ นคู่คิดธุ รกิ จของลูกค้าผูป้ ระกอบการ บริ ษทั ฯ จึ งพัฒนา
รู ปแบบของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าให้มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเหมาะสม
กับ ลูกค้าแต่ ละกลุ่ ม ซึ่ งสร้ างความได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน ให้กับธุ รกิ จบริ ษ ทั ฯ ทั้งใน
ประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซี ยน ดังต่อไปนี้
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก เป็ นรู ปแบบสาขาหลักของบริ ษ ทั ฯ และมี
พื้ น ที่ ก ารขายตั้งแต่ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถู ก ออกแบบและพัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ประกอบธุ รกิ จจัด หาสิ น ค้าไว้เพื่ อตอบสนองธุ ร กิ จของผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย และร้านค้าปลีกรายย่อย เพราะผูป้ ระกอบการมาศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโครเพียงที่เดียว จะได้รับความสะดวกและสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งที่ จดั เตรี ยมไว้อย่างหลากหลายครบถ้วน ที่ สาํ คัญคื อ มีราคาที่
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เหมาะสมซึ่ งสามารถนําไปทํากําไรต่อได้ ภายใต้แนวคิ ดสิ นค้าครบ บริ การดี ราคาถูก ทั้งนี้
มาตรการบริ หารจัดการต้นทุนที่ มีประสิ ทธิ ภาพมีส่วนสําคัญยิ่งที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ ยังคงความ
เป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าที่ มอบความคุม้ ค่าของสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ได้อยูเ่ สมอ
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นรู ปแบบสาขาที่ ถูกพัฒนาขึ้ นมาเพื่ อประกอบธุ รกิ จจัดหาสิ นค้า
แบบครบวงจรแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าโดยเฉพาะ เช่ น อาหารสด และอาหารแช่ แข็ง
อาหารแห้ง เครื่ อ งครั ว อุ ป กรณ์ ใ นการเตรี ย มอาหาร และของใช้ที่ จาํ เป็ นสําหรั บ ธุ รกิ จ
ร้านอาหารและโรงแรม เป็ นต้น ทั้งนี้ แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส มี พ้ื นที่ ขายเฉลี่ย 1,000-5,000
ตารางเมตร ซึ่ งมี ข นาดที่ เล็กจึ งทําให้เกิ ด ความคล่ องตัวในการขยายสาขา และยังทําให้
บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากขึ้น
อีโค พลัส
อี โ ค พลัส มี พ้ื น ที่ การขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมี จุด ประสงค์พ ัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการได้ท้ งั กลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
กล่ าวคื อ รู ป แบบสาขา อี โ ค พลัส ได้จดั สรรพื้ นที่ สําหรั บ สิ น ค้าประเภทอาหารสดเพื่ อ
ให้บริ การแก่ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้ น ในทําเลพื้นที่ที่มีธุรกิ จโรงแรม ร้านอาหาร
และจัดเลี้ยงจํานวนมาก และมีศกั ยภาพในการเติบโต เช่ น สาขาพัทยา ภูเก็ต และเชี ยงใหม่
(หางดง) เป็ นต้น ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากกลุ่มโฮเรก้า ส่ งผลให้ธุรกิจบริ ษทั ฯ มี
ความแตกต่างและได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
แม็คโคร ฟู้ ดช้อป
แม็คโคร ฟูดช้อป ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร โดยมี
พื้นที่การขายเฉลี่ยประมาณ 600-800 ตารางเมตร เพื่อให้ลกู ค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่
ดังกล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้นโดยไม่ตอ้ งเดินทางไกล
ร้านสยามโฟรเซ่น
ร้ านสยามโฟรเซ่ น ถูกพัฒ นาขึ้ นเพื่ อจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็งและอาหารแห้งที่
เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิ จบริ การด้านอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรก้าเป็ นหลัก มีพ้ืนที่ การ
ขายเฉลี่ย 80 - 260 ตารางเมตร
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2.4.2.2 ธุ รกิจนํ าเข้ า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริ การด้ านจัดเก็บและ
จัดส่ ง
กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด เซอร์ วิส ได้แก่ กลุ่มโฮเรก้า ธุ รกิจค้าปลีก ซึ่ งรวมถึงภัตตาคาร
ขนาดใหญ่ท้ งั ประเภทผูป้ ระกอบการอิสระและภัตตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ให้บริ การด้านอาหารแก่ลูกค้าคู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริ การอาหารจานด่วน (Quick Service
Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากประสบการณ์ ที่ ย าวนานและมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหารและธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า รวมทั้งการนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่
ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทั้งนี้ สยามฟูด เซอร์วิส มีคลังสิ นค้าอยู่ 5 แห่ ง
ในทําเลที่สาํ คัญจึงสามารถจัดส่ งสิ นค้าคุณภาพดีแก่ลกู ค้าทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ สยามฟูด เซอร์วิส ยังคงมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยดําเนิ นการฝึ กอบรม
แก่พนักงานให้มีความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร และธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่ม
โฮเรก้า เพื่อนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยมีการ
จัดการอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าพ่อครัว (Chef) และการพัฒนาทักษะใน
การขาย เป็ นต้น ทั้งยังมีส่วนร่ วมในงานแสดงสิ นค้าสําคัญ งาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ อง
อาหารและอุปกรณ์ ” ที่ จดั โดยบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สยามฟูด เซอร์ วิส มีผลประกอบการที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
วีนาสยาม ฟู้ ด ให้ความสําคัญกับการขยายตลาด และมุ่งเน้นการนําเสนอความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในประเทศเวียดนาม ส่ งผลให้
วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และเพื่ อปรับปรุ งภาพลักษณ์ ความ
เป็ นมืออาชี พในการประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหาร และรองรับการขยายตัวของธุ รกิ จ
ในอนาคต
2.4.3 ลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ ที่มียอดซื้ อสิ นค้าและบริ การเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงิ นรวม
สําหรับปี 2559
- ไม่มี -
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2.4.4 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
2.4.4.1 ธุรกิจศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
การจัดจําหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นแบบชําระด้วยเงินสดและบริ การตนเอง โดยมุ่งเน้น
การจําหน่ ายสิ นค้าหลากหลายในปริ มาณมาก และราคาที่ เหมาะสม โดยมี การบริ หารต้นทุ น
การดําเนิ นงานให้ต่ าํ ที่ สุ ด เพื่ อให้กลุ่ มลูกค้าหลักอันได้แก่ กลุ่ มผูค้ ้าปลี กรายย่อยและกลุ่ ม
โฮเรก้าสามารถนําไปทํากําไรต่อและแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้อาํ นวยความสะดวก
ให้แ ก่ ลูกค้า เช่ น การให้บริ การแนะนําเกี่ ยวกับสิ นค้า และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ทั้งนี้ ลูกค้า
สามารถขอคืนหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้า หากพบว่าสิ นค้านั้นชํารุ ด หรื อเสี ยหายอันเกิ ด จาก
ความบกพร่ องของบริ ษทั ฯ หรื อผูผ้ ลิต โดยลูกค้าจะต้องนําใบเสร็ จรับเงินพร้อมทั้งสิ นค้าที่
ประสงค์จะขอคืนหรื อเปลี่ยนมาพบเจ้าหน้าที่แผนกรับคื นหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าภายใน 7
วัน นับจากวันที่ทาํ การซื้ อ ยกเว้นสิ นค้าอาหารสดและแช่แข็งจะต้องกระทําภายในวันที่ซ้ื อไป
เท่านั้น ทั้งนี้ สิ นค้าที่จะขอคื นหรื อเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเรี ยบร้อยทั้งตัวสิ นค้าและหี บห่ อ
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังได้มี การประกันราคาสิ นค้า (Price Guarantee) ภายใต้เงื่ อ นไขของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลกู ค้าในการซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
ปั จจุบ ัน บริ ษทั ฯ มี ช่องทางการจําหน่ ายสิ นค้าในรู ป แบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ (1) ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 76 สาขา
(2) แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 17 สาขา (3) อีโค พลัส จํานวน 11 สาขา และ (4) แม็คโคร
ฟูดช้อป 3 สาขา (4) ร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 8 สาขา โดยสาขาแต่ละรู ปแบบมีลกั ษณะ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์และทําเลที่ ต้ งั ที่ เหมาะกับลูกค้าแต่ ละประเภทแตกต่ างกันออกไป (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่ วนที่ 2 ข้อ 2.4.2 – ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดช่องทางการขายออนไลน์ผ่าน Makroclick.com นับเป็ นช่ องทาง
ออนไลน์ใหม่ของแม็คโครที่เข้ามาตอบโจทย์การสร้างธุ รกิจของผูป้ ระกอบการโชห่ วยและ
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าที่เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ โดยจัดหากลุ่มสิ นค้าที่มีความหลากหลายและ
แตกต่ างจากสิ นค้าที่ วางจําหน่ ายในสาขาของแม็คโคร มานําเสนอเป็ นทางเลือกหนึ่ งบน
ร้านค้าออนไลน์ โดยในปี 2558 Makroclick.com มี ยอดสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์เพิ่ มขึ้ นถึ ง 4
เท่ า ตัวของปี ที่ ผ่ านมา สะท้อ นถึ งความมั่น ใจของลู ก ค้าที่ มี ต่ อ ช่ อ งทางการซื้ อ ขายทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ฯ โดยลูกค้าเชื่อมัน่ ว่าจะยังคงได้รับสิ่ งที่ดีที่สุด และคุม้ ค่าที่สุดจาก
แม็คโคร อีกทั้งสาขาของแม็คโครที่ กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศ นับเป็ นข้อได้เปรี ยบที่ สร้าง
ความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่าจะเป็ นช่ องทางที่ สะดวกในการติ ดต่ อ สอบถาม และแก้ไขใน
กรณี ที่เกิดปั ญหาจากการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ทั้งนี้ ตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศ
ไทยมี โอกาสเติ บโตอี กมาก จากจํานวนคนไทยผูใ้ ช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตกว่า 30
ล้านคน บริ ษ ัทฯ มี ศ ักยภาพความพร้ อมด้านโลจิ ส ติ กส์ ประกอบกับ มี ฐานข้อมูลลูกค้า
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สมาชิ ก ในเชิ ง ลึ ก ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การวางแผนพัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก ารของ
Makroclick.com ต่ อ ไป เพื่ อสร้ า งความพึ งพอใจแก่ กลุ่ ม ลูก ค้าสมาชิ ก เดิ ม และหวังเพิ่ ม
จํานวนลูกค้าสมาชิ กใหม่ให้มากขึ้น ในปี 2559 ยอดการสัง่ ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ถือว่าได้รับผล
ตอบรับที่ ดี และเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคุม้ ค่าให้กบั ลูกค้าสมาชิ ก บริ ษทั ฯ ร่ วมมือ
กับบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์วางแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์ มและระบบผสานธุ รกิ จ
จากออนไลน์ไปออฟไลน์ O2O (Online to Offline) เป็ นของตนเอง และพร้อมใช้งานอย่าง
เต็มรู ปแบบภายในปี 2560 โดยผูป้ ระกอบการจะสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าที่ มีวางจําหน่ ายใน
สาขาของแม็คโคร รวมถึ งสิ นค้าที่ คดั สรรไว้ในแคตตาล็อกผ่านช่ องทาง Makroclick.com
ซึ่ งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารจัดการธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของแม็คโครมาก
ขึ้น
2.4.4.2 ธุ รกิจนํ าเข้ า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริ การด้ านจัดเก็บและ
จัดส่ ง
สยามฟูด เซอร์ วิส มี พ นักงานขายดูแ ลลูกค้า แต่ ละราย แต่ ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมี
แผนกบริ การลูกค้าส่ วนกลางที่ สามารถให้บริ การกับลูกค้าได้โดยตรง ซึ่ งทําให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี สยามฟูด เซอร์ วิส เพิ่ ม
ช่องทางจําหน่ายสิ นค้าอาหารแห้งโดยอาศัยความร่ วมมือจากบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะทําให้ส ยามฟูด
เซอร์ วิส มีสถานภาพที่จะชิ งส่ วนแบ่งการเติ บโตในตลาดได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้
พัฒ นาธุ รกิ จใหม่ ได้แ ก่ ธุ ร กิ จร้ านอาหารและเครื่ องดื่ ม แบบสาขาและอาหารจานด่ ว น
(Quick Service Restaurant : QSR) ซึ่ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจ
สยามฟูด เซอร์ ว ิส มี ค ลัง สิ น ค้า ห้อ งเย็น และรถจัด ส่ ง สิ น ค้า ที ่ ต ิ ด เครื ่ อ งควบคุ ม
อุณ หภูมิทาํ ความเย็น จึ งทําให้มีความพร้ อมในการให้บริ การและเป็ นผูน้ าํ ตลาดในด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ม
ลูก ค้า ผู ป้ ระกอบการมื อ อาชี พ ด้า นอาหาร 5 ทํา เลหลัก ซึ่ ง เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วสํา คัญ
ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร เกาะสมุย พัทยา ภูเก็ต และเชี ยงใหม่ได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
วีนาสยาม ฟู้ ด มีวตั ถุประสงค์ เพื่อขยายธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และเตรี ยมความพร้อม
ของบริ ษทั ฯ สําหรับโอกาสทางธุ รกิ จที่ อาจจะมี ข้ ึ นภายหลังการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้ างโอกาสทางธุ รกิ จให้กับ
บริ ษทั ฯ โดยอาศัยการเติบโตของธุรกิจให้บริ การด้านอาหารของประเทศเวียดนามซึ่ งมีอตั รา
ที่สูงในปัจจุบนั
ในปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการส่ งสิ นค้าออกไปจําหน่ายต่างประเทศ
ประมาณ 147 ล้านบาท และ 167 ล้านบาท ตามลําดับ
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2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แม้ว่าช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ภาวะเศรษฐกิ จไทยยังคงได้รับผลกระทบจากปั จจัยเชิ งลบต่าง ๆ
ที่ ส่งผลต่ อการชะลอตัวในการจับจ่ ายใช้สอยของประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่ มขึ้ นของหนี้ ภาค
ครั วเรื อนที่ และค่ าครองชี พ ภาวะภัยแล้งและราคาพื ชผลเกษตรตกตํ่า สถานการณ์ ดงั กล่าวเริ่ มมี
แนวโน้มดีข้ ึนในช่วงไตรมาสที่ 2 เนื่ องจากสถานการณ์ภยั แล้งเริ่ มผ่อนคลายและราคาสิ นค้าเกษตร
เริ่ มมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นส่ งผลให้รายได้เกษตรกรดีข้ ึน ประกอบกับการขยายตัวของรายจ่ายภาค
ครัวเรื อนและการลงทุนภาครัฐ ส่ งผลให้เศรษฐกิจไทยปี 2559 ยังมีการขยายตัวร้อยละ 3.2 ดีข้ ึนอย่าง
ต่อเนื่องจากปี 2558 ที่มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็ นตัวขับเคลื่อนหลักที่
สําคัญ ประกอบกับการใช้จ่ายภาคครัวเรื อน และภาคการส่ งออกเริ่ มมีแนวโน้มดีข้ ึน
ปี 2559 นับเป็ นปี ที่ทา้ ทายอีกปี หนึ่ งสําหรับภาคธุ รกิจค้าส่ งค้าปลีก เนื่ องจากในช่วงครึ่ งปี แรกได้รับ
ผลกระทบจากปั จจัยเชิ งลบที่ บนั่ ทอนความเชื่ อมัน่ และกําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค ทําให้พฤติ กรรมการ
จับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างระมัดระวัง ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการรายใหญ่ต่างแข่งขันกัน
อย่างรุ นแรงโดยเน้นการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเพื่อเป็ นการกระตุน้
ให้เกิดกําลังซื้ อมากขึ้นและเป็ นการรักษาส่ วนแบ่งตลาดเอาไว้ อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่ งปี หลังแนวโน้ม
ของธุ รกิจค้าส่ งค้าปลีกมีแนวโน้มดีข้ ึนจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนและการขยายตัว
ของจํานวนนักท่องเที่ยว โดยปี 2559 มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 32.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9
จากปี 2558 ที่มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 29.9 ล้านคน
อย่างไรก็ดี การเติ บโตของอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวในประเทศไทยเป็ นอีกหนึ่ งในปั จจัยหลักที่ ช่วย
ผลัก ดัน ให้ อุ ต สาหกรรมค้า ปลี ก ค้า ส่ ง ในประเทศมี โ อกาสขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ น โดยเห็ น ได้จ าก
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างการเติบโตของดัชนีคา้ ปลีกและการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ทั้งนี้ ในช่ วงระหว่างปี 2546 ถึง 2559 จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยขยายตัว
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.0 ต่อปี และ องค์การการท่องเที่ ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้
คาดการณ์ จาํ นวนนักท่ อ งเที่ ยวทัว่ โลกในปี 2563 มี จาํ นวนเท่ ากับ 1,600 ล้านคน และมี อตั ราการ
เติ บโตโดยเฉลี่ ยของตลาดนักท่ องเที่ ยวโดยรวมสําหรับประเทศในเอเชี ยแปซิ ฟิกเท่ ากับประมาณ
ร้อยละ 5.7 ต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยมีนกั ท่องเที่ ยวจากประเทศจีนยังคงเป็ น
ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สาํ คัญ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 43

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยและดัชนีคา้ ส่ งค้าปลีกระหว่างปี 2558-2559

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การแข่งขันในธุ รกิจค้าส่ งค้าปลีกมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งในแง่ของการเข้ามาของ
ผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศและการขยายสาขาของผูป้ ระกอบการรายเดิม ผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
ค้าส่ งค้าปลีกที่เป็ นลักษณะของร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ต่างยังคงมีการขยายสาขาในทุกรู ป
แบบอย่างต่อเนื่ องทั้งไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้านค้าสะดวกซื้ อ เพื่อให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น โดยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของร้านสะดวกซื้ อและซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดเล็กจะมีการขยายตัวที่เร็ วกว่าร้านค้าขนาดใหญ่อย่างไฮเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อซุ ปเปอร์สโตร์ ทั้งนี้
เนื่องมาจากร้านสะดวกซื้ อและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดเล็กมีขอ้ จํากัดในเรื่ องพื้นที่นอ้ ยกว่าและการหา
ทําเลทําได้ง่าย ขณะที่การขยายสาขาประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต หรื อซุปเปอร์สโตร์จะมีขอ้ จํากัดในการ
ขยายสาขามากว่าทั้งในเรื่ องของพื้นที่ที่เหมาะสมและข้อจํากัดทางกฎหมายที่มีขอ้ กําหนดในการใช้
ประโยชน์ที่ดินสําหรับการประกอบธุรกิจค้าปลีก
อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ งในประเทศไทยมี 2 รู ปแบบ ได้แก่ ร้านค้าดั้งเดิมหรื อโชห่ วย (Traditional
Trade) และร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ านค้าดั้งเดิ มเป็ นร้านค้าปลี กขนาดเล็กที่ ดาํ เนิ นการ
โดยผู ้ ค ้ า รายย่ อ ย ส่ วนร้ า นค้ า สมั ย ใหม่ ป ระกอบด้ ว ยไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ซุ ปเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าสะดวกซื้ อ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง และร้าน
ขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง ในช่ วงเวลา 20 ปี ที่ ผ่านมา ร้านค้าปลีกในประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ ยน
รู ปแบบจากร้านค้าดั้งเดิมเป็ นร้านค้าปลีกสมัยใหม่เนื่ องจากวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลง รายได้ที่เพิ่มขึ้ น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 44
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และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ส่งผลให้ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น
รู ปแบบสาขา

บิ๊กซี

เทสโก้ โลตัส

ซี พี ออลล์
แม็คโคร
กลุ่มบริ ษทั
อิออน
กลุ่มเซ็นทรัล

อ้างอิง:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

มินิบ๊ิกซี
บิ๊กซี
บิ๊กซี มาร์เก็ต
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
บิ๊กซี จัมโบ้
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
เทสโก้ โลตัส ตลาด
เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นส
โตร์ และเทสโก้ โลตัส
เอ็กซ์ตร้า
7-11
แม็คโคร และสยามโฟรเซ่น
แม็กซ์แวลู ทันใจ
แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต
แฟมิลี่มาร์ท
ท็อปส์ เดลี่
ท็อปส์ มาร์เก็ต / ซุปเปอร์

จํานวนสาขา
ณ สิ้นปี
2558
2559
391
465
107
113
55
59
15
15
3
3
1,490
1,522
187
191
168
182

8,832
98
48
32
1,235
51
92

9,542
115
53
35
1,355
75
99

เพิม่ ขึน้
+74
+6
+4
+32
+4
+14

+710
+17
+5
+3
+120
+24
+7

1) Euromonitor
2) เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) เว็บไซต์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
4) เว็บไซต์ธนาคารแห่ งประเทศไทย
5) เว็บไซต์ United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
6) ข้อมูลจากเว็บไซด์ของแต่ละผูค้ า้ ปลีกหรื อข้อมูลบริ ษทั ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะในรู ปแบบอื่น ๆ
7) การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ ายจัด ซื้ อ ของบริ ษ ัท ฯ จะแบ่ งกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามประเภทของสิ น ค้า โดยแต่ ล ะกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะมี
ผูร้ ับ ผิดชอบในการเลื อกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ ละประเภท ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นสิ นค้าที่ ผลิ ตในประเทศ
โดยจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าํ หน่ายโดยตรง ทั้งนี้จะมีการทําสัญญาการค้ากับผูผ้ ลิตและ/หรื อผู ้
จําหน่ายเป็ นราย ๆ ไป ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน โดยส่ วนใหญ่หรื อเกือบ
ทั้งหมดของสัญญาการค้าจะมีอายุกาํ หนด 1 ปี และเมื่อครบกําหนดแล้วสัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ
1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีผผู ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดที่มียอดซื้ อเป็ นสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซื้ อรวม
ตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2558 และปี 2559
นอกเหนือจากความพึงพอใจในคุณภาพและความครบครันของสิ นค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจยังให้ความสําคัญ
ถึ งความปลอดภัย ของอาหาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โ ภคยุค ใหม่ ใ ห้ค วามใส่ ใ จบริ โ ภคเพื่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี
แม็คโครถือเป็ นผูน้ าํ ด้านอาหารปลอดภัยจึ งเข้มงวดกับเรื่ องดังกล่าว และมุ่งมัน่ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง พร้อมจัดหาสิ นค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมานําเสนอแก่ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของภาครัฐ
บริ ษทั ฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ตน้ นํ้าสู่ ระดับสากล เช่น Q Mark, Food Safety,
HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถตรวจสอบ
ที่มาของสิ นค้าย้อนกลับได้ (Traceability) ขณะเดียวกันยังพยายามขยายมาตรฐานการรับรองให้ครอบคลุม
กลุ่มสิ นค้ามากขึ้ น เช่ น กลุ่มผักและผลไม้คุณ ภาพเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ที่ ผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของแม็คโคร ได้แก่ มะพร้าวนํ้าหอม เมล่อนเนื้ อสี ส้ม มะม่วงนํ้าดอกไม้ ส้มสายนํ้าผึ้ง แตงโมเนื้ อ
เหลือง เป็ นต้น ตลอดจนสิ นค้าอุปโภคที่ ได้รับการรับรองฉลากเขี ยวและมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 มา
ลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน Green Card หรื อ “แอปเดียวเขียวทัว่ ไทย” ที่พฒั นาโดย
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแอปพลิเคชัน QR Code Reader ของกรมปศุสัตว์ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้ลูกค้าสมาชิกที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้งาน สามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าถึงแหล่งผลิตได้ง่ายขึ้ น รวมทั้งรับสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แม็คโครอย่างต่อเนื่อง
แม็คโครยังให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทําฉลากหวาน มัน เค็ม (Guideline Daily Amount
- GDA) ที่แสดงค่าพลังงาน ปริ มาณนํ้าตาล ไขมัน และโซเดียม ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับประทาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารให้เหมาะสมกับ ความต้องการได้ นอกจากนี้ ยังเข้าร่ วมโครงการ “ร้ านอาหารวัต ถุดิ บ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)” อย่างต่อเนื่ อง ในฐานะผูจ้ ดั หาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ Q เพื่อสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการ
ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ เลือกใช้วตั ถุดิบที่สด สะอาด ได้มาตรฐานความปลอดภัยมาสร้าง
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 46
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เป็ นจุดขายของธุ รกิ จและสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ผูบ้ ริ โภคที่ มีแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น
ส่ งผลให้ในปี 2558 แม็คโครได้รับการรับรองให้เป็ นสถานที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าเกษตรในด้านความปลอดภัย
ตามโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark จากสํานักมาตรฐานและรับรองสิ นค้าเกษตรแห่งชาติ
ที่ ผ่านมา แม็คโครให้ความสําคัญต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จตามข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด คํานึ งถึ ง
อาหารปลอดภัย และสิ ท ธิ ข องผูบ้ ริ โภคเป็ นสําคัญ โดยศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็ค โครทุ กสาขาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GMP ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร แม้จะยังมิได้ออกเป็ นข้อกฎหมายบังคับก็ตาม เช่น การพัฒนาสิ นค้ากลุ่มเนื้ อสัตว์
จนได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal ที่ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร การพัฒนาส่ วนปฏิบตั ิการคัดและบรรจุ
เนื้ อสัตว์ซ่ ึ งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และได้ใบรับรองสถานที่จาํ หน่ายเนื้ อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
จากกรมปศุสตั ว์ ตอกยํ้าความเป็ นผูน้ าํ ด้านอาหารปลอดภัย ใส่ ใจในคุณภาพที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจไว้วางใจ
สําหรับสิ นค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับฟาร์มต้นนํ้าที่มีระบบจัดการฟาร์มที่ได้รับรองการ
ปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดี พัฒนาสิ นค้ากลุ่มเนื้ อสัตว์ปลอดภัยที่ มนั่ ใจได้ในเรื่ องปลอดโรค ปลอดสารเคมี
ตกค้าง จนได้รับการรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” จากกรมปศุสัตว์ โดยลูกค้าผูป้ ระกอบการ
สามารถตรวจสอบที่มาของสิ นค้าย้อนกลับได้จนถึงฟาร์ ม ทั้งนี้ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครทุกสาขาได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสตั ว์ ในฐานะสถานที่จาํ หน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี
สําหรับสยามฟูด เซอร์ วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสิ นค้าโดยแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จะมีผรู ้ ับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละประเภทซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าที่นาํ เข้า
จากต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ าํ หน่ายโดยตรง ซึ่ งมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
สําหรับปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสัดส่ วนการสั่งซื้ อสิ นค้าต่างประเทศรวมกัน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.9 และร้อยละ 4.3 ของยอดสัง่ ซื้ อสิ นค้าทั้งหมด ตามลําดับ
2.6

การผลิต
ภายใต้นโยบายการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั ยังไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะทําการผลิ ตสิ นค้าเพื่ อ
จําหน่ายแต่อย่างใดแม้จะมีเครื่ องหมายการค้าของตัวเอง บริ ษทั ฯ ก็จะว่าจ้างผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพเป็ นผูผ้ ลิตให้

2.7

งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-

2.8

โครงการในอนาคต
ภายใต้ส ภาพแวดล้อมทางการแข่ งขันที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ความท้าทายของบริ ษ ทั ฯ คื อ การ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุ รกิ จในประเทศให้เติ บโตอย่างมัน่ คง โดยยังคงยึดความต้องการของลูกค้า
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 47
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เป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้คือ
“มุ่งเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่ อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมื อ
อาชี พ” ตลอดจนสร้างแบรนด์ “แม็คโคร คู่คิดธุ รกิจคุณ” ให้เป็ นที่ จดจําในใจของผูป้ ระกอบการมืออาชี พ
ภายใต้การผนึกกําลังที่จะช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู ้ ความชํานาญ และประสบการณ์ของกลุ่มเครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าจะเป็ นแรงผลักดันให้ธุรกิจแม็คโครสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน
ในอนาคต
โครงการขยายสาขาในประเทศ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการขยายสาขาของแม็คโครให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ด้วยรู ปแบบสาขาของแม็คโครที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ผปู ้ ระกอบการกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ดี
ทิ ศทางการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ให้ค วามสําคัญ กับธุ รกิ จบริ การด้านอาหารที่ มีอตั ราการเติ บโตสู ง
อย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มุ่งขยายรู ปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส และแม็คโคร ฟูดช้อป
ในพื้ นที่ แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ มีศกั ยภาพสู ง ตอกยํ้าการเป็ นคู่ คิด ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ทั้งนี้ ด้ว ย
แนวโน้มของรู ปแบบสาขามีขนาดเล็กลง เพื่อสร้างความคล่องตัวในการขยายสาขาเข้าถึงผูป้ ระกอบการมือ
อาชี พมากยิ่งขึ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนารู ปแบบสาขาใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทั้งลดข้อจํากัดเรื่ องขนาดทําเลพื้นที่ในการขยายสาขาให้หมดไป
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อี กหนึ่ งแผนงานที่ ทา้ ทายเพื่ อรองรั บการขยายสาขาอย่างต่ อเนื่ องของแม็คโคร คื อการจัด หาและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการให้โอกาสบุคลากรเติบโต
ก้าวหน้าในสายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสื บทอดตําแหน่ งในระดับผูน้ าํ การสร้างทักษะความ
ชํานาญเฉพาะในธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร ทั้งในรู ปแบบเวิร์กช็อปที่ เข้มข้นและรู ปแบบ Mass E-Learning
บริ ษทั ฯ ยังมุ่งสร้างแบรนด์ “แม็คโคร” ให้แข็งแกร่ งในฐานะองค์กรที่ น่าทํางานในตลาดแรงงานคุณภาพ
เพื่ อ จูงใจให้บุค ลากรที่ มีค วามรู ้ ค วามสามารถ โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ เข้ามาร่ วมงานกับแม็คโครมากขึ้ น
รวมทั้งการจัดหาและสร้างบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายธุ รกิจไปในประเทศต่าง ๆ ที่ มีศกั ยภาพ
แต่ ไม่ว่าบุ คลากรของบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิ งานอยู่ ณ พื้ นที่ ใดก็ตาม บุ คลากรทุ กคน ทุ กระดับ จะได้รับ การ
ปลูกฝังค่านิ ยมขององค์กร “VICTORY-7 ค่านิ ยมสมเป็ นคนแม็คโคร” เพื่อร่ วมขับเคลื่อนธุ รกิจแม็คโครให้
เติบโตบรรลุเป้ าหมายตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนดไว้
โครงการปรับปรุ งระบบปฏิบัตกิ าร
เพื่ อ วางรากฐานการเติ บ โตทางธุ ร กิ จของบริ ษ ัท ฯ อย่างยัง่ ยื น ในอนาคต บริ ษ ัท ฯ ได้เริ่ มดํา เนิ น การนํา
ระบบปฏิ บตั ิ การใหม่มาใช้ที่สํานักงานใหญ่ต้ งั แต่ปลายปี 2558 ที่ ผ่านมา และมีแผนที่ จะขยายการใช้ไปสู่
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่ มดําเนิ นการได้ภายในปี 2560 แผนการดําเนิ นงานต่อไป
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 48
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คือ การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ อาทิ โปรแกรม Central Ordering ที่ช่วยในการคาดการณ์
ความต้องการ และจัดการสั่งซื้ อสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการผสานธุรกิจ
จากออนไลน์ไปออฟไลน์ Online to Offline (O2O) และการนําข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อค้นหารู ปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Big Data) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การด้าน
ธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) ของบริ ษทั ฯ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่ งคาดว่าจะมีส่วนช่วยเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจน
สนับสนุนการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ดาํ เนินไปได้อย่างมัน่ คง
โครงการขยายธุรกิจในต่ างประเทศ
ภายหลังการจัดตั้งบริ ษ ทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด เพื่ อศึ กษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุ รกิ จใน
ต่างประเทศอย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมายการลงทุน วัฒนธรรมการบริ โภคของประเทศกลุ่มเป้ าหมาย โดย
เน้นการแสวงหาพันธมิตรทางธุ รกิ จในท้องถิ่นเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการพัฒนาธุ รกิจให้เติ บโตอย่าง
รวดเร็ วและมัน่ คงในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย
แห่ งใหม่ในประเทศกัมพูชา คื อ Makro (Cambodia) Company Limited เพื่ อเตรี ยมขยายสาขาศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโครไปที่ประเทศกัมพูชาเป็ นประเทศ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะขยายธุ รกิ จไป
ต่างประเทศหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาและเตรี ยมการ โดยมีการเตรี ยมจัดหาและฝึ กอบรมบุคลากรในท้องถิ่น
ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
สําหรับธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร (Food Service) บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
แม็คโคร ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 80 ของบริ ษทั ชั้นนําที่ประกอบธุ รกิ จให้บริ การ
ด้านอาหารในต่ างประเทศจํานวน 4 บริ ษ ัท ได้แ ก่ Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริ ษ ทั จดทะเบี ย นใน
สิ งคโปร์ ) Indoguna Dubai LLC (บริ ษทั จดทะเบี ยนในสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ ) Lordly Company Limited
(บริ ษทั จดทะเบี ยนในฮ่องกง) และ Just Meat Company Limited (บริ ษทั จดทะเบี ยนในฮ่องกง) เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิจแม็คโครให้โดดเด่นในตลาดการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิ จอาหารแบบ
ครบวงจรในภูมิภาคอาเซี ยน ทั้งทางด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารคุณ ภาพระดับพรี เมี่ยม รวมทั้งสิ นค้า
พร้ อ มขายแก่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นอาหารชั้น นํา ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และเรี ย นรู ้ วิธี การ
ปฏิ บตั ิ งานบริ การด้านอาหารที่เป็ นเลิศร่ วมกันเพื่อสร้างที มงานมืออาชี พ บริ ษทั ฯ คาดว่าการโอนหุ ้นทั้ง 4
บริ ษทั จะแล้วเสร็ จภายในเดือนมกราคม 2560 ซึ่ งสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ “มุ่งเป็ นที่หนึ่งในอาเซี ยนเรื่ องการ
จัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” ทั้งนี้ แผนการขยายธุ รกิจของ
แม็คโครไปต่างประเทศยังคงดําเนิ นไปอย่างรอบคอบ ภายหลังการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครในพื้นที่
การค้าชายแดน และจัด ตั้งบริ ษ ทั แม็ค โคร อาร์ โ อเอช จํากัด บริ ษ ัท ฯ ได้ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ในการ
ประกอบธุ รกิ จในต่างประเทศอย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมายการลงทุน วัฒนธรรมการบริ โภคของประเทศ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นที่ ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนผ่านการแสวงหาพันธมิตรทางธุ รกิ จ
ควบคู่ไปกับการเตรี ยมความพร้อมองค์ประกอบทางธุ รกิ จด้านต่ าง ๆ อาทิ การฝึ กอบรมภาษาท้องถิ่นแก่
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 49

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

บุคลากรภายใน เพื่อเพิ่มทักษะการสื่ อสารกับลูกค้าผูป้ ระกอบการในประเทศดังกล่าว การจัดทํานโยบายและ
คู่มือฝึ กอบรมต่าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษสําหรับเตรี ยมการแปลเป็ นภาษาอื่ น ๆ ต่ อไป ตลอดจนการพัฒนา
Makro Academy สําหรับเตรี ยมฝึ กอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้มีค่านิ ยมสมกับเป็ นคนแม็คโคร และพร้อม
ปฏิบตั ิงานทันทีเพื่อสร้างการเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
โครงการการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) และการพัฒนาระบบการผสานธุ รกิจจากออนไลน์ ไป
ออฟไลน์ (Online to Offline - O2O)
บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่า การเติบโตของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิ กส์จะเติบโตอย่างรวดเร็ ว ดังนั้น เพื่อเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่ นใหม่ (Next Generation)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนาระบบการผสานธุ รกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน์ (Online to Offline - O2O) เพื่อ
ตอบสนองและอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า รวมทั้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายที่ลกู ค้าที่เป็ นกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่มีความต้องการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 50
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ตลอด 27 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงในการดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ภายใต้ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลง และอาจส่ งผลกระทบโดยตรงและโดย
อ้อมต่อองค์กร โดยถือว่าการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของทุกกระบวนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ฯ ดังนั้น ทุ กหน่ วยงานในองค์กรต้องนําความเสี่ ยงดังกล่าวมาพิ จารณาอย่างรอบคอบในการดําเนิ นทุ กกิ จกรรม
สําคัญของทุกหน่วยงาน รวมถึงกําหนดมาตรการ แผนรองรับ และแผนป้ องกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ ยง โดยให้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเป็ นรู ปธรรม
อย่างไรก็ดี จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของธุ รกิ จของแม็คโคร และรู ปแบบธุ รกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้ น ในปี 2559 บริ ษทั ฯ จึ งได้มีการยกระดับการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงขององค์กร โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งจาก
แผนกต่าง ๆ เพื่อวางนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและพัฒนากรอบการประเมินความเสี่ ยงที่ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยรวบรวมความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยครอบคลุมและเชื่ อมโยงกิจกรรมสําคัญขององค์กร แล้วจัด
อันดับความเสี่ ยงเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และกําหนดแผนการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงขององค์กร พร้อมกําหนดผูท้ ี่ มีอาํ นาจหน้าที่ ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามแผนงานที่ กาํ หนด
และจํากัดผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

3.1 ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
3.2.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
ภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อง และภัยธรรมชาติ เป็ นปั จจัยภายนอกที่ มีผลกระทบต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จ
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง รวมถึงธุ รกิจบริ การด้านอาหาร ในช่วงหลาย
ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ เผชิ ญปั จจัยลบที่ ส่ งผลต่ อเศรษฐกิ จอันได้แก่ ความไม่ส งบทางการเมื อง การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่ งรวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศ เช่น ภัยแล้ง และ
อุทกภัย อย่างไรก็ดี เนื่ องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั ฯ จําหน่ายเป็ นสิ นค้าประเภทสิ่ งของจําเป็ นใน
การดํารงชี พ รวมถึงสิ นค้าประเภทอาหารสด ประกอบกับการมีสาขากระจายอยู่ทว่ั ประเทศ ทําให้
สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนงานการบริ หารจัดการการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Management Framework) และติ ดตามสถานการณ์ดว้ ยความตื่ นตัวตลอดเวลา
พร้ อมรายงานแจ้งเตื อนล่วงหน้า เพื่ อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิ บตั ิ งานที่ สําคัญ ของบริ ษ ทั ฯ จะ
สามารถดําเนิ นต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นและมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ภายหลังเหตุการณ์น้ าํ ท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 หลายมาตรการของโครงการนี้ได้ถกู นํามาใช้ และได้
ถูกปรับปรุ งและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้ น ครอบคลุมถึงการจัดการใน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 51
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ภาวะวิ กฤตจากปั จจัย ใหม่ ๆ เช่ น ปั ญ หาภัย แล้ง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการปฏิ บัติ งานภายในศู น ย์
จําหน่ ายสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้าของแม็คโคร ที่มีความจําเป็ นต้องใช้น้ าํ ที่ มีคุณภาพในปริ มาณ
พอสมควร เพื่อรักษาสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร บริ ษทั ฯ จึงได้ศึกษาเพิ่มเติม
และกําหนดแผนปฏิบตั ิงานในช่วงภัยแล้ง อาทิ การบําบัดนํ้าเสี ยและนํานํ้าเสี ยที่บาํ บัดแล้วกลับมาใช้
อย่างเหมาะสม การจัดหาแหล่งนํ้าสะอาดในบริ เวณพื้นที่ใกล้เคี ยง ควบคู่ไปกับการเปิ ดศูนย์กระจาย
สิ นค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็งเพิ่มที่อาํ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งมีส่วนช่วยลดความเสี่ ยง
ในกรณี ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใดแห่ งหนึ่ งจําเป็ นต้องปิ ดการดําเนิ นงานชัว่ คราวไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตาม ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้า ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของ
แม็คโครในอนาคต
นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติยงั อาจส่ งผลกระทบต่อแผนการขยายสาขาของ
บริ ษทั ฯ โดยอาจส่ งผลให้แผนการขยายสาขาล่าช้าออกไป หรื อไม่เป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบต่ อการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ัทฯ อย่างมี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ดี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการศึ กษาและวิเคราะห์แผนการขยายสาขาอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้การขยายสาขาเป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ และได้รับผลกระทบจากปั จจัยความเสี่ ยง
ดังกล่าวให้นอ้ ยที่สุด
3.2.2 ความเสี่ ยงจากกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมาย
การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล หรื อการออกฎหมายหรื อข้อบังคับของหน่ วยงานราชการอาจ
ส่ งผลต่อการดําเนินธุ รกิจ เนื่ องจากการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นภาคธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ ง ซึ่ ง
อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนดข้อจํากัด ข้อห้าม และมาตรฐานต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ต้อง
ปฏิบตั ิตาม โดยกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมี
แนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับความเป็ นไปได้ที่จะมีการตีความบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่
อย่างเคร่ งครัดขึ้น หรื อภาครัฐอาจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กฎหมายและร่ าง
กฎหมายที่ สําคัญที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการ
แข่ งขันทางการค้า ซึ่ งหากมี การบังคับใช้อย่างเคร่ งครั ด อาจส่ งผลกระทบต่ อการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งร่ างกฎหมายซึ่ งกําลังอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ ซึ่ งหากประกาศใช้บงั คับ
อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นการขยายสาขาของบริ ษทั ฯ อาทิ ร่ างพระราชบัญญัติว่าด้วยการผัง
เมื องกํากับ ดู แ ลการพัฒ นาอาคารพาณิ ช ย์ข นาดใหญ่ หรื อ ธุ ร กิ จ ค้าปลี ก ขนาดใหญ่ รวมทั้งร่ า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จค้าปลีกหรื อค้าส่ ง โดยหากพื้นที่ ตามแผนการขยายสาขา
ของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายเหล่านี้ อาจทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถตั้งสาขาหรื อ
สร้างความล่าช้าในการเปิ ดดําเนินการสาขาในพื้นที่ดงั กล่าวตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ นจากสิ น ค้า ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย (Product Liability Act) รวมถึ ง
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 52
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กฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง ทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ จะต้องรับผิดในกรณี ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าได้รับ
ความเสี ยหายจากสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ปลอดภัยของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นการชดเชยค่าเสี ยหาย หรื อ
หน่ วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องอาจสั่งให้บริ ษทั ฯ เรี ยกคื นสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค หรื อจัดเก็บสิ นค้าที่ ยงั
ไม่ได้จาํ หน่ ายกลับคื น รวมทั้งสั่งให้หยุดขายสิ นค้านั้นได้ ทั้งนี้ เพื่ อลดความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประเภทอาหาร ทั้งที่ ศูนย์กระจาย
สิ น ค้าและสาขาของบริ ษ ัท ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุ ข อนามัย และความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ได้ศึกษากฎหมายใหม่และร่ วมมือกับพันธมิ ตรปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด
อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจัดทําระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่
เยือกแข็ง การแสดงข้อความพรี เมียมบนฉลากผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริ โภค พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ เป็ นต้น และได้จดั หาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตที่ มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่ อถือได้
รวมทั้งร่ วมพัฒนาสิ นค้าคุณภาพภายใต้สัญลักษณ์ “Quality Pro” นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังกําหนดให้
ผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ฯ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย
รวมทั้งให้ผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าทําประกันภัยคุม้ ครองสําหรับความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้ นดังกล่าวด้วย
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวอีกทางหนึ่ ง
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกฎหมายที่อาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ขยาย
สาขาล่าช้ากว่ากําหนด โดยจัดตั้งคณะทํางานเพื่ อทําหน้าที่ วิเคราะห์ ดา้ นกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนวางแผนรองรับอย่างรอบคอบและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการเข้า
ร่ ว มประชุ ม และสั ม มนาเพื่ อ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของข้อ กฎหมายต่ า งๆ อย่ า งใกล้ชิ ด ด้ว ย
นอกจากนี้ การที่บริ ษทั ฯ มีแผนจะขยายธุ รกิจไปต่างประเทศ จําเป็ นต้องศึกษากฎหมายท้องถิ่นอย่าง
ละเอียดที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับการว่าจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญในประเทศ
นั้น ๆ ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและให้คาํ ปรึ กษาเพื่อปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศ
กําหนดขึ้ นมาอย่างเคร่ งครั ด รวมทั้งศึ กษาผลประโยชน์ที่ จะได้รับโดยเท่ าเที ย มกัน ของประเทศ
กลุ่มเป้ าหมาย ประชาขนในท้องถิ่น และบริ ษทั ฯ
3.2.3 ความเสี่ ยงด้ านการจัดหาสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์
สภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ งมีการแข่งขันที่ สูงโดยผูบ้ ริ โภคมี ทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่
มากขึ้ น ด้วยเหตุ น้ ี บริ ษ ทั ฯ จึ งตระหนักถึ งความสําคัญ ในการจัด หาสิ น ค้าและผลิ ต ภัณ ฑ์เพื่ อ ให้
สามารถตอบสนองความพึ งพอใจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยคํานึ งถึ งความหลากหลายของ
ประเภทและชนิ ดสิ นค้า คุณภาพสิ นค้า รวมถึงปริ มาณสิ นค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มอาหารสดที่มีปริ มาณความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี และต้องได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานสากลตามที่ ผบู ้ ริ โภคคาดหวัง ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทวั่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ อาจส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จ ฐานะการเงิ น และผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้
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อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้มีการสั่งซื้ อและทําสัญญาและเงื่ อนไขทางการค้ากับผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั
จําหน่ ายหลายราย จึ งสามารถลดความเสี่ ยงในการพึ่ งพิ งคู่คา้ รายใดรายหนึ่ ง และลดความเสี่ ยงด้าน
ปริ มาณสิ นค้าที่ อาจไม่เพี ยงพอต่ อความต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังมี ระบบการ
ควบคุ มคุณ ภาพสิ นค้าที่ ดี โดยมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาสิ นค้ากับเกษตรกรหรื อผูผ้ ลิ ตตั้งแต่ตน้ ทาง
ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าตั้งแต่ได้รับจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่าย จัดเก็บและขนส่ งภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและกระบวนการที่ ไ ด้มาตรฐาน เพื่ อสร้ างความยัง่ ยืน ในห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ า ทั้งยังเป็ นการ
รับรองว่าสิ นค้าที่ บริ ษทั ฯ จัดจําหน่ ายเป็ นสิ นค้าที่ มีคุณภาพดี และปลอดภัยต่ อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าหลายราย ประกอบกับชื่ อเสี ยงที่ ดีของ
บริ ษทั ฯ และยอดขายที่เติบโตขึ้นตามลําดับ จึงทําให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท้ งั
ด้านราคาและปริ มาณของสิ นค้าที่เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
3.2.4 ความเสี่ ยงด้ านการขนส่ งและกระจายสิ นค้ า
บริ ษ ทั ฯ มี ศู นย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแม็ค โคร แม็ค โคร ฟู ด เซอร์ วิส อี โค พลัส แม็ค โคร ฟู ด ช้อป และ
ร้านสยามโฟรเซ่น ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อให้สามารถครอบคลุมฐานลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง ด้วยเหตุ
นี้ การขนส่ งและกระจายสิ นค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
โดย ณ สิ้ น ปี 2559 บริ ษ ัท ฯ มี ศู น ย์ก ระจายสิ นค้า ทั้ง สิ้ น 4 แห่ ง ได้แ ก่ (1) ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า
อาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค ที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด
อาหารแช่ เย็น และอาหารแช่ แข็ง ที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (3) ศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่อาํ เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ (4) ศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เย็น และคลังสิ นค้าแช่แข็ง ที่อาํ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ที่เปิ ดดําเนินการอย่างเต็มรู ปแบบเมื่อไตรมาส 1 ปี 2559
อย่างไรก็ดี ประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยที่บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมได้
และปั จจัยภายนอกที่ ไม่ ส ามารถควบคุ มได้ อาทิ ภัย ธรรมชาติ เป็ นต้น โดยเมื่ อช่ วงปลายปี 2554
บริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาด้านการขนส่ งและกระจายสิ นค้าโดยตรงจากมหาอุทกภัย ทําให้ถนนหลาย
เส้นถูกตัดขาด ผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าหลายรายไม่ สามารถขนส่ งสิ นค้ามายังศูนย์กระจาย
สิ นค้าของบริ ษ ัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี ด้วยศักยภาพในการบริ หารจัด การของบริ ษ ทั ฯ ในเรื่ อง BCM
ประกอบกับความช่ วยเหลือของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าทําให้บริ ษทั ฯ สามารถผ่านเหตุการณ์
ดังกล่าวไปได้ดว้ ยดี
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3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 75
ณ วันที่ 24 สิ งหาคม 2559 กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องถื อ หุ ้น รวมกัน เป็ นจํา นวนร้ อ ยละ 97.88 ของจํานวนหุ ้น ที่ จาํ หน่ ายได้แ ล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ มากกว่าร้อยละ 75 ดังกล่าว นักลงทุนอาจมี ความเสี่ ยง
จากการที่ กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ดงั กล่าวสามารถควบคุมมติท้ งั หลาย รวมทั้งมติ พิเศษของที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือ
หุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่ อการดําเนิ นการภายใต้หลักการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดี โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุ ม
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ก่อนการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดย 5 ท่าน เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งกรรมการตรวจสอบทุกท่ านเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิท่ี มีความรู ้
ความสามารถเป็ นที่ รู้จกั และยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถือเป็ นการช่ วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพด้านการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอํานาจที่ ดี รวมถึงสร้างความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ หาก
เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และเป็ นรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ นการตามมาตรการหรื อขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกัน ซึ่ งอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
3.2.2 ความเสี่ ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินธุ รกิจ โดยภาวะการขาด
แคลนแรงงานที่ มีฝีมือ และบุคลากรคุณภาพ จึ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ ทุกองค์กรเผชิ ญอยู่ในปั จจุบนั จาก
การที่ ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกมีการขยายธุ รกิ จอย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิ ดการแข่งขันและแย่งชิ งบุคลากร
คุณภาพระหว่างองค์กร ซึ่ งบุคลากรที่ได้รับการฝึ กจากแม็คโครมีแนวโน้มที่จะได้รับการจูงใจในเรื่ อง
ผลตอบแทนที่ สูงขึ้ นจากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอื่ น ดังนั้น เพื่ อลดความเสี่ ยงด้านบุ คลากรและรักษา
บุคลากรคุณภาพให้อยู่กบั องค์กร บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ เหมาะสม การ
พัฒนาศักยภาพ การจัดการความเสี่ ยงและความปลอดภัยในการทํางาน ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ยัง
ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรได้แสดงความคิ ด สร้ างสรรค์และริ เริ่ มทําสิ่ งใหม่ ๆ ในงานที่
รับผิดชอบ และมีการจัดให้มีการฝึ กอบรมที่เหมาะสม และสร้างบรรยากาศการทํางานเป็ นทีมเหมือน
คนในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานที่ดีจะ
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ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
ในการเติบโตกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนงานสร้างบุคลากรเพื่อสื บทอดตําแหน่ง
ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมจัดหาบุ คลากรคุณภาพ เพื่ อรองรับการขยายสาขาของแม็คโครทัว่
ประเทศ นับ เป็ นโอกาสอันดี ที่ จะส่ งเสริ มให้พ นักงานได้กลับไปทํางานในจังหวัด บ้านเกิ ด และ
สนับสนุ นแรงงานในพื้นที่ ให้มีรายได้โดยไม่ตอ้ งละทิ้งถิ่นฐาน ปั จจัยเหล่านี้ จะเอื้อต่อการลดความ
เสี่ ยงด้านบุคลากรได้ และทําให้บริ ษทั ฯ มีบุคลากรคุณภาพที่เพียงพออยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้
3.2.3 ความเสี่ ยงด้ านการพึง่ พิงระบบปฏิบัตกิ ารทางธุรกิจ
เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ มุ่ ง เป็ นองค์ ก รแห่ ง นวัต กรรม (Innovation Organization) การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศทัว่ ทั้งองค์กร จึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นและเป็ นพื้นฐานในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และยัง่ ยืน โดยที่ระบบปฏิบตั ิ งานหลักและการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีการใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามา
ช่วยในการปฏิบตั ิงานทั้งหมด ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่อาจได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง หาก
ระบบสารสนเทศได้รับความเสี ยหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อจากระบบไฟฟ้ าขัดข้อง หรื อจากภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบตั ิการใหม่ Oracle Retail Merchandising
System สําหรั บ ใช้แทนระบบเดิ ม เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัด การภายในองค์กร การ
ให้บริ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุ นการขยายธุ รกิ จในอนาคต อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นในระหว่างการดําเนิ นการปรับเปลี่ยนจากระบบเก่ าสู่
ระบบใหม่ จึ งได้มีการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้ องกันและลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์มาดูแลการดําเนินงานโดยภาพรวม
การควบคุมและสนับสนุนการทํางานให้ตรงตามแผนงานที่กาํ หนด การว่าจ้างหน่ วยงานที่น่าเชื่ อถือ
มาตรวจสอบและวัดผลการปฏิบตั ิงานของโครงการในทุกขั้นตอน การพัฒนาและฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบปฏิบตั ิการใหม่ให้แก่บุคลากรในแผนกต่าง ๆ ทั้งที่ประจําอยู่สาํ นักงานใหญ่ และที่
สาขา ที่ สําคัญ คื อ การจัด ตั้งหน่ วยงานการบริ ห ารจัด การความเปลี่ ย นแปลงขององค์ก ร เพื่ อ การ
วิเคราะห์ แ ละสื่ อสารให้เกิ ด ความเข้าใจและพร้ อมที่ จะปรั บ แนวคิ ด พัฒ นาความรู ้ แ ละความคิ ด
สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ระบบสารสนเทศใหม่ที่จะขับเคลื่อน
ธุรกิจแม็คโคร และเพิ่มมูลค่าให้กบั องค์กรต่อไปในอนาคต
เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ มุ่ ง เป็ นองค์ ก รแห่ ง นวัต กรรม (Innovation Organization) การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศทัว่ ทั้งองค์กร จึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นและเป็ นพื้นฐานในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และยัง่ ยืน โดยที่ระบบปฏิบตั ิ งานหลักและการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีการใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามา
ช่วยในการปฏิบตั ิงานทั้งหมด ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่อาจได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง หาก
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ระบบสารสนเทศได้รับความเสี ยหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อจากระบบไฟฟ้ าขัดข้อง หรื อจากภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ยา้ ยสํานักงานมารวมศูนย์ที่อาคารธาราพัฒนาการ ด้วยตระหนักถึงความเสี่ ยงที่
อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบตั ิการสู่ สาํ นักงานแห่งใหม่ บริ ษทั ฯ จึงได้
มีการกําหนดมาตรการต่ าง ๆ เพื่ อป้ องกันและลดผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเริ่ มดําเนิ นการใช้งานควบคู่ไปกับการทดสอบระบบปฏิ บตั ิ การใหม่ให้ตรงตาม
แผนงานที่ กาํ หนด กรณี เกิ ดปั ญหาไม่ส ามารถเข้าสู่ ระบบได้ในระหว่างการถ่ายโอนระบบข้อมูล
บริ ษทั ฯ มีระบบสํารองที่ เท่าเที ยมกันพร้อมใช้งานอยู่ที่แจ้งวัฒนะ เพื่ อให้พนักงานตัวหลักสามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิ บตั ิ การใหม่ให้แก่บุคลากรใน
แผนกต่ าง ๆ ทั้งที่ ประจําอยู่สํานักงานใหญ่และที่ สาขา ที่ สําคัญคื อการจัดตั้งหน่ วยงานการบริ หาร
จัดการความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพื่อการวิเคราะห์และสื่ อสารให้เกิดความเข้าใจและพร้อมที่จะ
ปรับแนวคิ ด พัฒ นาความรู ้ และความคิ ดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการทํางานที่ เปลี่ ยนแปลงไป
ภายใต้ระบบสารสนเทศใหม่ ที่จะขับเคลื่ อนธุ รกิ จแม็คโคร และเพิ่ มมูลค่ าให้กบั องค์กรต่ อไปใน
อนาคต
3.2.4 ความเสี่ ยงด้ านการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค อาทิ การบริ โภคข้อมูลข่าวสารทางสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อดั้งเดิ ม ความนิ ยมจับจ่ายสิ นค้า
ผ่านช่ อ งทางออนไลน์ เพิ่ ม มากขึ้ น นอกเหนื อ จากการมาจับ จ่ ายสิ น ค้า ด้ว ยตัว เองที่ ส าขา เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจค้าปลีก
แบบเดิม จึงได้พฒั นาแพลตฟอร์ มและระบบการผสานธุ รกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน์ O2O (Online
to Offline) เพื่อตอบสนองพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคยุคดิ จิทลั และรองรับยอดการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ที่
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกและส่ งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันที่ เปลี่ยนแปลงไป ทําให้บริ ษทั ฯ พิจารณาถึงการขยายธุ รกิ จด้วยรู ปแบบสาขาและพื้นที่ การ
ขายที่เหมาะสม และคุม้ ค่าต่อการลงทุนมากที่สุด
นอกจากนี้ ในยุคที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่ หลาย การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์
ธุ รกิ จโดยผูใ้ ช้สื่ อออนไลน์ส ามารถทําได้อย่างอิ ส ระ บริ ษ ทั ฯ มิ อาจเพิ กเฉยต่ อช่ องทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จึงได้ประสานความร่ วมมือกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ รวมทั้งจัดตั้งคณะทํางานภายในองค์กรและว่าจ้างที่ ปรึ กษา ในการติดตามข่าวสารที่
เกี่ ยวข้องกับ บริ ษทั ฯ บนสื่ อสังคมออนไลน์ ค้นหาข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้ นและรายงานผลตลอดเวลา
ขณะเดียวกันยังแต่งตั้งผูม้ ีอาํ นาจในการแถลงข่าวภายใต้ภาวะวิกฤตทั้งที่ สํานักงานใหญ่และประจํา
สาขา เพื่ อรั บมื อกับ สถานการณ์ แ ละสื่ อสารภาพลักษณ์ ที่ ดี ข องแบรนด์ “แม็ค โคร” ด้วยข้อมู ลที่
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ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น อย่ างทัน ท่ ว งที และบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น ได้อ ย่ างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 58

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

4.
4.1

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
4.1.1 บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สินทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 58
(ล้ านบาท)
11,103
8,367

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 59
(ล้ านบาท)
11,975
10,155

2,818
3,095
1,530
23
2,203
993
30,132

3,036
4,342
1,535
17
2,412
169
33,641

อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ/
เจ้าของสิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของสิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ทั้งนี้ ในจํานวนดังกล่าวมีสินทรัพย์ที่ถูกรับรู ้ทางบัญชีเป็ นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีราคาตามบัญชี-สุ ทธิ จํานวน 789 ล้านบาท
รายละเอียดของที่ดนิ ที่สําคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์*
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลาดพร้าว

32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา

155.7

155.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแจ้งวัฒนะ

37 ไร่ 69.4 ตารางวา

82.5

82.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์

27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา

231.6

231.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบอน

43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา

213.8

213.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 59

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาชลบุรี

22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

124.7

124.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

34 ไร่ 29 ตารางวา

236.2

376.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาโคราช

24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา

137.5

137.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

14 ไร่ 28 ตารางวา

412.8

412.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา

158.5

158.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา

185.9

185.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา

148.5

148.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา

207.0

207.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

185.5

185.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

24 ไร่

293.5

293.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา

211.3

211.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

180.3

180.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครปฐม

35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

126.5

126.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ รินทร์

20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

51.5

51.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา

75.0

75.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา

55.3

55.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา

43.0

43.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ พรรณบุรี

13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

61.6

61.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 60

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาจันทบุรี

10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา

43.9

43.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา

39.2

39.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา

35.9

35.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระแก้ว

17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

45.0

45.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

16 ไร่ 56 ตารางวา

71.7

71.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

16 ไร่

69.4

69.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากระบี่

15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา

86.9

86.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา

106.3

106.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

15 ไร่

59.9

59.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

93.2

93.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา

60.9

60.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

116.2

116.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่ 2

20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา

241.2

241.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

21 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา

338.6

338.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

21 ไร่ 1 ตารางวา

66.2

66.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

339.0

339.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากําแพงเพชร

22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

55.9

56.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาญจนบุรี

21 ไร่ 15.6 ตารางวา

85.4

85.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 61

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลพบุรี

19 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา

80.2

80.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

72.7

72.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

19 ไร่ 45.6 ตารางวา

94.3

94.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

37 ไร่ 73 ตารางวา

345.7

345.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําปาง

20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา

197.4

197.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหัวหิ น

20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา

286.4

286.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

25 ไร่

338.2

338.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา

169.3

169.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา

57.7

57.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา

383.6

383.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

190.8

190.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสตูล

25 ไร่ 2 งาน 76.4 ตารางวา

106.9

106.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตราด

21 ไร่ 4.8 ตารางวา

146.4

146.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

21 ไร่ 1 งาน

111.1

111.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา

204.5

204.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทลุง

24 ไร่ 79.7 ตารางวา

133.8

133.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ โขทัย

26 ไร่ 3 งาน 60.8 ตารางวา

187.4

187.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุทรสาคร

28 ไร่ 1 งาน 2.8 ตารางวา

409.0

409.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 62

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาปากช่อง

28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา

204.1

204.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาละไม

10 ไร่ 40.5 ตารางวา

135.2

135.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขายโสธร

27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา

110.0

113.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามหาสารคาม

25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา

179.8

179.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

21 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา

96.7

96.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพะเยา

36 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

158.6

158.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแพร่

17 ไร่ 1 งาน 83.1 ตารางวา

118.3

118.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองบัวลําภู

30 ไร่ 10 ตารางวา

127.4

142.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาประจวบคีรีขนั ธ์

23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

144.9

157.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสิ งห์บุรี

21 ไร่ 3 งาน 51.8 ตารางวา

-

113.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบัวทอง

24 ไร่ 1 งาน 83.6 ตารางวา

-

480.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศิริมงั คลาจารย์

1 ไร่ 54 ตารางวา

-

95.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตลาดวงศกร

93.5 ตารางวา

-

12.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สํานักงานใหญ่พฒั นาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา

621.4

621.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย (เพิ่ม)

18 ไร่ 1 งาน 24.8 ตารางวา

47.5

47.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางกอกน้อย

13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา

112.9

112.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

11,105.3

11,977.8

รวม

หมายเหตุ * รวมส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่ดินสาขาบางบอนได้หกั ที่บริ จาคเป็ นทางเท้าแล้ว 31.7 ตารางวา
ที่ดินสาขาสระบุรีได้หกั ที่บริ จาคเป็ นทางเท้าแล้ว 5 ตารางวา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 63

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของสิ ทธิการเช่ า
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาจรัญสนิทวงศ์

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

72.5

63.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

105.4

96.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

22 ไร่ 27 ตารางวา

118.6

111.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

69.8

66.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

40.7

38.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําพูน

21 ไร่ 7 ตารางวา

43.4

41.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

41.9

40.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาป่ าตอง

2,400 ตารางเมตร

37.4

34.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา

41.2

38.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะพะงัน

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

18.7

17.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบีงกาฬ

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

63.0

60.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยาเหนือ

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

40.6

38.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สาย

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

120.8

116.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศาลายา

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

151.5

146.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สอด

21 ไร่

92.4

89.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาถลาง

25 ไร่

139.2

134.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระนอง

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

76.5

74.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากัลปพฤกษ์

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

56.2

53.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 64

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาฝาง

26 ไร่

21.5

20.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

5 ไร่

6.0

5.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครอินทร์

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

176.6

169.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบ้านเพ

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

51.5

49.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทุ่งสง

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

102.6

98.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์ 2

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

60.3

57.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก 2

22 ไร่

135.8

130.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขานานาเจริ ญ

400.3 ตารางเมตร

3.2

2.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะช้าง

6 ไร่

12.4

12.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา 2

22 ไร่ 27 ตารางวา

101.7

94.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาน่าน

28 ไร่ 78.3 ตารางวา

75.3

85.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอ่าวนาง

6 ไร่

20.4

21.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากะรน

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

30.6

31.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวาริ นทร์ชาํ ราบ

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

73.0

76.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองจอก

15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

-

45.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแหลมฉบัง

17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา

-

71.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางปู

1,998 ตารางเมตร

-

15.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวังหิ น

3,096 ตารางเมตร

-

39.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาฬสิ นธุ ์

20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

-

74.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 65

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาอุดมสุ ข

4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา

-

31.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพระราม 4

1,200 ตารางเมตร

-

9.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดนาเกลือ

252 ตารางเมตร

-

3.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

2,200.7

2,409.2

รวม
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่สําคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

สํานักงานใหญ่ และ
สาขาลาดพร้าว

49,658.6 ตารางเมตร

59.3

551.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาแจ้งวัฒนะ

15,873 ตารางเมตร

41.3

39.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาศรี นคริ นทร์

16,020 ตารางเมตร

41.9

39.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาบางบอน

15,732 ตารางเมตร

48.6

45.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาชลบุรี

16,329 ตารางเมตร

49.7

55.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาเชียงใหม่

16,171.5 ตารางเมตร

42

49.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขานครราชสี มา

16,551 ตารางเมตร

50.3

58.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขารังสิ ต

16,592 ตารางเมตร

49.1

56.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาหาดใหญ่

14,830 ตารางเมตร

50.7

49.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาอุดรธานี

14,846 ตารางเมตร

60.9

59.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาพิษณุ โลก

13,703 ตารางเมตร

49.7

54.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาขอนแก่น

13,703 ตารางเมตร

66.4

68.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

13,703 ตารางเมตร

65.7

67.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาอุบลราชธานี

15,014 ตารางเมตร

70.4

67.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาระยอง

14,935 ตารางเมตร

69.6

71.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขานครสวรรค์

13,673 ตารางเมตร

74.1

71.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ
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การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

สาขาจรัญสนิทวงศ์

15,072 ตารางเมตร

152.5

140.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสาทร

18,453 ตารางเมตร

135.2

125.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขานครปฐม

12,322 ตารางเมตร

77.6

74.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสุ รินทร์

8,972 ตารางเมตร

51.2

49.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสามเสน

8,635 ตารางเมตร

93.4

87.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขานครศรี ธรรมราช

6,580 ตารางเมตร

41.7

48.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาเชียงราย

6,580 ตารางเมตร

47.2

54.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสกลนคร

6,673 ตารางเมตร

37.2

43.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสุ พรรณบุรี

6,673 ตารางเมตร

43.2

49.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาจันทบุรี

6,673 ตารางเมตร

41.5

41.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาภูเก็ต

9,980 ตารางเมตร

152.8

146.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาร้อยเอ็ด

6,673 ตารางเมตร

41.5

47.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาตรัง

6,673 ตารางเมตร

45.6

50.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสระแก้ว

9,636 ตารางเมตร

63.8

66.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสมุย

7,954 ตารางเมตร

92.2

87.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาบุรีรัมย์

8,609 ตารางเมตร

74.8

72.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาศรี สะเกษ

8,609 ตารางเมตร

77.2

75.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาลําพูน

8,609 ตารางเมตร

77.4

73.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 68

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

สาขากระบี่

7,954 ตารางเมตร

65.3

64.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาเพชรบุรี

9,761 ตารางเมตร

86.3

83.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาชัยภูมิ

8,609 ตารางเมตร

71.9

69.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสระบุรี

8,609 ตารางเมตร

76.6

76.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาปราณบุรี

8,609 ตารางเมตร

79.4

76.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาฉะเชิงเทรา

8,609 ตารางเมตร

82.6

81.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาเชียงใหม่ 2

11,460 ตารางเมตร

106.6

103.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขารามอินทรา

9,598 ตารางเมตร

106.5

103.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาชุมพร

8,898 ตารางเมตร

96.6

93.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาพัทยา

9,872 ตารางเมตร

111.3

108.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขากําแพงเพชร

9,038 ตารางเมตร

95.6

92.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขากาญจนบุรี

9,754 ตารางเมตร

93.3

93.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาลพบุรี

9,754 ตารางเมตร

96.9

94.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาหนองคาย

9,754 ตารางเมตร

97.2

96.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาราชบุรี

9,754 ตารางเมตร

97.6

93.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาแม่ริม

9,524 ตารางเมตร

96.2

93.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาอยุธยา

10,466 ตารางเมตร

103.6

100.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาลําปาง

9,848 ตารางเมตร

98.5

95.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ
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การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

สาขาหัวหิ น

9,317 ตารางเมตร

110.6

107.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาคลองหลวง

10,466 ตารางเมตร

105.7

102.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาเลย

9,868 ตารางเมตร

101.8

98.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาเพชรบูรณ์

9,719 ตารางเมตร

108.6

105.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาบางพลี

9,985 ตารางเมตร

117.3

113.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
สาขาป่ าตอง

682 ตารางเมตร

19.9

17.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขามุกดาหาร

9,868 ตารางเมตร

115.6

116.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสตูล

9,868 ตารางเมตร

117.8

114.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาตราด

9,889 ตารางเมตร

118.6

115.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาชุมแพ

9,857 ตารางเมตร

121.4

118.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาราไวย์

3,120 ตารางเมตร

63.4

61.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขานครพนม

9,857 ตารางเมตร

138.5

134.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาเกาะพะงัน

2,978 ตารางเมตร

64.6

62.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาบีงกาฬ

9,857 ตารางเมตร

136.4

131.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาพัทยาเหนือ

3,938 ตารางเมตร

62.9

60.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาแม่สาย

9,857 ตารางเมตร

128.5

123.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาศาลายา

9,916 ตารางเมตร

137.4

132.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาพัทลุง

9,857 ตารางเมตร

146.6

142.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 70

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

สาขาสุ โขทัย

8,716 ตารางเมตร

161.7

157.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสมุทรสาคร

9,842 ตารางเมตร

134.7

131.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาแม่สอด

9,857 ตารางเมตร

131.4

128.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาปากช่อง

10,254 ตารางเมตร

144.8

140.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาถลาง

10,227 ตารางเมตร

150.6

145.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาระนอง

10,324 ตารางเมตร

148.9

143.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาละไม

237 ตารางเมตร

125.9

119.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขากัลปพฤกษ์

4,957 ตารางเมตร

102.6

99.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขายโสธร

10,227 ตารางเมตร

135.4

131.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขามหาสารคาม

9,423 ตารางเมตร

128.5

124.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาฝาง

8,040 ตารางเมตร

108.8

105.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขานครนายก

9,857 ตารางเมตร

140.0

136.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขานครอินทร์

10,227 ตารางเมตร

139.0

132.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาบ้านเพ

5,289 ตารางเมตร

73.5

70.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาทุ่งสง

10,561 ตารางเมตร

147.8

143.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาศรี นคริ นทร์ 2

4,700 ตารางเมตร

74.8

72.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาพะเยา

10,391 ตารางเมตร

156.3

151.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาพิษณุ โลก 2

10,403 ตารางเมตร

130.1

127.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 71

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

สาขาแพร่

9,591 ตารางเมตร

118.4

115.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาเกาะช้าง

4,595 ตารางเมตร

77.5

78.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขานครราชสี มา 2

10,407 ตารางเมตร

-

124.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาน่าน

11,228 ตารางเมตร

-

146.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาอ่าวนาง

3,314 ตารางเมตร

-

64.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขากะรน

2,727 ตารางเมตร

-

52.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาวาริ นทร์ชาํ ราบ

10,621 ตารางเมตร

-

135.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาหนองบัวลําภู

10,621 ตารางเมตร

-

138.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาหนองจอก

8,600 ตารางเมตร

-

112.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาแหลมฉบัง

8,958 ตารางเมตร

-

107.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาประจวบคีรีขนั ธ์

10,890 ตารางเมตร

-

150.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาวังหิ น

2,203 ตารางเมตร

-

44.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาสิ งห์บุรี

10,716 ตารางเมตร

-

135.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาบางบัวทอง

10,736 ตารางเมตร

-

146.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

สาขาตลาดวงศกร

1,603 ตารางเมตร

-

22.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

8,344.0

10,058.6

รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 72

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของสิ ทธิการเช่ า
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

0.7

0.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

0.7

0.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

0.7

0.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

0.7

0.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

1.3

1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

10.4

8.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาทาวน์อินทาวน์

1,468 ตารางเมตร

4.0

4.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาถนนจันทน์

161 ตารางเมตร

0.8

0.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขานานาเจริ ญ

409 ตารางเมตร

3.7

3.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรเกษม

10,890 ตารางเมตร

-

48.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางปู

1,998 ตารางเมตร

-

20.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตลาดวงศกร

1,603 ตารางเมตร *

-

2.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพระราม 4

1,204 ตารางเมตร

-

3.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดนาเกลือ

290 ตารางเมตร

-

1.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

23.0

96.4

รวม
หมายเหตุ * พืน้ ทีใ่ ช้ สอยรวมเจ้ าของกรรมสิ ทธิ และสิ ทธิการเช่ า

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 73

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
(ล้ านบาท)
7.0
2.0
7.4
2.7
1.0
20.1

4.1.3 บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
(ล้ านบาท)
2.4
0.5
5.3
8.2

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
(ล้ านบาท)
7.0
1.6
14.6
1.7
0.3
25.2

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

อาคารเช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
(ล้ านบาท)
1.4
0.4
4.5
6.3

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

อาคารเช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
-

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

4.1.4 บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจากแม็คโคร อาร์โอเอช อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนินธุรกิจ
4.1.5 ARO Company Limited (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจาก ARO Company อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนินธุรกิจ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 74

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

4.1.6 บริษทั โปรมาร์ ท จํากัด (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจากโปรมาร์ท อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนินธุรกิจ
4.1.7 บริษทั Makro (Cambodia) จํากัด (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
(ล้ านบาท)
-

มูลค่ าทางบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ์
ณ 31 ธ.ค. 59
(ล้ านบาท)
1.2
1.2

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 75

ภาระ
ผูกพัน
-

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

4.2 สิ นทรัพย์ ที่ไม่ มตี วั ตนที่สําคัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่ สํา คัญ ที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
ดังต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้า

วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสิ นค้ า

20 ก.ค.
2535

19 ก.ค.
2565



อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร โต๊ะ ตู ้
เก้าอี้

2

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

1

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อาหารสดที่เตรี ยมไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในการปรุ ง

1

21 ก.ค.
2535

19 ก.ค.
2565



เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ สํ า นั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สํานักงานอัตโนมัติ
อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

2

เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ สํ า นั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สํานักงานอัตโนมัติ
อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

2

อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ สํ า นั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ และเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง

4

3



อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ สํ า นั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ และเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง



อาหารที่จดั ไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในการปรุ ง

1



21 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565




15 ธ.ค.
2535

14 ธ.ค.
2565




15 ธ.ค.
2535

2 เม.ย.
2536

14 ธ.ค.
2565

1 เม.ย.
2566



ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 76

จํานวน
สิ ทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้ า

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสิ นค้ า

จํานวน
สิ ทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้ า

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ผักสด ผลไม้สด

1

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)

3

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)

3

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ภาชนะเมลามีน

1

27 เม.ย.
2559

26 เม.ย.
2569



2



อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



สําลีใช้ปั่นหู

1

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มนํ้าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

11

ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มนํ้าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

7

ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
ผลิ ตภัณ ฑ์ซ อสปรุ งรส และผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่
แข็งและแช่เย็น

4

อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารหมัก ดอง ขนมขบเคี้ ยว และ
เครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และเครื่ องดื่ม

4

4
1





5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564






2 ก.ค.
2544

1 ก.ค.
2564



19 ก.ค.
2534

18 ก.ค.
2564








30 ม.ค.
2546

29 ม.ค.
2566




สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
สิ่ งทอ

31 ส.ค.
2546

30 ส.ค.
2566



เนื้ อนกกระจอกเทศ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 77

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสิ นค้ า

27 เม.ย.
2559

26 เม.ย.
2569



สื่ อโฆษณา

1

18 ต.ค.
2550

17 ต.ค.
2560



ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง
อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋ อง
เบเกอรี่ และเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร
เครื่ องดื่ม

7

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทํ า ค วาม ส ะ อ าด ชํ า ระ ล้ า ง แ ล ะ
เครื่ องสําอางค์
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สาํ นักงาน เครื่ องใช้สาํ นักงาน
อัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
เครื่ องปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบ
อาหาร
เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
วิสกี้

10

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทํ า ค วาม ส ะ อ าด ชํ า ระ ล้ า ง แ ล ะ
เครื่ องสําอางค์
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)

5

สารเสริ ม ความเป็ นด่ างของนํ้า สารปรับ ค่ า ความ
เป็ นกรดด่างให้เป็ นกลาง
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)

4

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ อ งปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบ
อาหาร

2

เครื่ องดื่ม และขนมขบเคี้ยว

2







25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562










25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562




25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562





25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562





25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562



ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 78

จํานวน
สิ ทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้ า

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสิ นค้ า

จํานวน
สิ ทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้ า

12 พ.ค.
2553

11 พ.ค.
2563



2



ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋ อง
เครื่ องดื่ม และเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร

31 พ.ค.
2553

30 พ.ค.
2563



ข้าวบรรจุถุง

1

18 พ.ย.
2553

17 พ.ย.
2563



3



ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
จัด การธุ รกิ จค้าปลี ก ค้าส่ ง การจัด การตลาด การ
จัดการด้านการค้า

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนื้อสัตว์ และเนื้ อสัตว์แช่แข็ง

1

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนื้อสัตว์ และเนื้ อสัตว์แช่แข็ง

1

25 ธ.ค.
2555

24 ธ.ค.
2565



กระดาษเช็ดปาก
สารเคมีให้ความหวานเทียม
ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ นํ้าผลไม้
หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วย
ใส่ นม ที่คนกาแฟ

9

ผักสด ผลไม้สด
ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว

2

2



เนื้อสัตว์
สิ่ งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ไข่ นม เนยที่ใช้เป็ นอาหาร
สารปรุ งแต่งกลิ่นรส





อาซาน

7 มี.ค.
2556

6 มี.ค.
2566



5 ก.ค.
2556

4 ก.ค.
2566







จักรพรรดิ์

13 ต.ค.
2557

12 ต.ค.
2567



ซาลาเปา ขนมจีบ

1

ซันเบสล์

3 พ.ค.
2556

2 พ.ค.
2566



เค้ก คุก๊ กี้ ขนมปั ง

1

Sunbless

3 พ.ค.
2556

2 พ.ค.
2566



เค้ก คุก๊ กี้ ขนมปั ง

1

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 79

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

4.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
จํา นวนเงิ น ขั้น ตํ่า ที่ ต ้อ งจ่ า ยในอนาคตตามสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้

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

งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
514
1,789
4,585

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(ล้ านบาท)
500
1,765
4,565

6,888

6,830

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 80

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

4.4

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

สรุ ปสั ญญาที่สําคัญ
4.4.1 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่ องหมายการค้าและเครื่ องหมายบริ การของบริ ษ ัท ฯ อยู่ภ ายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ใ ช้สิ ท ธิ ใน
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การกับซี พี ออลล์ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ลักษณะของบริการ

การรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ

ค่ าบริการตามสัญญา

ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร

ขอบเขตของสัญญา

บริ ษทั ฯ ใช้เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดําเนิ นธุรกิ จ
โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรี ยงสิ นค้ารวมทั้งการบริ หารธุรกิจ และเมื่อมี
การพัฒนารู ปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับความรู ้และเทคนิคในการดําเนิ นธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ
อายุสญ
ั ญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ ําคัญ

คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายมี สิ ทธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยต้อ งแจ้ง ล่ ว งหน้ า
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

หมายเหตุ: ในปี 2556 เมื่อซี พี ออลล์ ได้เข้าซื้ อหุ ้นบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่เดิ มของ
บริ ษทั ฯ นั้น ซี พี ออลล์ ยังได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาและสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ด้วย
เหตุน้ ี ซี พี ออลล์ จึงได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา
จีน อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน และปากีสถาน และให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใน
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การในลักษณะสัญญารู ปแบบเดี ยวกัน กับ ที่ เคยเป็ นอยู่เดิ มก่ อนการเข้าซื้ อหุ ้ น ของ
บริ ษทั ฯ โดยซี พี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
การได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์โดยบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จัดทําโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)

4.4.2 สั ญญารับอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์กบั ซี พี ออลล์ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ลักษณะของบริการ

การรับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศชื่อ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 81

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

MBS 2000
ค่ าบริการตามสัญญา

900,000 บาท ต่อ 1 สาขาที่เปิ ดใหม่ของห้างแม็คโครที่มีพ้ืนที่ขายมากกว่า
4,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นการเรี ยกเก็บครั้งเดียว เฉพาะสาขาที่เปิ ดใหม่

ขอบเขตของสัญญา

บริ ษทั ฯ ใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวในการบันทึกรายการขายสิ นค้า การบันทึกรับ
สิ นค้า การเคลื่อนไหวของสิ นค้าและระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาบริ ษทั โดย
สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวทําข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุก
สาขาได้โดยต้นทุนใช้ซอฟต์แวร์ถูกกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ ําคัญ

อายุ 1 ปี การต่อสัญญาเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องบอกล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือน

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

คู่สัญญาผู้ให้ ประกัน: บริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
คู่สัญญาผู้รับการให้ ประกัน: บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 สิ งหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

ลักษณะของบริการ

เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําต่าง ๆ
ของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยทําประกันในวงเงิน 2,660 ล้านบาท ซึ่ ง
ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าการประกันภัยโดยบริ ษทั ฯ เอง

ค่ าบริการตามสัญญา

3,200,000 บาทต่อปี

ขอบเขตของสัญญา

เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายต่อบุคคลที่ สามในส่ วนที่ เกิ นจากที่ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยทําประกันไว้

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ ําคัญ

เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 82

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

4.4.4 สั ญญาเช่ าทรัพย์ สินเพือ่ การดําเนินงาน
สิ ทธิการเช่ าในที่ดนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการจํานวนทั้งสิ้ น 34
แห่ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสญ
ั ญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทําเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสําคัญดังต่อไปนี้
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสําคัญ

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1)

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

2. สาขาสาทร2)

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

3. สาขาสามเสน2)

22 ไร่ 27 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

4. สาขาภูเก็ต3)

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

-

5. สาขาสมุย3)

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

6. สาขาลําพูน3)

21 ไร่ 7 ตารางวา

7. สาขาราชบุรี3)

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

8. สาขาป่ าตอง2)

1 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

9. สาขาราไวย์2)

3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

10. สาขาเกาะพะงัน2)

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

11. สาขาบึงกาฬ3)

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

12. สาขาพัทยาเหนือ3)

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

13. สาขาแม่สาย3)

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

14. สาขาศาลายา3)

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

-

15. สาขาแม่สอด3)

21 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

16. สาขาถลาง3)

25 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

17. สาขาระนอง3)

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

18. สาขากัลปพฤกษ์3)

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

19. สาขาฝาง3)

26 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

20. สาขานครอินทร์3)

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

21. สาขาศรี นคริ นทร์ 23)

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 83

-

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสําคัญ

22. สาขาบ้านเพ3)

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

23. สาขาทุ่งสง3)

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

24. สาขาพิษณุโลก 23)

22 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

25. สาขาเกาะช้าง3)

6 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

26. สาขาโคราช 23)

22 ไร่ – งาน 27 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

27. สาขาศรี สะเกษ3)

56.6 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

28. สาขาป่ าตอง (ส่วนขยาย) 2)

200 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

29. สาขาราไวย์ (ส่วนขยาย)2)

1 ไร่ 50 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

30. สาขากะรน3)

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

31. สาขาอ่าวนาง2)

6 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

32. สาขาน่าน3)

28 ไร่ – งาน 78.3 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

33. สาขาวาริ นชําราบ3)

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

34. สาขานครนายก3)

5ไร่

-

35. สาขาหนองจอก3)

15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

-

36. สาขาแหลมฉบัง3)

17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา

-

37. สาขาวังหิ น3)

2,696 ตารางเมตร

-

38. สาขากาฬสิ นธ์3)

20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

-

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

สิ ทธิการเช่ าในอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการจํานวนทั้งสิ้ น 9
แห่ ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง 3 ปี - 10 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่ าที่ เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 6 เดือน -7 ปี โดยมีรายละเอียดทําเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสําคัญดังต่อไปนี้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 84

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสําคัญ

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

ให้สิทธิได้เช่าก่อนผูอ้ ื่น
ภายหลังหมดอายุสญ
ั ญาเช่า

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

6. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

7. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 1,984 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริ ญ

400.30 ตารางเมตร

9. สยามโฟรเซ่น สาขาถนนจันทน์

112 ตารางเมตร

10. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาตลาดวงศกร

59.5

-

11. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาวังหิ น

400

-

12. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาเพชรเกษม

9,968

-

13. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาบางปู

1,998

-

14. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาพระราม 4

1,200

-

15. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทองหล่อ

1,500

-

16. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาสัมมากร

0-3-67 ไร่

-
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
4.5.1 เงินลงทุนบริษทั ย่ อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด
และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่า
เผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
(ล้ านบาท)
270
78
466
3

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
บริ ษทั โปรมาร์ท จํากัด
รวม

817

เงินลงทุนและรายละเอียดบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท
สยามฟูด
เซอร์วสิ

ประเภทกิจการ

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้า 99.99%
พร้ อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่ แ ข็ งคุ ณ ภาพชั้น ดี เช่ น เนื้ อ สั ต ว์
อาหารทะเล มัน ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ นค้ า เบเกอรี่
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิ ศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่ อตอบสนอง
ความต้อ งการของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้า น
อาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้ านอาหาร สาย
การบิ น ธุ รกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ า้ ส่ง เป็ นต้น

ทุนจด
ทะเบียน
45
ล้านบาท
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ทุนชําระ
แล้ ว
45
ล้านบาท
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ARO
Company

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้า 100.00%
พร้ อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่ แ ข็ งคุ ณ ภาพชั้น ดี เช่ น เนื้ อ สั ต ว์
อาหารทะเล มัน ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ นค้ า เบเกอรี่
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิ ศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่ อตอบสนอง
ความต้อ งการของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้า น
อาห ารในป ระเท ศเวี ย ดน าม อาทิ เช่ น
โรงแรม ร้ านอาหารรวมถึงธุ รกิ จให้บริ การ
อาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง 99.99%
ให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และ/
หรื อ การให้บ ริ การสนับสนุ น แก่ บ ริ ษ ัทใน
เครื อ
ประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการตลาด และ 100.00%
ให้คาํ ปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์

โปรมาร์ท

ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค

99.99%

Makro
(Cambodia)

ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ งและกิ จ การที่
เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

70.00%

วีนาสยาม ฟู้ ด

แม็คโคร อาร์
โอเอช

ประเภทกิจการ

ทุนจด
ทุนชําระ
ทะเบียน
แล้ ว
2.5
2.5
ล้านเหรี ยญ ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

1,745
ล้านบาท

466
ล้านบาท

500,000
165,000
เหรี ยญ
เหรี ยญ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
10
2.5
ล้านบาท
ล้านบาท
2
2
ล้านเหรี ยญ ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน หรื อบริ ษทั ร่ วมที่ มีวตั ถุประสงค์ใน
การประกอบกิ จการที่เป็ นส่ วนสนับสนุนกิจการบริ ษทั ฯ อันจะทําให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการหรื อ
ผลกําไรเพิ่มมากขึ้น หรื อธุ รกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุนการ
ดําเนิ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรื อเป็ นธุ รกิจซึ่ งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ มี
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ในคดีหรื อข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดที่อาจ
ส่ งผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสู งเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งคดีที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ และคดีอื่นที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ส่ วนที่ 1 ข้อ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 88
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลอืน่ ที่สําคัญ
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
วันที่จดทะเบียน
: 10 พฤษภาคม 2531
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2067 8999 โทรสาร 0 2067 9044
เว็บไซต์ www.siammakro.co.th
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ในการจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ให้แ ก่
ลูกค้าทัว่ ประเทศ โดยมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาด
เล็ก ถึ งขนาดกลาง ได้แ ก่ กลุ่ ม ร้ า นค้าปลี ก รายย่อ ย กลุ่ ม โฮเรก้า กลุ่ ม
สถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 4,800,000,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริษทั ย่ อย
(1) บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)
วันที่จดทะเบียน
: 7 กันยายน 2527
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 2439 ถนนริ มทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2620 6000 โทรสาร 0 2620 6001
เว็บไซต์ www.siamfoodservices.com
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 89
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มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิจจัด
เลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 450,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 45,000,000 บาท จํานวน 450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 45,000,000 บาท จํานวน 450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
(2) บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 411043002045
วันที่จดทะเบียน
: 15 ตุลาคม 2555
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 44 บี ถนนฟาน ซิ ค ลอง วาร์ด 3 ดิสทริ ก ฟูนวน โฮจิมินห์ซิต้ ี
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ (848) 7309 1188 โทรสาร (848) 3995 6765
เว็บไซต์ www.vinasiamfood.com.vn
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิ ศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร
รวมถึงธุรกิจให้บริ การอาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 2,500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
(3) บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105557153364
วันที่จดทะเบียน
: 14 ตุลาคม 2557
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2067 8999 โทรสาร 0 2067 9044
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร
ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 17,450,000 หุน้
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 90

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ทุนจดทะเบียน

: 1,745,000,000 บาท จํานวน 17,450,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 436,250,000 บาท จํานวน 17,450,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 25 บาท
(4) ARO Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 889 FC/2014-2015
วันที่จดทะเบียน
: 28 พฤศจิกายน 2557
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: Room No. 202 Condo A, Shwe Hinthar Condominium, Pyay Road,
Hlaing Township, Yangon, Myanmar
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านการตลาด และให้คาํ ปรึ กษาในประเทศ
เมียนมาร์
ทุนจดทะเบียน
: 500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 165,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
(5) บริษทั โปรมาร์ ท จํากัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: 0105558034130
: 23 กุมภาพันธ์ 2558
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2067 8999 โทรสาร 0 2067 9044
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 100,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000 บาท จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,500,000 บาท จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 25 บาท

(6) Makro (Cambodia) Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 00019245
วันที่จดทะเบียน
: 16 กันยายน 2559
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 344, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat Toul, Svay Prey 1,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนินธุรกิจค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 91
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ทุนจดทะเบียน
: 2,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
บริษทั ร่ วม
- ไม่มี 6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่ ที่มผี ลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
- ไม่มี 6.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุน้

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000, 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991

ผูส้ อบบัญชี

:

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

ที่ปรึ กษากฎหมาย

:

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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 92
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น ล่ า สุ ด วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2559 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน
2,400,000,000 บ าท เป็ น ทุน ชํ า ระแ ล ว้ จํ า น วน 2,400,000,000 บ าท โด ยเป็ น หุ ้น ส าม ญั ทั ้ ง สิ ้ น
4,800,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ด ณ วันที่ 24 สิ งหาคม 2559 มีดงั นี้
รายชื่อ
จํานวนหุ้น
สั ดส่ วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
1. บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด*
2,640,302,800
55.01
2. บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)*
2,057,846,700
42.87
3. AIA Company Limited-APEX
16,882,000
0.35
4. นายปริ ญญา เธี ยรวร
13,000,000
0.27
5. AIA Company Limited-TIGER
11,063,600
0.23
6. นายสุ รชัย บุณยประทีปรัตน์
9,700,000
0.20
7. กองทุนเปิ ด ไทยพาณิ ชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
2,313,700
0.05
8. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
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 : * บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ในกลุ่ มเครื อ
ซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ฯ รวมกัน ร้ อยละ 97.88 ของหุ ้นที่ออกและเรี ยกชําระ
แล้วทั้งหมด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 94
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ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีข อ้ ตกลงระหว่า งผูถ้ ือ หุ ้น รายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ องที่ มีผ ลกระทบต่อ การออก
และเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ

7.4

การออกหลักทรัพย์ อนื่
- ไม่มี -

7.5

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.5.1

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หากไม่มีความจําเป็ นอื่นใด คณะกรรมการบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่ จะ
เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ที่ หักภาษี เงิ นได้แล้วในแต่ ละปี โดยเริ่ มจากผลการดําเนิ นงานตั้งแต่ ปี
2537 เป็ นต้นไป

7.5.2

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาเป็ นครั้งคราว
ไป

7.5.3

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2554 - 2558)
กําไรต่อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2554 ถึง 2558 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 ร้อยละ 19.5
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของบริ ษทั ฯ โดยตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเฉลี่ยร้อยละ 84.2 ต่อปี
และเงินปันผลต่อหุน้ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 12.5
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2554 - 2558)
2554*
กําไรต่อหุน้ (บาท)*
0.55
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)*
0.53
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
95.0

2555*
0.74
0.63
84.9

2556**
0.90
0.80
89.1

2557**
1.03
0.77
75.1

2558
1.12
0.85
75.9

หมายเหตุ:
*
กําไรต่อหุ ้นและเงินปั นผลต่อหุ ้นที่แสดงข้างต้นคํานวณโดยใช้จาํ นวนหุ ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้ นละ 0.50 บาท เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการเปรี ยบเที ยบ โดยที่ ป ระชุ มวิ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ของบริ ษทั ฯ เมื่ อวัน ที่ 20

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 95
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กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท จํานวน 240,000,000 หุ ้น เป็ นมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุ ้น ทั้งนี้ เงินปั นผล
ต่อหุ ้ นตามมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น ของบริ ษทั ฯ สําหรั บ ปี 2554 และปี 2555
เท่ากับ 10.50 บาทต่อหุ ้น และ 12.50 บาทต่อหุ ้น ตามลําดับ
ในปี 2558 ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง งบกําไรขาดทุ น รวม งบกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม ย้อ นหลังปี 2556 และ 2557
เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลัน่ กรองเรื่ องที่สาํ คัญซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- คณะผูบ้ ริ หารโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกรรมการจํานวน 15 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 10 คนโดยในจํานวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5
คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ) จํานวน 8 คน
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผูแ้ ต่ งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยส่ งหนังสื อนัด
ประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณี
ที่ ป ระธานกรรมการอาจขาดความเป็ นอิ ส ระหรื อ มี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ใ นวาระที่ พิ จ ารณา
ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็ นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 97

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริษทั ฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

(1), (2)

1. นายอาสา สารสิ น

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์

4. นายธี ระ วิภูชนิน(2)

5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (2)

6. นายโชติ โภควนิช(2)

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์(3)

8. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล

9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช(4)
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์
13. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

คณะกรรม
การ
บริษัทฯ

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

(4 ครั้ง)
4/4

(5 ครั้ง)
-

การประชุ ม
คณะกรรม
การ
สรรหาและ
กําหนด
ค่ าตอบแทน
(3 ครั้ง)
-

4/4

5/5

คณะกรรม
การกํากับ
ดูแลกิจการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง)
1/1

(1 ครั้ง)
1/1

-

-

1/1

ประธานกรรมการ และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2557 เม.ย. 2560
เม.ย. 2558 เม.ย. 2561

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ ประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการที่ 1
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม 1) และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการที่ 2
และกรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 2)
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

เม.ย. 2558 เม.ย. 2561

4/4

5/5

3/3

-

0/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2561

3/4

5/5

3/3

1/1

1/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2562

4/4

5/5

-

1/1

1/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2561

4/4

5/5

-

1/1

0/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2562

4/4

-

0/0

-

1/1

เม.ย. 2557 เม.ย. 2560

4/4

-

-

-

1/1

เม.ย. 2557 เม.ย. 2560
เม.ย. 2557 เม.ย. 2560
เม.ย. 2557 เม.ย. 2561
เม.ย. 2559 เม.ย. 2562
เม.ย. 2559 เม.ย. 2562

4/4

-

2/2

-

0/1

4/4

-

-

-

1/1

4/4

-

-

-

1/1

3/4

-

-

-

1/1

4/4

-

-

-

1/1

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 2)
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 2)
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 1)
กรรมการ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 97

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

14. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

(2)

15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ กรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 1) และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
(กลุ่ม 2)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

เม.ย. 2559 เม.ย. 2562
เม.ย. 2557 เม.ย. 2560

คณะกรรม
การ
บริษัทฯ

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

(4 ครั้ง)
4/4

(5 ครั้ง)
-

การประชุ ม
คณะกรรม
การ
สรรหาและ
กําหนด
ค่ าตอบแทน
(3 ครั้ง)
-

4/4

-

-

คณะกรรม
การกํากับ
ดูแลกิจการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง)
1/1

(1 ครั้ง)
1/1

-

1/1

หมายเหตุ: (1) พ้นจากการเป็ นกรรมการอิสระตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2559
(2) แต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2559 มีผลวันที่ 8 สิ งหาคม 2559
(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2559 มีผลวันที่
9 พฤศจิกายน 2559
(4) ลาออกจากตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
(5) กรรมการบริ หาร หมายถึ ง กรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ โดยกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่ ง จาก (กลุ่ม 1) ลงนาม
ร่ วมกับกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่ งจาก (กลุ่ม 2) รวมเป็ นสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
(6) สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเนื่ องจากติดภารกิจ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 98

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ ในปี 2559 และ 2558
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์
4. นายธีระ วิภูชนิน
5. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
6. นายโชติ โภควนิช
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ
9. ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิช
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายสุภกิต เจียรวนนท์(1)
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์(1)
15. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
16. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
18. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์(2)
19. นายชิ หลุง ลิน
20. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
21. นายดาวิด พูซิเยร์
22. นายฌอง ปิ แอร์ เบียงเฟ(3)

จํานวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31 ธันวาคม
2559
2558
200
200
N/A

เพิม่ ขึน้ /
ลดลง

หมายเหตุ: (1) นายสุภกิต เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
(2) นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2559
(3) ได้รับตําแหน่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 99

-

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน
หรื อจํานวนขั้นตํ่าตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนดแต่ไม่เกินสิ บแปด (18) คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้อง
เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีลกั ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง และกรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่กไ็ ด้
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กําหนดว่า ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่ อยู่ในตําแหน่ งนานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคี ยงที่ สุดถึงส่ วน 1 ใน 3 กรรมการ
ซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
กรรมการซึ่งมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ หรื อ นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์ หรื อ นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรื อ นายประเสริ ฐ จารุ
พนช คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อชื่ อร่ วมกับ นางสุ ช าดา อิ ท ธิ จารุ กุล หรื อ นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐ าพัน ธ์ หรื อ
นายพิ ท ยา เจี ยรวิสิ ฐกุล หรื อ นายปิ ยะวัฒ น์ ฐิ ต ะสัทธาวรกุล รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญ ของ
บริ ษทั ฯ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั ฯ
1) ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่ เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยส่ งหนังสื อ นัด ประชุ มไม่ น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุ ม เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ฯ มี เวลาเพี ยง
พอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3) มีหน้าที่ ควบคุมการประชุ มให้มีประสิ ทธิ ภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนําเสนอข้อมูล
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิ ดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน
การอภิปราย และสรุ ปมติที่ประชุม
4) มี บ ทบาทสําคัญ ในการส่ งเสริ ม ให้กรรมการบริ ษ ัท ฯ ปฏิ บ ัติ ต ามหลักการกํา กับ ดู แ ลกิ จการ เช่ น
การแสดงตน งดออกเสี ยงลงมติ และการออกจากห้องประชุ ม เมื่ อมี การพิ จารณาระเบี ยบวาระที่
กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) สื่ อสารข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 100
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6) สนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น และทําหน้าที่ เป็ นประธานในที่ประชุ ม เพื่อ
ควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
7) สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่กาํ หนดทิศทางและนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งกํากับดูแลฝ่ าย
บริ หารให้ดาํ เนิ นการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ในการกําหนดวิสัยทัศน์ แผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณของ
บริ ษ ัทฯ ตลอดจนกํากับ ดู แลให้ฝ่ ายบริ ห ารดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการ
3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นผูก้ าํ หนดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึ งลูกจ้างทุ กคนใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติ ค วบคู่ ไ ปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ต้อ งปฎิ บ ัติ หน้าที่ ดว้ ยความรู ้ ค วามสามารถอย่างเต็มที่ รั บผิ ด ชอบต่ อการ
ตัดสิ นใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
5) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการอนุมตั ิในส่ วนการดําเนิ นการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
6) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การควบคุ ม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่ าเชื่ อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็ นประจําเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
7) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องละเว้นหรื อหลี กเลี่ยงการมี ส่วนร่ วมในกิ จการใด ๆ ซึ่ งมี ส่วนได้เสี ยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งสอดส่ องดูแล
เรื่ องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
8) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ต้อ งจัด ให้ มี เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ ค ําแนะนําทางด้า นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
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9) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองทั้งคณะเป็ น
ประจําทุ กปี โดยร่ วมกันพิ จารณาผลการดําเนิ นงานและปั ญหาเพื่ อสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานและหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข
10) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุก
ครั้ง หากมีภารกิจสําคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
11) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายชิ หลุง ลิน

5. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานฝ่ ายบริ หารสิ นค้า ฝ่ ายการตลาด และ
ฝ่ ายซัพพลายเชน
รองประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร - สายงานบริ ห ารการเงิ น และหน่ ว ยงาน
สนับสนุน
รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - สายงานฝ่ ายขายและปฏิ บัติการ ฝ่ ายพัฒนา
ลูกค้า และฝ่ ายก่อสร้างและสถานที่
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

6. นายฌอง ปิ แอร์ เบียงเฟ*

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

3. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
4. นายดาวิด พูซิเยร์

หมายเหตุ: - ผูบ้ ริ หารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็ นผูบ้ ริ หารตามนิ ยามที่ ประกาศกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนภายใต้
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
* ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
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บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดองค์ กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่ ว นั ที่ 18 มี น าคม 2551 เพื่ อ รั บผิ ด ชอบดําเนิ นการในนามของบริ ษ ัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4) จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย (กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้นจาก
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
5) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ขา้ งต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย และ/หรือ บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
ตามเอกสารแนบ 2
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
8.4.1.1 กรรมการบริษทั ฯ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ปี 2559 จํานวน 18 ราย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ 20.34 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเที ยบกับองค์กรที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และมีขนาดธุ รกิ จใกล้เคี ยงกันตลอดจนผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และสภาวการณ์
ของธุรกิจโดยรวม ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2558
(บาท/เดือน)
150,000

ปี 2559
(บาท/เดือน)
150,000

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์
4. นายธีระ วิภูชนิน

135,000
110,000
110,000

135,000
110,000
110,000

5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

110,000

110,000

6. นายโชติ โภควนิช

110,000

110,000

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

95,000

95,000

8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ

95,000

95,000

9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

95,000

95,000

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

95,000

95,000

11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

95,000

95,000

12. นายสุภกิต เจียรวนนท์(1)

95,000

95,000

13. นายณรงค์ เจียรวนนท์

95,000

95,000

14. นายศุภชัย เจียรวนนท์(1)

95,000

95,000

15.
16.
17.
18.

95,000
95,000
95,000
95,000

95,000
95,000
95,000
95,000

รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น

นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์(2)

หมายเหตุ: (1) นายสุ ภกิต เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่
20 เมษายน 2559
(2) นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2559
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8.4.1.2 กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารจํานวน 8 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยู่
ในข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ราย ได้รับค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.4 กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนจํา นวน 3 ราย ได้รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.5 กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการจํานวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.6 ผู้บริหาร
ในปี 2559 ผูบ้ ริ หาร จํานวน 7 ราย (รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการ
ปรับเปลี่ยนตําแหน่ งในระหว่างปี ) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 126.04 ล้านบาท
ซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส
8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่
8.4.2.1 กรรมการบริ ษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ าตอบแทน
- ไม่มี 8.4.2.2 ผู้บริหาร
ในปี 2559 บริ ษ ทั ฯ ได้จ่ายค่ าตอบแทนอื่ น ๆ ให้แก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ จํานวน 7 ราย
(รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการปรับเปลี่ ยนตําแหน่ งในระหว่างปี )
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 47.34 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่ วนที่
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บริ ษทั ฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดื อน) และค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารชาวต่างประเทศ เช่ น
ค่าเช่าบ้าน ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็ นต้น
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่าง
ปี โดยจะแตกต่างจากจํานวนเงินที่ แสดงไว้ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543
8.5 บุคลากร
8.5.1 จํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแต่ ละสายงานหลัก
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยในแต่ละสายงาน
บริษทั ฯ

สยามฟูด
เซอร์ วสิ

วีนาสยาม
ฟู้ ด

แม็คโคร
อาร์ โอเอช

ARO

โปร
มาร์ ท

พนักงานปฏิบตั ิการ (คน)

12,590

107

13

-

-

-

12,710

พนักงานสํานักงาน (คน)

705

62

60

-

-

-

827

13,295

169

73

-

-

-

13,537

4,388

108

32

-

-

-

4,528

รวม (คน)
ผลตอบแทนพนักงาน* (ล้านบาท)

รวม

หมายเหตุ: * จํานวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานไม่ได้รวมส่ วนของผูบ้ ริ หาร

8.5.2 การเปลีย่ นแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสํ าคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี 8.5.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี –
8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคคล
รากฐานความสําเร็ จของธุ รกิจแม็คโครเกิดจากบุคลากรทุกระดับที่ มีความรักในองค์กร พร้อมทุ่มเท
ปฏิ บตั ิ งานด้วยความภาคภูมิใจสอดคล้องกับค่ านิ ยม “VICTORY-7 ค่ านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร”
ขณะเดียวกันยังพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง กล้าคิดสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ ๆ ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อมอบสิ่ งที่ ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าสมาชิ ก และสร้างการเติ บโตอย่างยัง่ ยืน
ให้กบั ธุรกิจของแม็คโครที่ม่งุ ก้าวเป็ นที่หนึ่งในอาเซี ยนตามวิสยั ทัศน์ที่ได้กาํ หนดไว้
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การขยายสาขาของศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดทําแผนการ
จัดหาและพัฒนาบุคลากรเชิ งรุ กทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นการขยายตัวของธุ รกิ จ
อย่ างไม่ ห ยุด ยั้ง รวมทั้งพัฒ นาองค์ก รให้ พ ร้ อ มที่ จ ะเติ บ โตและสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กับ ประเทศชาติ
ประชาชนภายในประเทศ ตลอดจนประเทศอื่น ๆ ที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
กลยุทธ์การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในปี 2559 ยังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูน้ าํ
และสร้างความเป็ นมืออาชีพในพนักงานทุกระดับอย่างยัง่ ยืน ด้วยระบบ G4G “Grow our People For
Growth” โดยส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารระดับ TOP 40 ประเมินตนเองและจัดทําคู่มือแผนพัฒนารายบุคคล
เพื่ อ มุ่ ง ยกระดับ ขี ด ความสามารถที่ พึ ง ประสงค์ กับ ตํา แหน่ ง งานในแต่ ล ะระดับ (Leadership
Competencies) และพัฒ นาทักษะใหม่ ที่ จาํ เป็ นต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จในอนาคต ปั จจุ บันมี การขยาย
แผนพัฒนาลงมาถึงผูจ้ ดั การสาขาระดับ TOP 200
ควบคู่กบั การพัฒนาบุคลากรภายในให้มีคุณภาพ คือการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ “แม็คโคร” ให้
เป็ นบริ ษทั ที่ น่าทํางานด้วย เพื่อจูงใจให้คนดี คนเก่ง มีความสามารถเข้ามาเสริ มทัพ โดยเฉพาะผูท้ ี่ มี
ความรู ้ ดา้ นธุ รกิ จอาหาร มี ทกั ษะทางด้านดิ จิทลั และนวัตกรรมซึ่ งมี ความสําคัญต่อการเติ บโตของ
ธุ รกิ จแม็คโครในอนาคต ที่ สําคัญคื อการเปิ ดโอกาสให้คนรุ่ นใหม่ที่มีความสามารถและเรี ยนรู ้ได้
อย่างรวดเร็ ว เข้าร่ วมเป็ นขุ ม พลังใหม่ ข ององค์กร ทั้งในส่ วนฝ่ ายจัด ซื้ อ (Commercial) และฝ่ าย
ปฏิบตั ิ การ (Operation) โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมโครงการ Young Talent Program และการปลูกฝั ง
ค่ า นิ ย มองค์ ก ร “VICTORY-7 ค่ า นิ ย ม สมเป็ นคนแม็ ค โคร” สํ า หรั บ เสริ มสร้ า งศัก ยภาพและ
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานใหม่ ท ํา งานสอดประสานไปกับ เพื่ อ นร่ ว มงาน และหั ว หน้ า งานที่ มี
ประสบการณ์สูงได้อย่างรวดเร็ ว
ความสุ ขในการทํางานของพนักงานคื อสิ่ งสําคัญ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลยังคงเคี ยงข้างพร้อมเป็ นที่ พ่ ึง
และไว้วางใจของพนักงานเสมอ และที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มุ่งผูกใจพนักงานและรักษาบุคลากรคุณภาพ
ให้เติ บ โตตามสายงานไปพร้อมกับองค์กร โดยมี แผนการสื บทอดตําแหน่ งงานภายในองค์กรให้
พนักงานเห็นชัดเจน พร้อมกันนี้ ยงั มี การจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพที่ หลากหลาย เช่ น โครงการ
ฝึ ก อ บ ร ม ก าร กํ า กั บ ดู แ ก จ ก าร (Corporate Governance) โ ค ร งก าร Talent Management &
Development โครงการ Basic Management Skill โครงการจัดอบรมภายในสาขาที่ มีความชํานาญ
(In-store Training) โครงการ MBA (Makro Business Academy) โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาลูกค้า
(Customer Development) โครงการเพิ่มพูนความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่ ทาํ งานเกี่ยวกับธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร
(Food Service Academy) เพื่ อสนับสนุ นพนักงานให้สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ดีสมกับเป็ นคู่คิดธุ รกิ จ
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการด้วยความมัน่ ใจ ทั้งนี้ การจัดการฝึ กอบรมบางหลักสูตรในรู ปแบบ Mass ELearning คือการเรี ยนจากระบบการฝึ กอบรมทางออนไลน์ มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้กบั บุคลากรได้
อย่างรวดเร็ วมากขึ้น โดยในปี 2559 พนักงานของบริ ษทั ฯ มีชวั่ โมงการฝึ กอบรมเฉลี่ย 14.03 ชัว่ โมง
ต่อคนต่อปี
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นอกจากนี้ การย้ายสํานักงานใหญ่มาที่อาคารธาราพัฒนาการ ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถใช้สอยพื้นที่ใน
การจัดฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกระดับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ขณะเดียวกัน บริ เวณชั้น 6 ของอาคาร
ได้รับการปรับให้เป็ นสถานที่ออกกําลังกายและสันทนาการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าจะช่วยส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความสุ ขกับการทํางานที่แม็คโคร และส่ งผลให้ลกู ค้าสมาชิ กมีความสุ ขจากการให้บริ การ
ของพนักงานไปด้วย
บริ ษัท ฯ มี น โยบายจัด โครงสร้ า งองค์ ก รใหม่ พร้ อ มมุ่ ง สู่ ก ารเป็ น “องค์ ก รแห่ ง นวัต กรรม”
(Innovation Organization) เพื่อการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศให้สามารถตอบสนองการขยายตัวของธุ รกิจ
ได้อย่างรวดเร็ ว และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในสภาพแวดล้อมของการ
ทําธุรกิจสมัยใหม่ อันนําไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ
รวมทั้งพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การที่ ประจําอยู่ในสาขาของแม็คโคร มี ส่ วนร่ วมในการคิ ดค้นและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 4 มิติ ที่ เหมาะสมสําหรับองค์กร ได้แก่ การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่
(Process Innovation) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Production Innovation) การสร้างสรรค์บริ การ
ใหม่ (Service Innovation) และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) ซึ่ งนวัตกรรม
เหล่านี้ ตอ้ งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนแก่ท้ งั บุคลากร เครื่ องมือ และกระบวนการ
ทํางาน เพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้า และสามารถขยายออกไปได้ท้ งั ในระดับประเทศและ
ระดับสากล โดยมีการให้รางวัลเป็ นแรงจูงใจทั้งจากการประกวดนวัตกรรมภายในองค์กร และการ
ประกวดนวัตกรรมของบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กรจํานวน 2 โครงการ คือ เครื่ องมือการ
จัด การร้ านค้าปลี กในระบบสามมิ ติ และ ผลิ ต ผลทางการเกษตรภายใต้สั ญ ลักษณ์ ค วอลิ ต้ ี โปร
(Quality Pro) ในโครงการแม็ค โครช่ วยชาติ ได้รับรางวัลนวัต กรรมบัวบาน (Chairman’s Award)
จากงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ 2559” หรื อ “CP Innovation Exposition
2016” ของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติ
ประชาชน แต่ยงั สร้างชื่อเสี ยงและนําพาความภาคภูมิใจให้กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้
คนแม็คโครมุ่งมัน่ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในปี ต่อ ๆ ไป
8.5.5 นโยบายเกีย่ วกับค่ าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ เป็ นธรรมแก่ พนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่ อมโยงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
และผูบ้ ริ หารแต่ละคน
บริ ษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกปี ในรู ปแบบของดัชนี วดั ผลการ
ดําเนิ นงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่ งรวมถึ งผลการปฏิ บัติงานในปั จจุ บัน (ระยะสั้น)
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และผลการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ในสิ่ งที่บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการในระยะยาว เพื่อเป็ นการวางรากฐาน
การเติบโตในอนาคต
การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะทําให้ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและพนักงานเชื่ อมโยงกับผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมินฯ
ยัง สอดคล้อ งกับ หลัก การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลการปฏิ บัติ ง าน (pay per performance) ซึ่ งได้
กําหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทัว่ ไปขององค์กร
อื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรื อใกล้เคียง เพื่อรักษาและเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านทรัพยากรบุ คคลให้กบั องค์กร นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดการจ่ายโบนัสผันแปรตามผล
ประกอบการ (Variable Bonus) ที่ มีความเชื่ อมโยงผลการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน (เฉพาะพนักงาน
ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้ นไป) กับผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯในแต่ ละรอบปี เพื่ อจูงใจให้พ นักงาน
ปฏิบตั ิงานให้ได้ตามเป้ าหมายขององค์กรในแต่ละปี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทน เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการ
ปฏิ บ ัติ งานให้อ งค์ก รดําเนิ น งานไปสู่ เป้ าหมายในอนาคต เช่ น แนวทางการขึ้ น ค่ าจ้างประจํา ปี
การปรับเงินเดือนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรื อตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การจัดให้มี
กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ เพื่ อเสริ มสร้างความมัน่ คงในการดํารงชี พแก่พนักงาน เมื่ อสิ้ นสุ ดการเป็ น
พนั ก งานหรื อ เมื่ อ เกษี ย ณอายุ ก ารทํา งาน นอกจากนี้ ยัง มี ส วัส ดิ ก ารอื่ น ๆ อาทิ สวัส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน สวัสดิการประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่ อมัน่ ว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จะเป็ นการเสริ มสร้างให้กระบวนการทํางานและกระบวนการบริ หารจัดการมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น ซึ่ งจะ
นําไปสู่ความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ จึ งได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดู แลกิ จการ (Corporate Governance Policy) โดย
ยึดถือแนวทางตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation
and Development) และได้จัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรขึ้ น ตั้งแต่ ปี 2555
โดยกําหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนทั้งของบริ ษทั ฯ
ที่ จ ะต้อ งรั บ ทราบและปฏิ บัติ ต ามนโยบายดังกล่ า ว เพื่ อ ให้ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ
ได้ท บทวนและปรั บ ปรุ งนโยบายการกํากับ ดู แ ลกิ จการ เพื่ อ ให้ส อดคล้องกับกลยุท ธ์ ข องบริ ษ ัทฯ และ
แนวทางการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ ง
แบ่งหมวดหมู่เนื้ อหาให้ชดั เจน ครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่สําคัญ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุ มตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการซึ่ งได้ผ่าน
การทบทวนและปรั บ ปรุ งดั ง กล่ า ว และบริ ษั ท ฯ ได้ ท ํ า การเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
ที่ www.siammakro.co.th เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ นใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้

9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลัน่ กรองและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของ
บริ ษ ทั ฯ เฉพาะเรื่ อง ทั้งนี้ เพื่ อให้การปฏิ บัติ หน้าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ มี ท้ งั หมด 4 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ
1) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 คน ดังนี้
1.

นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ

กรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2.

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

กรรมการบริ หาร

3.

ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

กรรมการบริ หาร
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4.

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

กรรมการบริ หาร

5.

นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการบริ หาร

6.

นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการบริ หาร

7.

นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการบริ หาร

8.

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการบริ หาร

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

กํา หนดแผนงานและกลยุ ท ธ์ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะธุ ร กิ จ การลงทุ น ด้ า นกํา ลัง คน
การประเมิ น ผล และหลัก เกณฑ์ก ารพิ จารณากําหนดผลตอบแทน รวมทั้งการพิ จารณาทบทวน
แผนงานกลยุทธ์และภารกิจบริ ษทั ฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

2.

จัดทํางบประมาณและโครงการลงทุ นของแต่ละธุ รกิ จ และนําเสนอต่ อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

3.

ติ ดตามผลการดําเนิ นงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุ นของแต่ ละธุ รกิ จ และรายงานผล
รวมทั้งปั ญหา หรื อ อุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทราบ

4.

ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละธุรกิจ

5.

ติ ดตามผลการพัฒ นาบุ คลากร การแต่ งตั้งโยกย้ายผูบ้ ริ หารของแต่ ละธุ รกิ จตามแผนงานการสร้าง
ผูบ้ ริ หารทดแทน

หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ทาํ หน้าที่ เกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ หารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ อย่างเคร่ งครั ด ซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต และหน้าที่ ในการกํากับดู แ ลกิ จการให้มีการดําเนิ นธุ รกิ จให้เกิ ด
ประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสมและเที่ ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลด้านการเงินของบริ ษทั ฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบตั ิที่ดี และไม่ทาํ การใดที่มีส่วน
ได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2.

นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

3.

นายธี ระ วิภูชนิน

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

4.

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

5.

นายโชติ โภควนิช

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด เพื่อทําหน้าที่
สอบทานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี รวมทั้ง
พิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบที่ มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที่ จะทําหน้าที่ สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ งตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งหั ว หน้า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และเสนอค่ าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าว รวมทั้งการเลิ กจ้างผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

5.

พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่ อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้าที่ 113
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํา นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7.

ปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายธี ระ วิภูชนิน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์*

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3. นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ: *ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2559
มีผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. คัด เลื อกและสรรหาบุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อดํารงตําแหน่ งกรรมการชุ ด ต่ าง ๆ เพื่ อให้มี
องค์ป ระกอบ และคุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมาย/ ระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้อง โดยคํานึ งถึ งความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั ฯ การอุทิศเวลา และนําเสนอความเห็นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ หรื อ
นําเสนอความเห็ น ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ซึ่ งจะนําเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ
(แล้วแต่กรณี )
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้าที่ 114
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2. พิ จารณาหลักเกณฑ์ และกําหนดค่ าตอบแทนสําหรั บ กรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุ ด ต่ าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน หาก
พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผถู ้ ือหุน้ เดิม ให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาเพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณา
ค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร โดยให้นําเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. จัดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง เพื่ อสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง และ
เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะอีก 1 ครั้ง
4. สนับ สนุ น ให้ บ ริ ษ ัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายย่อ ยเสนอรายชื่ อ บุ ค คลเข้า รั บ การสรรหาเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 คน ดังนี้
1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

2. นายอาสา สารสิ น

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

3. นายโชติ โภควนิช

กรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

4. นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

5. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. คัดเลือกกําหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิ ดา้ นการกํากับดูแลกิจการที่ ดีตามมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสื บต่อไป
2. กําหนดนโยบายพร้ อมทั้งสนับสนุ นให้มีการประเมินระดับ มาตรฐานการกํากับดูแลกิ จการภายใน
องค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่ มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ ยอมรับ
ทัว่ ไปเป็ นประจํา
3. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันกํากับฯ
ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้าที่ 115
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4. พิ จารณาทบทวนนโยบายการกํากับ ดูแลกิ จการของบริ ษ ทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกํากับฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุ นให้มีการเผยแพร่ วฒั นธรรมในการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีให้เป็ นที่ เข้าใจของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบตั ิท้ งั ในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ
6. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย
9.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1)

กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถื อ หุ ้น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้น ที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่
บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อน
ประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลําดับ
เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มของบริ ษ ัทฯ เว้นแต่ จะได้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิ ส ระเคยเป็ นข้ า ราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ งคู่ ส มรสของบุ ต ร ของผู ้บ ริ หาร ผู ้ถื อ หุ ้ น
รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของผูท้ ี่ มี
ความสั มพั น ธ์ ท างธุ รกิ จกั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ให ญ่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บ ริ ษั ท ร่ วม ผู ้ ถื อหุ ้ น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี
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ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทํารายการทางการค้าที่ กระทําเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญา
มีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ วม ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อผู ้มี อ ํานาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ และไม่ เป็ นผู ้ถื อหุ ้ น
ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้รั บ การแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ผู ้ถื อหุ ้ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มี
นัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่ มีล ักษณะอื่ นใดที่ ท ําให้ไม่ สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
10. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิ น 9 ปี โดยให้เริ่ มนับวาระการดํารงตําแหน่ งตั้งแต่
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 เป็ นต้นไป โดยไม่นบั ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งที่ผ่านมา
ของกรรมการอิสระรายเดิม
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กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการดําเนิ น กิ จการของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ัท ย่อยลําดับ เดี ย วกัน
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษัท ฯ แต่ ง ตั้ง ให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระเป็ นบุ ค คลที่ มี ห รื อเคยมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มู ล ค่ า ที่ ก ํา หนดตามข้อ 4 หรื อ ข้อ 6
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ อาจพิ จารณาผ่ อ นผัน ให้ ไ ด้ห ากเห็ น ว่ า การแต่ ง ตั้งบุ ค คลดังกล่ าวไม่ มี
ผลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ ห น้าที่ และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิ ส ระ และบริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ ที ่ ท ํา ให้บุค คลดัง กล่า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ในการเสนอให้มีก ารแต่ง ตั้ง บุค คลดัง กล่า วเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มให้กรรมการอิ ส ระและกรรมการซึ่ งไม่ ได้เป็ นผูบ้ ริ ห ารได้มี โอกาสประชุ ม
ปรึ กษาหารื อระหว่างกันเองอย่างเป็ นอิสระ สําหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งการกําหนดแนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพการกํากับดูแล
กิจการที่ดีบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็ นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ
(2)

การสรรหากรรมการ และการพ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ
การสรรหากรรมการ
บริ ษ ัทฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุ ค คลผูม้ ี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ก่อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 โดยรายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่า
เทียมกันอย่างเป็ นธรรม
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ทําหน้าที่ คดั เลือกและสรรหาบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม โดยพิ จารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์ ในด้านต่ าง ๆ ความสามารถในการ
บริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ฯ รวมทั้ง ผลการปฏิ บัติ งานในตําแหน่ งหน้าที่ ข องกรรมการเพื่ อดํารง
ตําแหน่งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ และนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
การพ้ นจากตําแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา โดยให้
กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการซึ่ งพ้น
จากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ งเมื่อ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และ/หรื อ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับ
แต่ วนั ที่ ใบลาออกไปถึ งบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
5. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดและ
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กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์เ ข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ้ ันจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดื อน โดย
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ ตนเข้ามาแทน มติ ของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกลไกในการกํากับดูแลที่ทาํ ให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบ
การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ โดย
1.

มี การส่ งบุ คคลเพื่ อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มใน
บริ ษ ทั ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น โดยการส่ งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อน

2.

มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของ
บริ ษ ทั ฯ ในบริ ษ ทั ดังกล่าวในการควบคุ ม หรื อมี ส่ วนร่ วมในการกําหนดนโยบายที่ สําคัญ ต่ อการ
ดําเนินธุรกิจ

3.

มี กลไกในการกํากับ ดูแ ลที่ มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน การทํา
รายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อ
การทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทํานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ ผ่านทางหน่วยงานส่ วนกลางโดยสายงานบัญชี และการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยยังมีขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย

4.

มี การกําหนดระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและรั ด กุม เพี ย งพอ ในบริ ษ ทั ย่อ ยด้วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน

อนึ่ง ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษ ทั ฯ เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จึ งถื อเป็ นนโยบายที่ สําคัญในการ
ดําเนิ นการให้เกิ ดความเสมอภาคและยุติธรรมต่ อผูถ้ ือหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกัน โดยข้อมูลภายในหรื อ
ข่าวสารอันมีสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็ นข้อมูลภายใน
ที่ ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จและถือเป็ นข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ หากเปิ ดเผยแล้ว ย่อมส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
การป้ องกันข้อมูลภายในมี ความสําคัญ อย่างยิ่งต่ อความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมี ความสําคัญต่ อความ
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มัน่ คงในอาชี พการงานของบุ คลากรทุ กคนด้วย เพื่ อให้การให้ขอ้ มูลข่ าวสารต่อบุ คคลภายนอกเป็ นไปใน
แนวทางที่ จะไม่ เกิ ด ผลเสี ย หายต่ อ ธุ ร กิ จและชื่ อเสี ยงของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ัทฯ จัด ให้มี มาตรการและระบบ
ควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และบุคลากรของบริ ษทั ฯ จึ งต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็ นความลับ ไม่นาํ ข้อมูล
ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พน้ สภาพหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่ไปแล้ว
ทั้งนี้ ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ แผนการดําเนิ นงาน ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลของผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิ น ข้อมูลที่ อาจ
ส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของบริ ษทั ฯ ข้อมูลที่ตอ้ งเก็บเป็ นความลับทางกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับ
การสํารวจและจัดหาที่ดิน ข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน รหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ/
หรื อ ข้อมูลใด ๆ ที่หากเปิ ดเผยแล้วจะสร้างความเสี ยหายหรื อเสื่ อมเสี ยแก่บริ ษทั ฯ พนักงานลูกจ้าง คู่คา้ หรื อ
ลูกค้า
แนวปฏิบตั ิ
1. พนักงานของบริ ษ ัท ฯ ควรรั ก ษาข้อ มู ลภายในและเอกสารที่ ไ ม่ ส ามารถเปิ ดเผยต่ อบุ ค คลภายนอก
อันนําไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่
มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
2. พนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่นาํ ข้อมูลที่เป็ นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น
3. พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รับหรื อทํางานเกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุ คคลต้องเก็บรั กษา หรื อใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4. บริ ษทั ฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ ายหรื อแผนกของตนอย่าง
รัดกุม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่าง
เป็ นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่
สําคัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
5. บริ ษทั ฯ กําหนดให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สญ
ั ญาและข้อตกลงที่มีไว้กบั คู่สัญญา ถือเป็ นความลับที่ไม่อาจ
เปิ ดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ และคู่สญ
ั ญาเท่านั้น
6. พนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ แม้พน้ สภาพหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปแล้ว
7. กรณี ถูก ถามหรื อ ขอให้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ อยู่น อกเหนื อความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ปฏิ เสธการแสดง
ความเห็ น ต่ า ง ๆ ด้ว ยความสุ ภ าพ และแนะนํา ให้ ส อบถามจากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายและ
รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
8. ในกรณี ที่ เกิ ดข่ าวลื อ หรื อการรั่ วไหลของข้อมูลที่ ยงั ไม่ สมบู รณ์ และยังไม่ได้เปิ ดเผย จะต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที เพื่อนําเสนอผูบ้ ริ หารลําดับต่อไปพิ จารณาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง หรื อเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ
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แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ ายและอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สํานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชี สังกัดในรอบปี บัญชี 2558 และ 2559 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทผู้จ่าย

สํานักงานสอบบัญชีทผี่ ้สู อบบัญชีสังกัด

บริ ษทั ฯ
สยามฟูด เซอร์วสิ
แม็คโคร อาร์โอเอช
วีนาสยาม ฟู้ ด
โปรมาร์ท
ARO**

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด (เวียดนาม) จํากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
คิ่น ซู เทย์ แอนด์ แอทโซซิเอทส์ จํากัด

ค่ าตอบแทนจากการ
สอบบัญชี (บาท)
2558
2559
5,410,000
5,860,000
750,000
800,000
100,000
125,000
262,400*
320,000*
50,000
50,000
19,759
34,534

หมายเหตุ :
* สําหรับปี 2558 เป็ นเงินจํานวน 164,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0016 บาท) และ
สําหรับปี 2559 เป็ นเงินจํานวน 200,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0016 บาท)
** ARO มีผสู ้ อบบัญชี ที่ไม่ได้อยูส่ าํ นักงานสอบบัญชี เดียวกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ

(2) ค่ าบริการอืน่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายและอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ได้แก่ การเป็ นที่ ปรึ กษา
ธุ ร กิ จในด้านต่า ง ๆ ที่ ไ ม่เกี่ ย วกับ งานสอบบัญ ชี การให้บริ การด้านกฎหมายและภาษี และการ
ตรวจสอบตามวิธีการที่ ต กลงร่ วมกัน ให้แ ก่สํา นักงานสอบบัญ ชี ที่ผูส้ อบบัญ ชี สังกัด ในรอบปี
บัญชี 2558 และ 2559 ตามลําดับโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
2558
ชื่อบริษัท
ผู้จ่าย
บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ

ประเภทของ
งานบริการอืน่

ผู้ให้ บริการ

จ่ าย
(บาท)

การตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลง
ร่ วมกัน*
การให้บริ การที่
ปรึ กษาด้าน
เทคโนโลยี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย ที่
ปรึ กษาธุรกิจ

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท)****
-

-

550,000
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2559

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท)****
20,000

-

-

จ่ าย
(บาท)
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2558
ชื่อบริษัท
ผู้จ่าย

สยามฟูด
เซอร์วสิ
วีนาสยาม
ฟู้ ด

ประเภทของ
งานบริการอืน่

ผู้ให้ บริการ

สารสนเทศ**

จํากัด

การตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลง
ร่ วมกัน*
การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ลิมิเต็ด
(เวียดนาม)
จํากัด***

รวม

2559

จ่ าย
(บาท)

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท)****

จ่ าย
(บาท)

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท)****

-

30,000

-

30,000

86,400

310,400

307,200

-

86,400

890,400

307,200

50,000

หมายเหตุ :
*
การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ทาํ ลายสิ นค้า
**
การสอบทานการโอนข้อมูลสิ นค้าคงเหลือจากระบบเก่ าไปยังระบบใหม่
*** ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกับสํานักงานบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด โดยจํานวนเงินที่
จ่า ยไปแล้ว และต้อ งจ่า ยในอนาคตสํา หรั บ ปี 2558 เป็ นจํา นวน 54,000,000 และ 194,000,000
ดองเวียดนาม ตามลําดับ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0016 บาท) และจํานวนเงินที่จ่าย
ไปแล้วสําหรั บปี 2559 เป็ นจํานวน 192,000,000 ดองเวียดนาม ตามลําดับ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอง
เวียดนามเป็ น 0.0016 บาท)
****
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นพร้อมทั้งดําเนิ นการรักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ ผถู ้ ือหุ ้นพึงได้รับและความเท่าเที ยมกัน
อย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรมภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย
และจริ ยธรรมทางธุรกิจรวมถึงการจัดการที่เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีที่สุดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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นอกจากสิ ทธิ พ้ื นฐานดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้เอาใจใส่ ผูถ้ ื อหุ ้นมากกว่าที่ กฎหมายกําหนด อาทิ การให้
ข้อมูลที่สําคัญผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การจัดให้ผถู ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิ จการ
เป็ นต้น
(2) บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ โดยปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ในปี
2559 บริ ษทั ฯ จัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด 1 ครั้งได้แก่ การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิ วลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อนึ่ ง ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอ
เพิ่ มวาระการประชุ มล่ วงหน้าก่ อ นวัน ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 และเสนอชื่ อบุ ค คลผูม้ ี
คุณ สมบัติเหมาะสมเพื่ อเข้ารับการพิ จารณาคัดเลื อกให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการ
ล่ ว งหน้ า ได้ร ะหว่ า งวัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2559 ถึ ง วัน ที่ 31 มกราคม 2560 โดยมี ร ายละเอี ย ดและ
หลักเกณฑ์ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษทั ฯ มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 พร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน โดยในแต่ละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบอย่างครบถ้วน
(4) บริ ษ ัท ฯ ได้เผยแพร่ ห นังสื อ เชิ ญ ประชุ ม ไว้ที่ เว็บ ไซต์ www.siammakro.co.th ของบริ ษ ัท ฯ ก่ อ นวัน
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ล่วงหน้า 36 วัน และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ถึงการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
เผยแพร่ ไว้ที่เว็บ ไซต์ดงั กล่าวหลังวันประชุ ม 9 วัน และเผยแพร่ บนั ทึ กรายละเอี ยดการประชุ มอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึ กรายงานการประชุมการออกเสี ยง ผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระ และข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่ วีดิทศั น์การประชุมให้
ผูถ้ ือหุน้ รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(5) ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 มี กรรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งรวมถึ งกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท ฯ จํา นวน 13 คน รวมทั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษ ัท ฯ เข้า ร่ ว มประชุ ม
โดยประธานในที่ ประชุ มได้ประกาศแจ้งจํานวนและสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นที่ รับมอบ
ฉั น ทะ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ใ นการลงคะแนน วิ ธี ก ารที่ ใช้ใ นการนั บ คะแนนเสี ย งตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น การประชุ ม
ดําเนิ นการประชุ มและจัดให้ผูถ้ ื อ หุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนโดยเรี ยงตามวาระที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อนัด
ประชุ ม ไม่มีการเพิ่ มวาระอื่นนอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม (ไม่มีวาระจร) ดําเนิ นการ
ประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และมีการบันทึ กการประชุ มถูกต้องครบถ้วน เพื่ อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันในการสอบถาม แสดง
ความคิ ดเห็น ตามระเบี ยบวาระการประชุ มและเรื่ องที่ เสนอ รวมทั้งได้ตอบคําถามอย่างครบถ้วนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
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(6) บริ ษ ทั ฯ ให้สิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าร่ ว มประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น ภายหลัง เริ่ ม การประชุ ม แล้ว มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยง
หรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้ลงมติ
(7) บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนสถาบันในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การ
ติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ จริ ง
(8) บริ ษ ทั ฯ ไม่มีการสร้ างอุปสรรคแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่ อปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับสิ ทธิ
พื้นฐานของบรรดาผูถ้ ื อหุ ้น
(9) บริ ษทั ฯ จัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดเผยไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาํ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผูถ้ ือหุ น้ ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุ ง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อง ส่ งผลให้บ ริ ษ ัท ฯ ได้รั บ คะแนน 98.75 คะแนนจากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน จากการประเมิ น
คุ ณ ภาพการจัด ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ในโครงการประเมิ นคุ ณ ภาพการจัดประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น (AGM
Checklist) ประจําปี 2559 ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกําหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในซึ่ งรายละเอียดปรากฏ
ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างเป็ นธรรม ดังนี้
(1) ให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามจํานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่โดยหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยง
(2) ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ด าํ เนิ น การให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยเสนอเพิ่ ม วาระการประชุ มล่ วงหน้าก่ อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2559
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ที่ www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ส่ งหนังสื อ นัด ประชุ ม พร้ อ มเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น อย่า งครบถ้วน และ
สนับสนุ นให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกําหนดทิ ศทางการลงคะแนน
เสี ยงได้ และสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
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(4) ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น หรื อกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ เข้า ประชุ ม แทนได้
โดยบริ ษทั ฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กบั กรรมการอิ ส ระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุ แจ้ง
คําอธิ บ ายและข้อ มูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสื อนัด ประชุ ม ทั้งนี้ ในการประชุ มสามัญ
ประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นปี 2559 มี ผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน 50 ราย มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทน
อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการอํานวยความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
(5) บริ ษ ทั ฯ มี น โยบาย ระเบี ยบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุ ค คลอื่ นใดที่
เกี่ยวข้องทราบอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการดําเนิ นการต่าง ๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่ วนของ
นโยบายการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณ
ด้า นการรั ก ษาข้อ มู ล ความลับ และการใช้ ข ้อ มู ล ภายใน และจรรยาบรรณด้า นความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกํากับ ดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถดาวน์
โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และในปี 2559 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และไม่มีการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ของการซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อการทํา
รายการระหว่างกันตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(6) ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ บุคคลหรื อบริ ษทั อื่นใด นอกเหนื อจาก
บริ ษทั ย่อย
(7) บริ ษ ทั ฯ มี มาตรการและขั้นตอนในการอนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกันตามที่ กฎหมายกําหนดและ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อกําหนดตลอดจนระเบียบในเรื่ องการทํารายการ
ระหว่างกันอย่างเคร่ งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
สําหรั บ รายการระหว่างกันประเภทอื่ น ๆ บริ ษ ทั ฯ ได้ดาํ เนิ น การด้วยความยุติ ธรรมโดยมี ราคาและ
เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
การกําหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย และการปฏิบัตติ ามนโยบาย
(1) บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย
เพื่อดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมดังนี้
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ผูถ้ ื อหุ ้น :

บริ ษ ัท ฯ จะดําเนิ น ธุ ร กิ จอย่างโปร่ งใส มุ่ งมั่น ในการสร้ างความ
เจริ ญเติ บโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว และผลตอบแทนที่ ดี ให้กบั
ผูถ้ ือหุน้

ลูกค้า :

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะแสวงหาและเพิ่ มความหลากหลายของสิ นค้า
ตลอดจนควบคุ มดูแลคุ ณ ภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า พร้ อ มทั้ งปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการ
ให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการสร้างสัม พัน ธภาพที่ ดี แ ละ
ยัง่ ยืน กับ ลูก ค้า ในระยะยาวเพื ่ อ ให้ล ูก ค้า ได้รั บ ความพึ ง พอใจ
อย่างสูงสุ ดในสิ นค้าและบริ การ

พนักงาน :

ก)

บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ให้ มี โ อกาสเติ บ โตในสายงานอาชี พ โดยการจั ด การ
ฝึ กอบรมเพื่อยกระดับฝี มือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้
เป็ นพนักงานที่ มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
และมี ผ ลงานที่ โ ดดเด่ น พร้ อ มที่ จ ะได้รั บ การปรั บ เลื่ อ น
ตํ า แห น่ งงาน ให้ สู งขึ้ น รวม ทั้ งมี น โยบ ายที่ จะจ่ า ย
ค่ า ตอบแทนตามค่ า งานและผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง
สวัส ดิ การแก่ พ นักงานอย่างเป็ นธรรม โดยที่ ผ ลตอบแทน
และสวัสดิการของบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราที่สามารถแข่งขันได้
ในตลาดแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข)

บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัย
และสุ ข อนามัย โดยได้ป ระกาศใช้ “นโยบายด้า นความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” มี
การบริ ห ารจัด การด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังนี้
- จัด ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อ มในการทํางาน (คปอ.) และเจ้าหน้า ที่
ความปลอดภัย ในการทํางาน (จป.) ในระดับหัวหน้า
งาน (จป.หน) และระดับบริ หาร (จป.บ) โดยได้ดาํ เนิ น
ตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานอย่ า งเพี ยงพอและ
เหมาะสม เพื่ อ ให้ป ลอดจากเหตุ อ ัน จะทํา ให้ เกิ ด การ
สู ญ เสี ยชี วิต บาดเจ็บจากอุ บัติเหตุ และการเจ็บป่ วยอัน
เนื่องจากการทํางาน
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- จัดทําคู่ มือความปลอดภัย ให้กบั พนักงาน เพื่ อยึด เป็ น
ระเบียบปฏิบตั ิ
- เข้ า ร่ วมรณ รงค์ แ ละส่ งเสริ มกิ จกรรมด้ า นความ
ปลอดภั ย ฯ กับ หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ งอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ค) บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ เป็ น
ธรรมแก่พ นัก งานและผู บ้ ริ ห าร ซึ่ ง เหมาะสมตามความรู ้
ความ สาม ารถ ความรับ ผิด ชอบ และเชื ่ อ มโยงผลการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานและผูบ้ ริ หารแต่ละคน
บริ ษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทุก ปี ใน รู ป แบ บ ข องด ชั นี ว ดั ผ ลการดํ า เนิ น งาน ( Key
Performance Indicator: KPI) ซึ่ ง รวมถึง ผลการปฏิ บ ตั ิง าน
ในปั จจุบ นั (ระยะสั้น ) และผลการปฏิ บ ตั ิงานตามกลยุท ธ์ใ น
สิ ่ ง ที ่ บ ริ ษ ทั ฯ จะดํ า เนิ น การใน ระยะยาว เพื ่อ เป็ น การ
วางรากฐานการเติบโตในอนาคต
การประเมิน ฯ ดัง กล่า วนอกจากจะทํา ให้ค ่า ตอบแทนของ
ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานเชื ่ อ มโยงกับ ผลการดํา เนิ น งานของ
บริ ษ ทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะ
สั้ น ระบ บการประเมิน ฯย งั สอดคล อ้ งกับ ห ล กั การจ่า ย
ค่า ตอบแทนตามผลการปฏิ บ ตั ิง าน ( pay per performance)
ซึ่ งได้กาํ หนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่าง
เหมาะสมกับ อัตราการจ่ายทัว่ ไปขององค์กรอื่น ที่ อยู่ในธุ รกิ จ
ประเภทเดี ย วกัน หรื อ ใกล้เ คีย ง เพื ่อ รัก ษาและเสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นทรัพ ยากรบุค คลให้ก บั
องค์กร นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดการจ่ายโบนัสผันแปร
ตามผลประกอบการ (Variable Bonus) ที่ มีความเชื่ อมโยงผล
การปฏิ บ ตั ิง านของพนัก งาน (เฉพาะพนักงานระดับ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขึ้ น ไป) กับ ผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯในแต่ล ะรอบปี
เพื ่อ จูง ใจให้พ นัก งานปฏิ บ ตั ิง านให้ไ ด้ต ามเป้ าหมายของ
องค์กรในแต่ละปี
นอกจากนี ้ บ ริ ษ ทั ฯ ย งั ได้ก ํ า หนดนโยบายค่า ตอบแท น
เพื่อ รัก ษาและสร้า งแรงจูง ใจพนัก งานในการปฏิ บ ตั ิง านให้
องค์กรดําเนิ น งานไปสู่ เป้ าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการ
ขึ้ น ค่า จ้า งประจํา ปี การปรับ เงิ น เดื อ นตามห น้า ที ่ ค วาม
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รับผิดชอบที่ เพิ่มขึ้ นหรื อตามสภาวะตลาดที่ เปลี่ยนไป การจัด
ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงในการ
ดํา รงชี พ แก่พ นัก งาน เมื่อ สิ ้ น สุ ด การเป็ นพนัก งานหรื อ เมื ่อ
เกษีย ณอายุก ารทํา งาน นอกจากนี้ ยัง มีส วัส ดิ ก ารอื่น ๆ อาทิ
สวัส ดิ ก ารค่า รัก ษาพยาบาลสํ า หรับ พนัก งาน สวัส ดิ ก าร
ประกันชี วิตและอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น

คู่คา้ และเจ้าหนี้ :

บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะปฏิ บัติ ต่ อ คู่ ค ้า อย่ า งเป็ นธรรมโดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ร่ ว มกัน รวมทั้งปฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญาที่ ต กลงร่ ว มกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกันกับเจ้าหนี้ ทุกราย
อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนชําระหนี้ ตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในสัญญาที่
ทําร่ วมกันดังกล่าว

คู่แข่ง :

บริ ษ ัท ฯ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จตามกรอบกติ ก าการแข่ งขัน สากลภายใต้
กฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก ปฏิ บัติ ก ารแข่ งขัน ทางการค้า ไม่ ล ะเมิ ด
ความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉลและ
ไม่ทาํ ลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริ ต

สังคมและสิ่ งแวดล้อม : บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของสัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มที่
เราอาศัย อยู่ บริ ษ ทั ฯ จึ งได้ส่ งเสริ มให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่ว นร่ ว ม
รั บผิดชอบต่ อสังคมที่ ต้ งั อยู่เสมอมา โดยการให้ความร่ วมมื อใน
กิ จกรรมต่ าง ๆ ของชุ มชนและกิ จกรรมสาธารณะต่ าง ๆ รวมทั้ง
มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาด้า นการศึ ก ษา สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม
รายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความรับผิดชอบต่ อ
สังคม นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายอนุ รั กษ์พ ลังงาน
เพื่ อใช้เป็ นแนวทางดําเนิ นการด้า นพลังงานและส่ งเสริ มการใช้
พลังงานให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์สู งสุ ด ซึ่ งเป็ นการ
ช่ วยลดภาวะโลกร้ อนอี กด้วย
(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ และการแจ้งเบาะแส
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน มี หน้าที่ และความรั บ ผิด ชอบต้องรั บ ทราบ ทําความเข้าใจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เป็ น
บริ ษทั ฯ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน มีการบริ หารงานและกํากับดูแลกิจการที่ดี
ผูบ้ ริ หารทุ กระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิ ดชอบและถื อเป็ นเรื่ องสําคัญ ที่ จะดําเนิ นการให้พ นักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญ ชาทราบ เข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ อย่าง
จริ งจัง
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บริ ษทั ฯ เปิ ดช่ องทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน สามารถซักถามข้อสงสัย และแจ้ง
เบาะแสเกี่ ยวกับการไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ โดยสามารถส่ งข้อ
ร้องเรี ยนหรื อสอบถามแนวปฏิบตั ิได้ดงั นี้
กรณี แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cgoffice@siammakro.co.th
จดหมายธรรมดา
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 9300
กรณี สอบถามแนวปฏิบตั ิสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ir@siammakro.co.th
จดหมายธรรมดา
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 8260 และ 0 2067 8261
(3) บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ เ พื่ อ ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น (Anti-corruption
Policy) โดยมี แนวทางหลักดังนี้
(ก) ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ จะต้องกระทําการภายใต้กรอบจริ ยธรรมทางธุ รกิ จและ
ละเว้นการกระทําที่ มีผลกระทบกระเทื อนต่ องานในทางทุ จริ ต หรื อขัดต่ อกฎหมาย
(ข) ผูบ้ ริ หารและพนัก งานของบริ ษ ทั ฯ จะต้อ งไม่ทาํ การให้ห รื อรั บเงิ น หรื อประโยชน์อื่ นใด
โดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นแนวทางในการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายนี้ บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้
มี ช่องทางการสื่ อสารเพื่ อให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยว่า มี
การทุ จริ ต คอร์ รัปชั่น และในปี 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้แ สดงเจตนารมณ์ เข้า ร่ ว มปฏิ บตั ิ ข องภาคเอกชน
ไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จริ ต (Collective Action Coalition against Corruption) ดํา เนิ นการโดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย หอการค้า ไทย หอการค้าแห่ งชาติ สมาคมบริ ษทั จด
ทะเบี ย นไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งโครงการดังกล่า ว
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ถื อเป็ นโครงการที่ ไ ด้รั บการสนับ สนุ นการจัด ทํา โดยรั ฐบาลและสํา นักงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ หรื อ ป.ป.ช.
(4) บริ ษทั ฯ มี นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการไม่ล่วงละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญาครอบคลุมเนื้ อหา
ดังต่ อไปนี้
(ก) ไม่สนับสนุ นการดําเนิ นการที่ มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ เหมาะสมเพื่อยุติหรื อหยุดการ
เข้าถึงสิ่ งที่ถกู กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ
(ข) บริ ษ ทั ฯ จะดําเนิ น การอย่างรวดเร็ วตามขั้น ตอนต่ าง ๆ ที่ เหมาะสมตามระเบี ย บว่าด้วยการ
ดําเนิ นการทางวินัยพนักงานของบริ ษ ทั ฯและแจ้งให้ผูท้ ี่ ทาํ การละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
ดังกล่าวทราบ
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณด้านการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษ ัท ฯ ยึ ด มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยคํานึ ง ถึ งความสมดุ ล ยทั้งด้า นเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ก ํ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibilities Policy) เพื่อสื่ อสารและขับเคลื่อนการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสาน
สัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R’s
Sustainability Committee โดยมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR นําเสนอแผนการดําเนิ นงาน
และการบรรลุเป้ าหมายการทํางาน CSR ของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิเป็ น
ประจําทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรี ยมรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานกิจกรรม CSR ที่กระทําในปี
ผ่านมาให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาธุ รกิจให้เติบโตควบคู่
ไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมีมูลค่าเพิ่ มของสังคมและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
นัก ลงทุ น พนัก งาน ลู ก ค้า คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสําคัญต่อกระบวนการดําเนินธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่
เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนในระยะยาว บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้ภาคธุ รกิ จสามารถอยู่ร่วมกับชุ มชนและสังคมได้
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อย่างเป็ นสุ ข และพัฒนายกระดับความเจริ ญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่ อการเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน โดย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ปรากฏตาม
หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่ กาํ หนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี แล้ว บริ ษ ทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่ องทางอื่น ๆ ด้วย เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
ทันเวลา และเท่ าเที ยมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ ไม่ ใช่ ทางการเงิ นตามที่ กฎหมาย
กํา หนด เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น และผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้มี ข ้อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ และเพี ย งพอ
ประกอบการตัดสิ นใจ
บริ ษ ัท ฯ มี ห น่ วยงานประสานงานตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ (SET & Investor
Relations) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่ อสาร และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ที่เป็ น
ประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท. และก.ล.ต. กําหนด แก่นกั ลงทุนราย
ย่อย นักลงทุ นสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุ คคลทัว่ ไป ทั้งในประเทศและต่ างประเทศอย่างเท่ า
เทียม ผ่านช่องทางการสื่ อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย การเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สื่ อสาธารณะต่าง ๆ ได้แก่
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุมและพบปะผูล้ งทุน นักวิเคราะห์
เป็ นประจําทุกไตรมาส หลังจากได้เปิ ดเผยผลการดําเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ ผ่าน 4 ช่องทาง
ดังนี้
ทางโทรศัพท์ : 0-2067-8260 / 8261 (สายตรง) หรื อ 0-2067-8999 ต่อ 8260 / 8261
ทางโทรสาร : 0 2067 9044
ทางอี เมล์ :
ir@siammakro.co.th
ทางจดหมาย : บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หน่ วยงานประสานงานตลาดหลักทรั พย์และนักลงทุ นสัมพันธ์
สํา นัก งานรองประธานเจ้า หน้า ที ่ บ ริ ห าร-สายงานบริ ห ารการเงิ น และ
หน่ วยงานสนับสนุ น
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250

(3) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้จดั ให้มีรายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทาง
การเงิน และได้แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
(4) การเปิ ดเผยบทบาท หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร รายละเอี ยดได้กล่าวไว้แล้ว
ภายใต้หวั ข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(5) บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ มี
การซื้ อ ขาย หรื อโอนหลักทรั พ ย์ต่ อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแนวปฏิ บตั ิสําคัญที่ จะส่ งเสริ มการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูล
ภายในได้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้ อขาย และการถื อ
ครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุ
นิ ติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุ ก
ครั้งที่ มีการประชุ ม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารจะต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสี ยของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นประจําทุกไตรมาส และจะต้องจัดทํารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายใน
บริ ษทั ฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
(ก) ในส่ วนขององค์ประกอบและคุ ณ สมบัติของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่ งตั้งกรรมการ
และคุ ณสมบัติกรรมการอิ สระ กล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการองค์กร
ส่ วนการจัดการองค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 15 คน ซึ่ งเป็ น
จํานวนที่ เหมาะสมกับขนาดของกิ จการโดยมี ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสัม พัน ธ์ ใด ๆ กับ ฝ่ ายบริ ห ารและไม่ เป็ นบุ ค คลเดี ย วกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร
เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริ หารงาน
ประจํา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังนี้
1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

8

คน

2. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

7

คน

- กรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

2

คน

- กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

5

คน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็ นร้อยละ
33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบัติตามคํานิ ยาม ดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ มี
ความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง นางสาวนิ โ ลบล ตั้ง ประสิ ท ธิ์ เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ
ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการส่ วนเลขานุการบริ ษทั ฯ
(ค) เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กรรมการบริ ษทั ฯ ได้ยึดถือและ
ปฏิบตั ิในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั
(ง) การแต่ งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ และข้อ กํา หนดของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ ง ทั้งนี้ จะต้อ งมี ค วามโปร่ ง ใสชัด เจน ในการสรรหากรรมการให้ ด ํา เนิ น การผ่ า น
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติการศึ กษาและประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชี พของ
บุคคลนั้น ๆ ซึ่ งต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม
ด้า นบัญ ชี ก ารเงิ น ด้านธุ ร กิ จ ด้านการจัด การ ด้านการตลาดระหว่า งประเทศ ด้านกลยุท ธ์
ด้านการบริ ห ารวิ กฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับ ดู แ ลกิ จการ เพื่ อให้มีร ายละเอี ยดที่
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เพี ยงพอ เพื่ อประกอบการตัด สิ นใจของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้น และต้อง
เปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทัว่ กัน
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระจํานวน 5 ท่ าน โดยมี นายอรรถพร
ข่ ายม่ าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ นายธี ร ะ วิ ภู ช นิ น
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมีหวั หน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการองค์กร
ส่ วนคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและ
การจัดการองค์กร ส่ วนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(ค) คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้ างการถื อหุ ้นและการจัดการ
องค์กร ส่ วนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีดว้ ยความมุ่งมัน่ และ
ตั้ งใจที่ จะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั ง กล่ า ว โดยได้ ก ํ า หนดทิ ศทางและนโยบายหลั ก ของ
บริ ษ ัทฯ พร้ อมทั้งกํากับดู แลฝ่ ายบริ หารให้ด ําเนิ นการตามนโยบายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ประโยชน์ สู งสุ ด ของบริ ษ ัท ฯ และผู ้ถื อ หุ ้ น ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบ
ข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
(ข) คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้กาํ หนดวิ สั ยทัศน์ แผนการดําเนิ นงานและงบประมาณของบริ ษ ัทฯ
ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ กาํ หนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่กิจการ ทั้งนี้ บทบาท
หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ คณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ อนึ่ งในส่ วนของการดําเนิ นการทางการเงิ นเกี่ ยวกับการลงทุนของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่ตอ้ งขอความเห็น
จากผูถ้ ื อหุ ้นตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ฯ และพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
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(ง) วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู ้
ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่
ได้
(จ) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของบริ ษ ัทฯ เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
(ฉ) บริ ษทั ฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2 ข้อ
12 - รายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิ นรายไตรมาสและสิ้ นปี ในหัวข้อรายการกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งงบการเงิ น
ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(ช) รายการที่ เข้าข่ ายรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษ ัทฯ จะต้องได้รั บการพิ จารณาและอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ รวมทั้ งได้ป ฏิ บัติ ต ามหลักเกณฑ์ ข องสํ านั กงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(ซ) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ มี การทบทวนระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในเป็ นประจําเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิ บตั ิ งานหลักและกิ จกรรมทางการเงิ นสําคัญของบริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางที่กาํ หนดและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั ฯ
ได้มีการจัดทําแบบสอบถามในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการในแต่ละด้าน โดยมีผบู ้ ริ หาร
ของแต่ ละหน่ วยงานเป็ นผูป้ ระเมิ นความเสี่ ยงและได้จดั ให้ผูต้ รวจสอบภายในทําการสอบทาน
แบบสอบถามที่ ได้ตอบโดยผูบ้ ริ หารว่าเป็ นไปตามคําตอบที่ ได้รับหรื อไม่ตลอดจนมีการกําหนด
มาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เพื่อเป็ นหลักประกันการดํารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของบริ ษทั ฯ
(4) การประชุมคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกาํ หนดประชุ มในวาระปกติ ไตรมาสละ 1 ครั้งและได้กาํ หนดวันประชุ ม
คณะกรรมการขึ้ นเป็ นการล่วงหน้า 1 ปี ในแต่ ละปี เพื่ อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้า
ร่ วมประชุ มได้อย่างไรก็ตามอาจมีการเรี ยกประชุ มเพิ่มเติมตามความจําเป็ นได้หากมีวาระพิเศษที่
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ต้องขอมติ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมี การกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมี วาระ
พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็ นประจํา
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารร่ วมกับรองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารฝ่ ายบริ หารการเงินและหน่ วยงาน
สนับสนุ นและเลขานุ การบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ จะบรรจุเข้าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกรรมการแต่ละ
ท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่วาระการประชุม
(ค) บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
(ง) ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มี การประชุ มคณะกรรมการจํานวน 4 ครั้ งประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น 1 ครั้ งได้แก่ การ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 โดยการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละท่าน
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2 ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทั้ งนี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 4 ในปี 2559 ในช่ ว งท้ า ยการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุ มร่ วมกัน
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย
(จ) หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บ
รายงานการประชุ มที่ ผ่ านการรั บรองแล้วจากคณะกรรมการเพื่ อให้กรรมการหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลหรื อตรวจสอบได้
(ฉ) ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระทั้งหมดได้มีการประชุ ม
ระหว่างกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทั้งคณะเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกํากับดูแลกิจการการ เห็นควรให้เปลี่ยนการ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จากรู ปแบบการประเมินผลแบบเดิมซึ่ งเป็ นการ
ประเมินผลแบบทั้งคณะเพียงอย่างเดียว เป็ นการประเมินผล 2 รู ปแบบคือ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยใน
ส่ วนของการประเมินแบบทั้งคณะได้เพิ่มหมวดการประเมินจาก 6 หมวดเป็ น 10 หมวด โดยหมวดการ
ประเมินที่ เพิ่ มขึ้ น 4 หมวดได้แก่ 1) หมวดนโยบายของคณะกรรมการ 2) หมวดการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 3) หมวดการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และ 4) หมวดการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายคณะกรรมการ
2. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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4. การจัดเตรี ยมและการดําเนินการประชุม
5. การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
7. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
8. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
10. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล(การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
โดยจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85
มากกว่าร้อยละ 75
มากกว่าร้อยละ 65
มากกว่าร้อยละ 50
ตํ่ากว่าร้อยละ 50

= ดีเยี่ยม
= ดีมาก
= ดี
= พอใช้
= ควรปรับปรุ ง

ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ

2559
(%)

เกณฑ์

แบบที่ 1 :

การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

93.6

ดีเยี่ยม

แบบที่ 2 :

แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย

90.5

ดีเยี่ยม

สรุ ปโดยรวมจากการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 พบว่ามี
ผลการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในเกณฑ์ “ดี เยี่ยม” คิ ดเป็ นคะแนนเฉลี่ ยจากการประเมิ น ทั้ง 2 แบบ ประมาณ
“ร้ อ ยละ 92.1” ทั้ ง นี้ บริ ษัท ฯ ได้ นํ า เรี ยนผลการประเมิ น และข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันพิ จารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่ อ
นําไปเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ดี
ยิง่ ขึ้น
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(6) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
ซึ่ งกําหนดทุ กสิ้ นเดื อ นเมษายนของทุ กปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนหรื อ
กรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระเมินและนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุ ปผลการประเมินการปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
ถือเป็ นข้อมูลลับเฉพาะบุ คคล ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ การปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร มี
เกณฑ์การประเมินเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีช้ ีวดั ผลการดําเนินงาน
ส่ วนที่ 2 - การประเมินด้านประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการทัว่ ไป
ส่ วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริ หารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ้ นค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(7) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่ งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษทั
อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
(ข) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ให้อยู่ในระดับที่ สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่ เที ยบเคี ยงกับบริ ษทั ชั้นนําที่ อยู่ในอุตสาหกรรม
เดี ยวกันหรื อใกล้เคี ยงกันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ างประเทศ โดยการพิ จารณาจะเชื่ อมโยงกับ
ผลงาน ความรับผิดชอบ ผลกาดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผถู ้ ือหุน้
(ค) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่ อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
(ง) จํานวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในปี 2559
รายละเอี ยดได้กล่ าวไว้แล้วในหัวข้อค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารหัวข้อ 8.4 ค่ าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
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(8) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ แก่
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งในระบบการกํากับดู แลของบริ ษ ัทฯ เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นต้น เพื่อให้มีความรู ้การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและการทํางานมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ดงั กล่าวมีท้ งั ที่กระทําเป็ นการภายในบริ ษทั ฯ และ
ใช้บริ การของสถาบันภายนอก
(ข) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เอกสารและข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ กฎระเบี ยบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ กรณี มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้ามาใหม่
รวมถึ งการจั ด ให้ มี การแ น ะนํ าลั ก ษ ณ ะธุ รกิ จ แ ละแน วท างการดํ า เนิ น ธุ รกิ จข อ ง
บริ ษทั ฯ
(ค) บริ ษ ัทฯ ได้จัด ให้ มี แผนการพัฒ นาและแผนสื บ ทอดตําแหน่ งงานโดยมี โครงการต่ าง ๆ ได้แก่
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับสู งโครงการ Rising Star โครงการ Star และโครงการ Star
Plus เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนิ นต่อไปได้โดยไม่ติดขัดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการส่ วนนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
(ง) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ให้กบั กรรมการทุ กท่ าน เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการเข้าร่ วม
สัมมนาและการอบรมในหลักสู ตรต่ างๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อสถาบันอื่น ๆ เพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงาน
ของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการนําความรู ้มาปรับใช้ให้เกิ ดประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ต่อไป
โดยในปี 2559 ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่ วมการอบรม ดังนี้
ลําดับ

กรรมการ

1

คุณอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

ตําแหน่ ง

หลักสู ตรที่อบรมปี 2559

กรรมการบริ หาร
IOD
กรรมการกํากับดูแลกิจการ • Ethical Leadership Program
และกรรมการ
• IT Governance
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
เพราะแม็คโครคือส่ วนหนึ่ งของสังคมไทย บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการดําเนิ นธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
และให้ความสําคัญกับกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งร่ วมกับชุ มชนริ เริ่ ม
และสานต่ อกิ จกรรมต่ าง ๆ โดยนําองค์ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญที่ ส่ังสมมาตลอด 27 ปี สร้ างอาชี พในชุ มชน
พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ตลอดจนดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มในท้อ งถิ่ น ภายใต้ห ลัก ปรั ช ญา 3
ประโยชน์ คือ เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เป้ าหมายเพื่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนเคียงข้างสังคมไทย
10.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษ ัท ฯ ยึ ด มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม โดยคํา นึ งถึ งความสมดุ ลยทั้งด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ก ํ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibilities Policy) เพื่อสื่ อสารและขับเคลื่อนการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสาน
สัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R’s
Sustainability Committee โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR นําเสนอแผนการดําเนิ นงาน
และการบรรลุเป้ าหมายการทํางาน CSR ของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิเป็ น
ประจําทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรี ยมรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานกิจกรรม CSR ที่กระทําใน
ปี ผ่านมาให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุรกิจบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่
ไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมีมูลค่าเพิ่มของสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
นัก ลงทุ น พนัก งาน ลู ก ค้า คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ และหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสําคัญต่อกระบวนการดําเนิ นธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้ภาคธุ รกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้
อย่างเป็ นสุ ข และพัฒนายกระดับความเจริ ญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน โดย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
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8. การมี นวัต กรรมและเผยแพร่ นวัต กรรมซึ่ งได้จากการดําเนิ นงานที่ มีความรั บผิ ดชอบต่ อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
10.2 การบริหารจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริ ษ ัท ฯ ตระหนักถึ งคุ ณ ค่ าความสําคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม จึ งมุ่ งส่ งเสริ มการใช้
ทรั พ ยากรอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด รวมทั้งดําเนิ นการในทุ กระบบให้เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมส่ งเสริ มแนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จที่ รับผิดชอบต่อสังคมแก่ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนไปด้วยกัน
10.3 การบริหารจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง โดยร่ วมมือกับลูกค้า
ชุมชนในพื้นที่รอบศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า ได้แก่
- โครงการนํ้าหมักชี วภาพ หรื อ EM (Effective Micro-organisms) นําผักและผลไม้ที่เหลือจากการ
จํา หน่ า ยมาเข้า สู่ ก ระบวนการผลิ ต นํ้า หมัก ชี วภาพมากกว่ า 862,000 ลิ ต รต่ อ ปี โดยนํา มาใช้
ประโยชน์ในองค์กร อาทิ การใช้ทาํ ความสะอาด รวมทั้งนําไปแจกจ่ายให้แก่ลกู ค้า
- โครงการ Recycle Foam Boxes รวบรวมภาชนะโฟมที่ ใช้บรรจุอาหารสดจากสาขาไปยังศูนย์
กระจายสิ น ค้าอาหารสด เพื่ อส่ งต่ อไปยังบริ ษ ัทรี ไ ซเคิ ล ซึ่ งมี ป ริ ม าณ 48,100 กิ โ ลกรั ม หรื อ
เทียบเท่าการลดคาร์บอนไดออกไซต์ถึง 169,312 กิโลคาร์บอนต่อปี
- การนําขยะที่สามารถรี ไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลสูงสุ ดถึง 60.40 ตันต่อปี
10.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ า
บริ ษ ทั ฯ ใส่ ใจในสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าสมาชิ กที่ มาจับ จ่ายที่ แม็คโคร จึ งนํามาตรการ
ส่ งเสริ ม ความปลอดภัย ต่ าง ๆ มาใช้ภ ายศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้า อาทิ มาตรการลดอุ บัติ เหตุ (Store Safety
Scorecard) การจัดการสภาพแวดล้อม ณ จุดบริ การต่ าง ๆ เช่ น ลานจอดรถและทางเดิ นที่ กว้างขวาง เพื่ อ
อํานวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้าสมาชิ กที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ลูกค้ากลุ่มผูส้ ู งอายุและลูกค้า
ที่มีความต้องการพิเศษ เป็ นต้น และพร้อมใส่ ใจดูแลลูกค้าสมาชิ กกรณี ประสบอุบตั ิเหตุที่ไม่คาดคิดภายใน
สาขา โดยฝ่ ายพัฒนาลูกค้าของบริ ษทั ฯ พร้อมดูแลลูกค้าและติดตามผลอย่างใกล้ชิด
ในปี นี้ แม็คโครให้ความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยมุ่งสร้างความตระหนักแก่พนักงานภายในองค์กรให้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยระลึก
ถึ ง ความปลอดภั ย ในการทํ า งานอยู่ เ สมอ (Occupational Health and Safety Management) ทั้ งนี้ ฝ่ าย
ปฏิ บตั ิ การมีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยเน้น 1) การพัฒนาบุ คลากรร่ วมกับแผนกทรัพยากรบุคคล
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สํานักงานใหญ่ 2) การดูแลฝ่ ายปฏิบตั ิการ และ 3) การดูแลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร อาทิ การตรวจสอบ
การดําเนิ นงาน (Operation Audit) งานป้ องกันการสู ญเสี ย (Lost Prevention) เป็ นต้น นอกจากนี้ มีการเพิ่ม
ตําแหน่งใหม่ในระดับผูจ้ ดั การอาวุโสคือ SHE (Safety Health and Environment) ซึ่ งมีประสบการณ์สูงด้าน
การรั กษาความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยจะประสานงานกับ ฝ่ าย
ฝึ กอบรมในการร่ วมอบรมพนักงานทุ กระดับ เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายในการลดสถิ ติ อุ บัติ เหตุ ในระหว่า ง
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นศูนย์
ทั้งนี้ พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานประจําที่ สาขาแม็คโครต้องจัดทํารายงานอุบตั ิ เหตุ ที่เกิ ดขึ้ นแก่ ฝ่ายบริ หารให้
รับทราบโดยทัว่ กัน ถือเป็ นการสร้างจิ ตสํานึ กความปลอดภัยร่ วมกันทั้งองค์กร และเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งพัฒนาการบริ การและระบบการรักษาความปลอดภัยในแม็คโครให้มีมาตรฐานเป็ นเลิศยิ่งขึ้น โดย
ในปี 2559 ค่าความถี่ของจํานวนรายงานทั้งหมดของการได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน (TRCF) อยู่ที่ระดับ
เฉลี่ย 13.91 ครั้งต่อเดื อน และอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานถึงขั้นหยุดงาน 1 วันขึ้ นไป (LTIFR) อยู่ที่
2.37 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดี เด่ น ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานถึง 34 สาขา
10.5 โครงการ “แม็คโครมิตรแท้ โชห่ วย”
นันบั เป็ นปี ที่ 8 ที่แม็คโครมีส่วนร่ วมพัฒนาการประกอบอาชี พโชห่ วยในท้องถิ่น โดยทีมงานแม็คโครมิตร
แท้โชห่ วยทําหน้าที่ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ดา้ นการบริ หารจัด การธุ รกิ จค้าปลี กแก่ ร้านโชห่ วยรายย่อยทั่ว
ประเทศ รวมทั้งยังมีการอบรมให้ความรู ้แก่นกั ศึกษากว่า 3,600 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 72 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ สนับสนุนให้เกิดการนําความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่ นใหม่ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุ ง
ร้านค้าปลีกในท้องถิ่น เพื่ อเพิ่ มศักยภาพทางการแข่ งขันของผูป้ ระกอบการโชห่ วย อันนําไปสู่ การพึ่ งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืน
10.6 โครงการ “โชห่ วยรุ่ นเยาว์ ”
สื บเนื่ องจากความสําเร็ จของโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรี ยน” ที่ มีการจัดสร้างโรงเรื อน
เลี้ ยงไก่ และถ่ ายทอดความรู ้ ด ้านการเลี้ ย งไก่ ไข่ แ ก่ เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ย นจํานวน 25 แห่ ง ในโอกาส
ครบรอบการดําเนิ นงาน 25 ปี ของแม็คโคร บริ ษทั ฯ ได้ต่อยอดสู่ โครงการ “โชห่ วยรุ่ นเยาว์” โดยที มงาน
แม็คโครที่ปฏิบตั ิงานประจําสาขาต่าง ๆ เข้าไปให้ความรู ้พ้ืนฐานด้านการจัดการค้าปลีกโดยมีการพัฒนาขึ้น
มาในรู ปแบบสื่ อการสอนสําหรับเด็กที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
อาทิ การจําหน่ ายผลผลิตที่ มากเกิ นความต้องการบริ โภคในสหกรณ์โรงเรี ยน การจัดการร้านโชห่ วยของ
ครอบครัวหรื อร้านค้าชุมชน เป็ นต้น ในปี นี้มีโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการกว่า 30 แห่ งทัว่ ประเทศ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างแม็คโคร โรงเรี ยนและประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างอาชี พในชุ มชนและ
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ส่ งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้แข็งแรง และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินโครงการดังกล่าวให้ครบในพื้นที่ที
มีศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครตั้งอยูท่ วั่ ประเทศ
10.7 โครงการเปลีย่ นขยะเป็ นประโยชน์ : นํา้ หมักชีวภาพ
นอกจากมอบองค์ความรู ้ ในการประกอบธุ รกิ จให้เติ บโตอย่างเข้มแข็ง บริ ษทั ฯ ยังส่ งมอบแนวคิ ดความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมแก่ลูกค้าสมาชิ กโดยที่ผ่านมาศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครแต่ละสาขา
ได้ดาํ เนิ นการนําเศษผักและผลไม้ที่เสี ยหายหรื อเหลือจากการจําหน่ายมาผลิตเป็ นนํ้าหมักชี วภาพ หรื อ EM
ก่อนนําไปแจกจ่ายและรณรงค์ให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการใช้น้ าํ หมักชี วภาพในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนของตนเอง พร้อมปลูกจิตสํานึ กความใส่ ใจรักษาความสะอาด ลดการทิ้งขยะสู่ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตและสุ ขอนามัยที่ดีของประชาชนในชุมชน
10.8 โครงการสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
แม็คโครตอกยํ้าความเป็ นคู่คิดธุ รกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอี ไทยกว่า 1,700 รายมาตลอดระยะเวลา 27 ปี ในปี นี้ บริ ษทั ฯ ร่ วมลงนามบันทึ กข้อตกลงความ
ร่ วมมือโครงการ “สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาล โดยมุ่งส่ งเสริ มองค์ความรู ้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน และยกระดับผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิ จชุ มชน ตลอดจนวิสาหกิจเริ่ มต้น พร้อมพิจารณารับซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานที่ กาํ หนดมาจําหน่ ายที่ สาขาแม็คโครอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งผลผลิตคุณภาพตามฤดูกาลจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ยังให้ความร่ วมมือแก่ภาครัฐในการเป็ นช่องทางการจําหน่ ายลองกองจากเกษตรกรใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 750 ตัน ถือเป็ นการส่ งเสริ มอาชี พเกษตรกรไทยและสนับสนุ นให้
คนไทยหันมาบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ
10.9 โครงการ “แม็คโคร ทําดี 100 สาขาเพือ่ 100 ชุมชน”
แม็คโครมุ่งสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในปี นี้ พนักงานจิ ตอาสาของ
แม็คโครกว่า 2,000 คน ได้รวมพลังกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนทุกจังหวัด
ที่ มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ ริ เริ่ มดําเนิ นกิ จกรรม “แม็คโคร ทําดี 100 สาขาเพื่ อ 100 ชุ มชน” พร้ อมกัน
ทัว่ ประเทศ อาทิ การบริ จาคโลหิ ต การทําความสะอาดและดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมบริ เวณพื้นที่รอบชุมชน
เช่น วัด ศาสนสถาน โรงเรี ยน สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน รวมทั้งขุดลอกคูคลอง เพื่อถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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10.10 โครงการด้ านการจัดการพลังงานอย่ างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce การลด
การใช้ในสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ น Reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู ้ค่า Recycle การนํากลับมาใช้ใหม่ โดยมีการกําหนด
ตัวชี้ วดั (KPI) ที่ ชัดเจน เพื่ อประเมิ นผลการดําเนิ นงานอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ ศูนย์กระจายสิ นค้าที่ อาํ เภอ
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีการติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รอบอาคารติดตั้งระบบไฟส่ อง
สว่างแบบ LED ซึ่ งช่วยประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การเพิ่มความหนาของฉนวนขึ้นอีก
ร้อยละ 50 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาอุณหภูมิให้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ ที่สาํ คัญการจัดเก็บสิ นค้าแช่
แข็งที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) ภายในห้องที่มีความ
สูงราว 30 เมตร ถือเป็ นการลงทุนทางเทคโนโลยีที่ลดจํานวนพนักงาน ลดพื้นที่ในการทํางาน และประหยัด
พลังงานได้ถึงร้อยละ 15 ขณะที่ ระบบการขนถ่ายสิ นค้าที่ ได้รับการออกแบบเป็ นประตู 2 ชั้นนั้น ช่ วยลด
การสูญเสี ยพลังงานลงร้อยละ 15 ต่อตารางเมตร
ในปี 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ท าํ การย้ายสํานักงานมาที่ สํานักงานแห่ งใหม่ ซึ่ งเป็ นสํานักงานที่ ออกแบบและ
ก่อสร้างโดยคํานึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพครบวงจร รวมทั้งคํานึงถึงพื้นที่วา่ งในการปรับภูมิ
ทัศน์โดยมีพ้ืนที่วา่ งถึง 10 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 75 ของพื้นที่ดินทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังลงทุ นหางรถกึ่ งพ่วงขนาด 45 ฟุต (Trailer) จํานวน 400 คัน ทําให้สามารถบรรทุกสิ นค้าได้
เพิ่มขึ้น จึ งลดจํานวนเที่ ยวการขนส่ งลง ส่ งผลให้ประหยัดนํ้ามันได้ถึงร้อยละ 18 รวมทั้งมีการนําพลังงาน
แสงอาทิตย์มาผลิตนํ้าร้อนสําหรับใช้ทาํ ความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสิ นค้า
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง ว่าเป็ นกลไก
และเครื่ องมื อในการผลักดันให้บริ ษ ทั ฯ สามารถดําเนิ นธุ ร กิ จได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี้ วตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คือเพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเงิน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎ ระเบียบ และนโยบาย ที่จะทําให้ระบบการทํางานของบริ ษทั ฯ มีความถูกต้อง โปร่ งใส และตรวจสอบ
ได้ รวมทั้งลดหรื อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน
ที่ เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และมี ประสบการณ์ ห ลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริ หารองค์กร ด้านบัญ ชี
ด้านการเงิน และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยทําหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการ
ปฏิบตั ิการในรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิ จารณาประเด็น
สําคัญ เกี่ ยวกับการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรั บปรุ งให้แก่ ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ พิ จารณาคัดเลื อก เสนอแต่ งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ มีความ
เป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที่ ประเมิ นระบบการควบคุ มภายในและสอบทานการปฏิ บัติงานของ
หน่ วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเพื่อให้มน่ั ใจว่าหน่ วยงานเหล่านั้น มีการปฏิ บตั ิตามระบบ
การควบคุมภายในที่ได้กาํ หนดอย่างเหมาะสม โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal environment)
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ ดี พร้อมทั้งกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลที่ ดี ซึ่ งระบุ บทบาท และความรั บ ผิด ชอบของ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไว้อย่าง
ชัด เจน รวมทั้งมี ข ้อ กํา หนดเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรม เพื่ อ เป็ นรากฐานในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ก ร
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรโดยคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการตามกลยุทธ์
และบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
(2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดเป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว อย่างชัดเจน
และวัด ผลได้ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ โดยเป้ าหมาย และกลยุท ธ์ ดังกล่าวจะกําหนดให้
สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และวิธีการบริ หารความเสี่ ยง
(3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
บริ ษทั ฯ จัดทําการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงขึ้ นกับหน่ วยงานแต่ละหน่ วยงาน ทั้ง
ปั จ จัย เสี่ ย งที่ เกิ ด จากภายในและภายนอกองค์ ก ร เช่ น บุ ค ลากร การปฏิ บัติ งาน การเงิ น ระบบ
สารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบี ยบ และกฎหมาย เป็ นต้น เพื่ อให้ผูบ้ ริ ห ารสามารถพิ จารณากําหนด
แนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(4) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําการประเมินความเสี่ ยงโดยคํานึ งถึงปั จจัยทั้งภายใน และภายนอกของบริ ษทั ฯ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการพิจารณาโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ ยงนั้นๆ
(5) การตอบสนองความเสี่ ยง (Risk Response)
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้รับการประเมิ นในแต่ละเรื่ อง เพื่ อลด
ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการทบทวนกลยุทธ์
ของบริ ษทั ฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุ รกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริ ษ ัท ฯ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในที่ ชัด เจนและเหมาะสม โดยการกํา หนดขั้น ตอนในการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ชดั เจน และระดับวงเงินอนุ มตั ิ รายการประเภทต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั้งมี
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ในการดําเนิ นธุ รกิ จ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี การกําหนดกลไกในการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นแบบถ่วงดุ ล
อํานาจ (Check and balance) พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่ อสารทั้งองค์กรเพื่ อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ให้
ถูกต้อง และเหมาะสม
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บริ ษ ทั ฯ มี การจัด ทํากระบวนการเกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจก่ อให้เกิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่ อความโปร่ งใสและคํานึ งถึ งประโยชน์สู งสุ ด ของบริ ษ ทั ฯ โดยมี
แผนกตรวจสอบภายในในการสอบทานความเพี ยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
อย่างสมํ่าเสมอโดยกํา หนดให้ แ ผนการตรวจสอบครอบคลุ มถึ งกระบวนการการปฏิ บัติ งานที่ มี
ความสําคัญ
(7) สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ จัดการสื่ อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับ
นโยบาย ระเบี ย บ คําสั่ งของบริ ษ ทั ฯ ผ่านช่ องทางต่ างๆ ของบริ ษ ัทฯ อาทิ ป้ ายประกาศในสาขา
จดหมายอิเลคทรอนิ กส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และทันเวลา
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ จัดการสื่ อสารภายนอกองค์กร โดยใช้ช่องทาง เว็บ ไซต์www.siammakro.co.th
และช่องทาง Call Center (02 335 5300) ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้
ตลอดเวลา และเป็ นการทําความเข้าใจเกี่ ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้แก่ลูกค้า รั บทราบ
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ชดั เจน
ในเรื่ องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ ไม่ควร
โดยได้ดาํ เนินตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(8) การติดตาม (Monitoring)
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการติ ดตามประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องว่าเป็ นไปตามแผนงาน
หรื อไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ ในกรณี ที่ผลการดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามแผนงาน และมีการ
จัดการแก้ไขปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยงั มีแผนกตรวจสอบ
ภายในซึ่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระ ที่ ดาํ เนิ นการสอบทานการปฏิ บตั ิงานว่าเป็ นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่ ก ํา หนดไว้อ ย่ า งเหมาะสมหรื อ ไม่ โดยเน้น การตรวจสอบให้ ค รอบคลุ ม กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ ยงที่สาํ คัญ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ประเด็นที่ตรวจพบจะได้รับการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นรายไตรมาส
ในรอบปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญ ชี ว่าไม่ พ บประเด็น
ข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสําคัญ และบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนิ น
ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนและระเบียบที่กาํ หนดไว้
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิ สระจํานวน 5 ท่ าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณ วุฒิ และมี ประสบการณ์ หลายด้าน ทั้งด้าน
กฎหมาย ด้านการบริ หารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ น
อิสระตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายอรรถพร ข่ายม่าน
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายธีระ วิภูชนิน
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รั บผิ ดชอบที่ ระบุ ในนโยบายการกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดี โดยได้รับ ความร่ วมมื ออย่างดี จากเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
บริ หาร และแผนกตรวจสอบภายใน โดยภายในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุ ม
ทั้งหมด 5 ครั้ ง และกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุ มคิ ด เป็ นร้ อยละ 100 ทั้งปี โดยข้อมูลการเข้าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในส่ วนการกํากับดูแลกิ จการ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อการ
เข้าร่ วมประชุมของกรรมการ ซึ่ งในการประชุมแต่ละครั้ง เป็ นการประชุมร่ วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯ แผนกตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี จากภายนอก เพื่ อแสดงความเห็ นในหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อง
โดยการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ ได้แก่
(1) สอบทานรายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิ นราย
ไตรมาสและงบการเงิ นประจําปี พ.ศ. 2559 ของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งการเปิ ดเผย
ข้อ มูลสําคัญ ของบริ ษ ทั ฯ และการพิ จารณาจากรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอก โดยเป็ นการ
ประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งให้ขอ้ สังเกต
และคําแนะนําเพื่อให้มน่ั ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามที่ ค วรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูใ้ ช้งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า งบการเงิ น ที่ บ ริ ษัท ฯ จัด ทํา ขึ้ น มี ค วามถู ก ต้อ งตามที่ ค วร
ในสาระสํา คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่า งเพี ย งพอ
ครบถ้วน สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีภายนอก
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(2) สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ
กับบริ ษทั ที่ เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นตามเงื่อนไขทางธุ รกิ จและหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และสํา นักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานการ
ทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจากการสอบ
ทาน ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็ นสาระสําคัญ รายการที่ เกี่ ยวโยงทางการค้าเป็ นรายการที่ เป็ นไป
ตามปกติทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทํารายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุผล มีเงื่อนไขตามปกติ
ของธุ รกิ จ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ในกลุ่มและรายการที่
เกี่ ยวโยงกัน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพี ยงพอ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(3) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มน่ั ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ม ่ั น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การดํ า เนิ นงานของบริ ษั ท ฯ อยู่ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นสําคัญ มีผล
ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ
(4) สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน
ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ ประเมิ นความเพี ย งพอ และเหมาะสมของระบบควบคุ มภายใน พร้ อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยงั พิจารณาประเมินผลงานประจําปี ของ
หัวหน้าสํานักตรวจสอบภายในด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปฎิ บตั ิงานของแผนกตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ
เพื่อก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(5) พิ จารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี และให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งให้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี พ.ศ. 2559
(6) พิ จารณาผลการสอบทานการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ าด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ฯ
รวมทั้งกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบี ยบ
ทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง หน้าที่ 150
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดที่มีสาระสําคัญ
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมี
คุณภาพเยีย่ งมืออาชีพ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิ ดเผยรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตั ิงานที่ สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่ งใส นอกจากนี้ ยงั มี ความเห็ นว่าบริ ษทั มี การรายงานข้อมูลทางการเงิ นและดําเนิ นงานอย่างถูกต้อ ง
มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
11.3 หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณ สมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยการแต่ งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหั วหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน คือ นายมนตรี คงเครื อพันธุ์ ซึ่ งมีวฒ
ุ ิการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิ บตั ิ หน้าที่ดงั กล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3) และนายมนตรี ยงั ทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิ จารณาคุ ณ สมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
การแต่ ง ตั้ง ถอดถอน และโยกย้า ยหั ว หน้ า ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
11.4 ข้ อสั งเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดที่ จะผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างมี
นัยสําคัญ
11.5 ข้ อสั งเกตของผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชี ไม่พบประเด็นใดที่ จะผลกระทบต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างมี
นัยสําคัญ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง หน้าที่ 151
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
การเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็ นซี พี ออลล์ ตั้งแต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ในส่ วนที่ 1
ข้อ 1.2 - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญนั้น เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์นบั แต่น้ นั ทั้งนี้ เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั
ในปี 2558 และ ปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุ ปดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(“ซีพี ออลล์”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซี พี ออลล์ เป็ นผู้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข อง
บริ ษ ัท ฯ โดยถื อ หุ ้น ในบริ ษ ัท ฯ ทางตรง
และทางอ้อ มในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 97.88
ของหุน้ ทั้งหมด

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)
2558

2559

1. ค่ าการใช้ บริการ
บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าการใช้บริ การซอฟต์แวร์ และ
สิ ท ธิ ในเครื่ อ งหมายการค้า เครื่ อ งหมายบริ การ
ให้แก่ ซีพี ออลล์

177.6

180.9

2. เจ้ าหนี้อนื่
บริ ษั ท ฯ ได้รั บ อนุ ญ าตจากซี พี ออลล์ ให้ ใ ช้
โป รแ ก ร ม ซ อ ฟ แ วร์ เค รื่ อ งห ม าย ก ารค้ า
เครื่ องหมายบริ การ ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง การใช้
เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น

84.5

86.9

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
สําหรั บ รายการการใช้บ ริ การซอฟต์แวร์ และสิ ท ธิ ในเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การจาก ซี พี ออลล์ นั้น เป็ นการรับความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค เพื่อดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายการขาย
สิ นค้า การบันทึกการรับสิ นค้า การเคลื่อนไหวของสิ นค้าและระบบข้อมูล
ลูกค้าของสาขาของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวทํา
ข้อ มูล ของสาขาใหม่ แ ละข้อ มูล รวมของทุ ก สาขาได้ โดยต้น ทุ น การใช้
ซอฟต์แ วร์ ต่ าํ กว่าการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ เอง นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
อนุ ญ าตจากซี พี ออลล์ ให้ใช้เครื่ อ งหมายการค้า เครื่ อ งหมายบริ การ ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ถึ งการใช้เครื่ อ งหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น ในการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ รู ปแบบร้ า นค้ า การจัด เรี ยงสิ นค้า รวมทั้ งการ
บริ หารธุ รกิ จ และเมื่อ มีการพัฒ นารู ป แบบร้ านค้าใหม่ของ “Makro” ใน
ประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะได้รับความรู้ และเทคนิ คในการดําเนิ นธุ รกิจที่

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 152
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)
2558

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2559
ส่ งผลถึงประสิ ท ธิ ภาพในการดําเนิ น ธุ รกิ จ โดยการใช้บริ การซอฟต์แวร์
และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การถือเป็ นรายการธุ รกิ จ/
สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพแี รม จํากัด (“ซีพแี รม”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซี พี แ รม เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของซี พี ออลล์
โดยซี พี ออลล์ ถื อ หุ ้ น ในซี พี แ รม ใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

62.4

18.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

208.1

234.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้การค้ า

13.6

2.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

51.3

56.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
(“โกซอฟท์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
โกซอฟท์ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์
โดยซี พี ออลล์ ถื อ หุ ้ น ในโกซอฟท์ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวรและ สิ นทรัพย์ ไม่ มี
ตัวตน
บริ ษทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยได้ซ้ื อรายการสิ นทรั พย์
ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งได้แก่ อุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จ าก
โกซอฟท์

17.7

50.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าการใช้ บริการ

8.5

11.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้อนื่

3.7

15.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ลูกหนี้อนื่

-

4.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 153

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2558

2559

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
1. ค่ าการใช้ บริการ
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
สถาบั น การจัด การปั ญญาภิ ว ัฒ น์ เป็ น
บริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ โดยซี พี ออลล์
ถื อ หุ ้ น ในสถาบั น การจั ด การปั ญญา
ภิวฒั น์ในสั ดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของหุ ้น
ทั้งหมด

11.4

4.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(“รีเทลลิงค์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
บริ ษ ัท ซี พี รี เทลลิ ง ค์ จํา กัด เป็ นบริ ษ ัท
ย่อยของซี พี ออลล์ โดยซี พี ออลล์ ถือหุ ้น 3. เจ้ าหนี้อนื่
ในรี เทลลิ ง ค์ ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.99
ของหุน้ ทั้งหมด

12.7

24.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2.2

2.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

3.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(มหาชน)
(“เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร”)
2. ลูกหนี้การค้ า
2)
ลักษณะความสั มพันธ์
เจริ ญ โภคภัณ ฑ์อ าหารมี เครื อ เจริ ญ โภค
3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
ภัณ ฑ์ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ โดยถื อ หุ ้น

-

18.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

4.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

141.1

280.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 154

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2558

2559

ทางตรงและทางอ้อ มในสั ดส่ วนร้ อ ยละ 4. เจ้ าหนี้การค้ า
49.98 ของหุน้ ทั้งหมด

20.2

17.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพเี อฟ เทรดดิง้ จํากัด
(“ซีพเี อฟ เทรดดิง้ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี พี เอฟ เทรดดิ้ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ
เจริ ญโภคภัณ ฑ์ อ าหาร โดยเจริ ญโภค
ภัณ ฑ์ อ าหารถื อ หุ ้ น ในซี พี เอฟ เทรดดิ้ ง
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.97 ของหุน้ ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

14.9

22.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

2.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

1,769.3

2,734.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

271.3

298.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริ ษั ท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จํ า กั ด
(มหาชน) (“ซีพเี อฟ (ประเทศไทย)”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย
ของเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริ ญโภค
ภัณ ฑ์อ าหารถือ หุ ้น ในซี พีเอฟ (ประเทศ
ไทย) ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.98 ของหุ ้ น
ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

12.3

113.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

26.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2.0

1,234.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

489.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

3.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

266.6

323.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

51.8

59.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

2. ลูกหนี้การค้ า
3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
4. เจ้ าหนี้การค้ า

บริษัท ซีพ-ี เมจิ จํากัด (“ซีพี เมจิ”)
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
ซีพี-เมจิ เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของ
3. เจ้ าหนี้การค้ า
เจริ ญโภคภัณ ฑ์ อ าหาร โดยเจริ ญโภค
ภั ณ ฑ์ อาห าร ถื อหุ ้ น ใน ซี พี -เมจิ ใน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 155

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2558

2559

17.9
295.0
49.4

20.4
323.8
99.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

6.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5.4

5.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

19.1

18.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

155.5

196.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

42.5

42.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

สัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของหุน้ ทั้งหมด
บริษัท ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จํากัด
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(“ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ ”)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
3. เจ้ าหนี้การค้ า
ซี .พี . ฟู้ ดสโตร์ มี ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งของกลุ่ ม
ครอบครั ว เจี ย รวนนท์ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ราย
ใหญ่
บริ ษั ท โภคภั ณ ฑ์ เอ็น เตอร์ ไพรซ์ จํา กัด 1. ค่ าการใช้ บริการ
(“โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 4)
2. ลูกหนี้อนื่
โ ภ ค ภั ณ ฑ์ เอ็ น เต อ ร์ ไ พ ร ซ์ มี ก ลุ่ ม
ครอบครั ว เจี ย รวนนท์ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ราย
ใหญ่
บริ ษัท ซี .พี. คอนซู เมอร์ โพรดักส์ จํากัด 1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(“ซี.พี. คอนซู เมอร์ โพรดักส์ ”)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
2)
ลักษณะความสั มพันธ์
3. เจ้ าหนี้การค้ า
ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผทู้ ่ีเกี่ยวข้อง
ของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 156

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2558

2559

9.4

10.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกต5)

247.4

279.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

46.4

53.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยได้ซ้ื อสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี
ตัวตน ซึ่ งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากฟรี
วิลล์ โซลูชนั่ ส์

19.5

1.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าการใช้ บริการ

10.2

13.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้อนื่

3.0

2.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้อนื่

8.3

6.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด
1. ค่ าการใช้ บริการ
(“อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
อลิ อ ัน ซ์ ซี .พี . ประกัน ภัย มี เครื อ เจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

12.0

11.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริ ษัท ทรู ยูนิ เวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ น ซ์ 1. ค่ าการใช้ บริการ
จํากัด
(“ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ ”)
2. เจ้ าหนี้อนื่

21.3

39.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4.9

19.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
จํากัด
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
(“เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป”)
3. เจ้ าหนี้การค้ า
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
เพอร์ เฟค คอมพาเนี ยน กรุ๊ ป มีเครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บ ริ ษั ท ฟ รี วิ ล ล์ โซ ลู ชั่ น ส์ จํ า กั ด
(“ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ฟรี วิ ล ล์ โซลู ชั่ น ส์ มี ผู้ที่ เกี่ ย วข้อ งของ
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 157

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2558

2559

-

3.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

11.3

29.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้การค้ า

4.6

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด
1. ค่ าการใช้ บริการ
(“ทรู ลีสซิ่ง”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 4)
2. เจ้ าหนี้อนื่
ทรู ลีสซิ่ ง ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่

17.2

26.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4.1

6.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

8.2

22.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

3.4

4.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ลักษณะความสั มพันธ์ 3)
ทรู ยูนิ เวอร์ แ ซล คอนเวอร์ เจ้น ซ์ เป็ น
บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ทรู คอร์ ป อเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริ ษั ท ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น แอนด์ เซลส์
จํากัด
(“ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 3)
ทรู ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลส์ เป็ นบริ ษทั
ย่อ ยของบริ ษ ัท ทรู คอร์ ป อเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

4. ค่ าการใช้ บริการ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2558

2559

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

4.6

113.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

5.6

12.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร และสิ นทรัพย์ ไม่ มี
ตัวตน

4.0

1.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

6. ค่ าการใช้ บริการ

11.0

44.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

7. เจ้ าหนี้อนื่

6.8

17.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

8. ลูกหนี้อนื่

2.1

10.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

หมายเหตุ:
1) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2558 ของ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2558 ของ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
3) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2558 ของ บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
5) ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ
i) รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ ลูกหนี้ การค้า และลูกหนี้ อื่น : ราคาขายสิ นค้าและบริ การ และเงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบกับรายการขายสิ นค้าและ
บริ การให้กบั บริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
ii) ค่าใช้จ่ายซื้อสิ นค้า และเจ้าหนี้ การค้า : ราคาซื้ อสิ นค้าและเงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุ รกิจเปรี ยบเทียบกับรายการซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตาม
ราคาตลาด
iii) ค่าการใช้บริ การ และเจ้าหนี้ อื่น: ค่าการใช้บริ การและเงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบกับค่าการใช้บริ การกับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด
iv) ค่าใช้จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ราคาซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิ จเปรี ยบเทียบกับรายการซื้ อ
สิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนกับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
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12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
ในอนาคต
บริ ษ ัท ฯ มี ร ายการระหว่างกัน กับ บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องเฉพาะกรณี อนั เนื่ อ งมาจากการดําเนิ น ธุ ร กิ จเท่ านั้น
โดยยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ฯ เป็ นสํ า คัญ โดยรายการรั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ และสิ ท ธิ ใ น
เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ เป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการประกอบธุ รกิ จและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่ อนการดําเนิ นการหรื อการจ่ายชําระ
ค่าบริ การซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
หากเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิ ในหลักการให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถทําธุ รกรรมกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุ รกรรมเหล่านั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ วิญ�ูชนจะ
พึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่
ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การซื้ อสิ นค้า
กรณี ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการ
ร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นเดี ยวกัน ทั้งนี้ รายการซื้ อสิ นค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทาง
ธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
2. การใช้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับบริ การด้านการให้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมายจากบริ ษทั สํานักงานกฎหมาย
สยามซิ ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการร่ วมกัน
ทั้งนี้ รายการให้บริ การดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
พิ จารณาว่ามี ค วามเหมาะสมดี แ ล้ว รวมถึ งบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ทั ย่อยได้รับบริ การจากกลุ่ มบริ ษ ทั ที่
เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามราคา
และเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการได้รับบริ การจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์
เดียวกัน
3. การขายสิ นค้าและให้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จาํ หน่ายสิ นค้าให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร รวมถึงได้จาํ หน่ายสิ นค้า
และให้บริ การให้แก่กลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นกิจการที่ มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือ
หุ ้น เดี ย วกัน ซึ่ งเป็ นไปตามราคาและเงื่ อ นไขปกติ ท างธุ ร กิ จเช่ น เดี ย วกับ การจําหน่ ายสิ น ค้า และ
ให้บริ การให้กบั บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
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โดยรายการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ และการซื้ อสิ นทรัพ ย์ถาวร สิ ท ธิ การเช่ าและสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน ซึ่ งเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ้ นจากธุ รกรรมทางการค้าตามปกติ น้ ัน บริ ษ ทั ฯ มี มาตรการคุ ม้ ครอง
ผูล้ งทุ นเพื่ อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบถึ งความ
จําเป็ นของการทํารายการดังกล่าวกับหน่ วยงานภายในที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้รายการซื้ อขายสิ นค้าและ
บริ การ และการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่า และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามราคาตลาด และ
ต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส
นอกจากนั้น การใช้บริ การ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ จากบริ ษทั ในเครื อเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว
สําหรับนโยบายและแนวโน้มในการทํารายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบาย
ที่ จะทํารายการระหว่างกันเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการดําเนิ นธุ รกิ จเท่ านั้น ซึ่ งจะเป็ นไปในราคาหรื อ
เงื่ อนไขที่ ไม่แตกต่ างจากการปฏิ บัติกบั บุ คคลภายนอและจะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ก่อนที่จะเข้าทํารายการระหว่างกัน หรื อได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สําหรับรายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันเกี่ ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่ มีเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
กล่ า วคื อ มี ข ้อ ตกลงทางการค้า ในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ ที่ วิ ญ �ู ช นจะพึ ง กระทํา กับ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอํานาจต่ อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พลในการที่ ตนมี สถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ ห าร หรื อบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อง ดังมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ระบุ ไ ว้ข ้า งต้น บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย
สามารถทําธุรกรรมดังกล่าวได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิในหลักการไว้ ทั้งนี้ การเข้าทํารายการ
ระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ตามหลัก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และหลัก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่มีผลใช้บงั คับ ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญ
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ

13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
และบริ ษ ทั ย่อย (กลุ่มบริ ษ ทั ) และของเฉพาะบริ ษ ทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 งบกําไรขาดทุ นรวมและงบกําไรขาดทุ นเฉพาะกิ จการ งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุ ซึ่ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนิ นงานรวมและผล
การดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วน
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มา
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พิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 (ช) และ 8
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร

การวัด มูลค่ าสิ น ค้าคงเหลื อถูกให้ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้
ความสําคัญ เนื่ องจากการประมาณ
• ข้าพเจ้าทําความเข้าใจและประเมิ นการใช้วิจารณญาณและ
การมู ล ค่ า ของสิ นค้า คงเหลื อ ได้
ข้อสมมติ ที่ สําคัญของผูบ้ ริ หารที่ ใช้ในการประมาณการ
รวมถึ ง การใช้ วิ จ ารณญาณและ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการ
• ข้าพเจ้าทดสอบนโยบายการควบคุมปริ มาณสิ นค้าคงเหลื อ
ตั้ง ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น จากสิ น ค้า ที่
ของกลุ่มบริ ษทั ที่ ออกแบบเพื่ อระบุ สินค้าคงเหลื อที่ เสื่ อม
เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย และ
คุ ณ ภาพ เสี ยหาย ล้ า สมั ย และเคลื่ อนไหวช้ า โดย
เคลื่อนไหวช้า และสิ นค้าที่ขายตํ่ากว่า
เปรี ยบเที ยบจํานวนสิ นค้าคงเหลื อในรายงานสิ นค้าตาม
ราคาทุน
กลุ่มสิ นค้าเพื่ อพิ จารณาว่าสิ นค้าที่ เสื่ อมคุ ณภาพ เสี ยหาย
ล้าสมัย และเคลื่ อนไหวช้ามี การระบุ ต ามนโยบายของ
บริ ษทั และจัดประเภทไว้อย่างเหมาะสม
•

ข้าพเจ้าทดสอบอายุสินค้าคงเหลือและความสมเหตุสมผล
ของข้อสมมติ ในการกําหนดอัตราร้ อยละของค่ าเผื่ อผล
ขาดทุนที่กาํ หนดโดยผูบ้ ริ หาร ซึ่ งข้าพเจ้าได้พิจารณาความ
เหมาะสมของการประมาณการในอดี ต โดยใช้ วิ ธี การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการทําลายสิ นค้าคงเหลือที่ ผ่านมา รวมทั้ง
ทดสอบการคํานวณจํานวนค่าเผื่อผลขาดทุนตามนโยบาย
ของกลุ่มบริ ษทั

•

ข้าพเจ้าทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล
ในรายงานการคํานวณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบการคํานวณในระบบ และสุ่ มตัวอย่างเพื่ อประเมิ น
ความถู กต้องของการคํานวณต้นทุ นต่ อหน่ วยของสิ นค้า
คงเหลื อที่ บันทึ กไว้ในบัญชี รวมทั้งสุ่ มทดสอบราคาขาย
สุ ทธิ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งภายหลังวันสิ้ นปี ตลอดจนค่ าใช้จ่ายที่
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
ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อพิ จารณาว่าสิ นค้าคงเหลื อที่ ขายตํ่ากว่าราคา
ทุ น ได้มี การประมาณการมู ลค่ าที่ ลดลงของสิ น ค้าตาม
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มูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 (ช) และ 8
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั แล้ว
•

ข้าพเจ้าประเมินความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริ ษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การ
อ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หรื อ ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ ปรากฏว่า ข้อมู ล อื่ น มี การแสดงข้อมู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ อง
ดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่า
จําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะ
เลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคื อ ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ มี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ต หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
⋅ ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ น
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พ บข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
⋅ ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
⋅ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
⋅ สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม
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และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยดังกล่ า วไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้า จะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
⋅ ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึ งการเปิ ดเผยว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุ การณ์ ใน
รู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
⋅ ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายใน
กลุ่ ม หรื อกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้า พเจ้า
รับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญ ในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รั บ รองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับ ดูแลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้อ งกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับ ดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบันและกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
(นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2560
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13.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
รายการ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
ส่ วนของสิ ทธิการเช่าที่ถึงกําหนดภายใน
หนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2557
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2558
ล้านบาท
(%)*

2559
ล้านบาท
(%)*

4,564
312
10,628
1,161
434
56

10.5
0.7
24.3
2.7
1.0
0.1

2,230
394
12,954
1,001
402
78

4.7
0.8
27.0
2.1
0.8
0.2

2,550
445
13,485
1,187
479
94

4.8
0.8
25.5
2.3
0.9
0.2

251
17,406

0.6
39.9

267
17,326

0.6
36.2

289
18,529

0.6
35.1

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

54.2
0.3
3.1
0.4
1.5
0.6
0.0
60.1
100.0

27,039
113
1,835
167
1,095
267
68
30,584
47,910

56.5
0.2
3.8
0.3
2.3
0.6
0.1
63.8
100.0

30,319
113
1,994
167
1,154
310
273
34,330
52,859

57.3
0.2
3.8
0.3
2.2
0.6
0.5
64.9
100.0
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รายการ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

2557
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2558
ล้านบาท
(%)*

2559
ล้านบาท

(%)*

3,226
20,269
360
1,631
116
605
1,393
-

7.4
46.4
0.8
3.7
0.3
1.4
3.2
-

2,614
21,621
543
1,333
112
587
1,491
-

5.5
45.1
1.1
2.8
0.2
1.2
3.1
-

3,423
23,329
1,129
1,205
156
560
1,386
2,000

6.5
44.1
2.1
2.3
0.3
1.1
2.6
3.8

61

0.1

80

0.2

101

0.2

315
27,976

0.7
64.0

303
28,684

0.6
59.8

416
33,705

0.8
63.8

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

4.6
1.1
0.9
0.1
6.7
70.7

4,000
525
462
32
5,019
33,703

8.3
1.1
1.0
0.1
10.5
70.3

2,000
745
526
142
3,413
37,118

3.8
1.4
1.0
0.2
6.4
70.2
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 4,800,000,000 หุ้ น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

2557
ล้านบาท
(%)*

2,400

ตรวจสอบแล้ว
2558
ล้านบาท
(%)*

2559
ล้านบาท
(%)*

2,400

2,400

2,400

5.5

2,400

5.0

2,400

4.5

3,290

7.5

3,290

6.9

3,290

6.2

240
6,856
1
12,787
12,787
43,666

0.6
15.7
0.0
29.3
29.3
100.0

240
8,274
3
14,207
14,207
47,910

0.5
17.3
0.0
29.7
29.7
100.0

240
9,788
3
15,721
20
15,741
52,859

0.5
18.5
0.0
29.7
0.1
29.8
100.0

หมายเหตุ: *อัตราส่ วนนี้ ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2557 เนื่ องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายการ
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนหักต้ นทุนทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
รายได้ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นของขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

2557 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2558
ล้านบาท
(%)*

2559
ล้านบาท
(%)*

139,271 97.7
2,557
1.8
704
0.5
142,532 100.0

152,604
2,613
700
155,917

97.9
1.7
0.4
100.0

169,226 97.9
2,866
1.7
698
0.4
172,790 100.0

126,771
7,466
1,920
136,157

89.0
5.2
1.4
95.5

137,937
8,858
2,072
148,867

88.5
5.7
1.3
95.5

153,722
9,723
2,321
165,766

89.0
5.6
1.3
95.9

6,375

4.5

7,050

4.5

7,024

4.1

168
1,285
4,922

0.1
0.9
3.5

237
1,435
5,378

0.2
0.9
3.4

279
1,333
5,412

0.2
0.8
3.1

4,922

3.5

5,378

3.4

5,413

3.1

-

-

-

-

(1)

0.0

4,922
1.03

3.5

5,378
1.12

3.4

5,412
1.13

3.1

(47)

-

(31)

-

(13)

-

1

-

3

-

-

-

9

-

6

-

3

-

4,885

3.4

5,356

3.4

5,402

3.1

4,885

3.4

5,356

3.4

5,403

3.1
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
2557 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2558
ล้านบาท
(%)*

2559
ล้านบาท
(%)*

-

-

-

-

(1)

0.0

4,885

3.4

5,356

3.4

5,402

3.1

หมายเหตุ: *อัตราส่ วนนี้ ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2557 เนื่ องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

งบกระแสเงินสดรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สํารองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) สิ นค้าล้าสมัยและสู ญหาย
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนสิ นค้าจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร
และอุปกรณ์
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์
กําไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
อื่น ๆ
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตรวจสอบแล้ว
2558
ล้านบาท

2557 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท

2559
ล้านบาท

4,922

5,378

5,412

1,338
50
53
(39)
168
1,285
41
114
(1)

1,725
73
73
(19)
237
1,435
54
2

1,861
95
144
(8)
279
1,334
55
(29)
1

(10)

(4)

(7)

3
(2)

5
(6)
11

7
3
3

1

2

(1)
-

1

-

1

(33)
(949)
(326)
(91)
(110)
(9)
2,380
69
68
(23)

(87)
(2,328)
160
32
(18)
(45)
1,360
183
6
(4)

(54)
(503)
(186)
(77)
(26)
(205)
1,707
585
135
43
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อสิ ทธิการเช่า
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จ่ายเงินปันผล
การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงหลือปลายงวด

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
2557 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท
68
62
(40)
1
8,991
39
(134)
(1,235)
7,661

ตรวจสอบแล้ว
2558
ล้านบาท

2559
ล้านบาท

97
(12)
(14)
(1)
8,295
19
(186)
(1,427)
6,701

(98)
113
(3)
110
10,691
8
(226)
(1,402)
9,071

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

(5,472)
9
(594)
(313)
(6,370)

(4,893)
9
1
(270)
(391)
(5,544)

(80)
60
2,000
(3,120)
(1,140)
(447)
5,011
4,564

(114)
(615)
2,000
(3,936)
(2,665)
(2,334)
4,564
2,230

(147)
807
(3,888)
21
(3,207)
320
2,230
2,550
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

13.3 อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ (Ratio Analysis)
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
(เท่า)
สภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
(เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี
(เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
(วัน)
วงจรเงินสดเฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น
%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
%
อัตรากําไรอื่น
%
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
%
อัตรากําไรสุ ทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
%
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
%
*
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
(เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(เท่า)
(Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

2558

2559

0.6
0.2
0.3
472.0
0.8
12.7
28.4
6.5
55.1
(25.9)

0.6
0.1
0.2
432.3
0.8
12.0
29.9
6.5
55.8
(25.1)

0.6
0.1
0.3
403.1
0.9
12.1
29.9
6.6
54.6
(23.8)

9.0
4.5
0.1
123.4
3.5
41.3

9.6
4.5
0.0
98.4
3.4
39.8

9.2
4.0
0.0
134.5
3.1
36.1

12.3
30.0
3.6

11.7
28.0
3.4

10.7
25.4
3.4

2.4
67.7
0.9

2.4
44.6
0.7

2.4
47.3
1.0

75.1

75.9

75.4

ในปี 2558 ได้มีก ารปรั บปรุ งงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2557 เนื่ องจากการบังคับ ใช้ข องมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ หน้าที่ 175
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จหลักเป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง โดยจัดจําหน่ าย
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าสมาชิ กของบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่ งมีสาขาอยู่ทวั่ ประเทศไทย
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการขยายสาขาของศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครอย่างต่อเนื่ อง ควบคู่ไปกับการ
พัฒนารู ปแบบสาขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนําเสนอสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิจ คือการยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ น
ศูน ย์กลาง (Customer Centric) เพื่ อเป็ น คู่ ค ้าอันดับหนึ่ ง ในการจัด หาสิ นค้าและมี ทุ กคําตอบเรื่ องธุ ร กิ จ
อาหารสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพด้านอาหารภายใต้สโลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ปั จจุบนั มีลกู ค้า
สมาชิกมากกว่า 3.0 ล้านราย
แม้ว่าในช่ วงไตรมาสแรกของปี 2559 สภาวะเศรษฐกิ จไทยยังคงได้รับผลกระทบจากปั จจัยเชิ งลบต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อการชะลอตัวในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มขึ้นของหนี้ ภาคครัวเรื อน
และค่าครองชี พ ภาวะภัยแล้งและราคาพืชผลเกษตรตกตํ่า สถานการณ์ดงั กล่าวเริ่ มมีแนวโน้มดีข้ ึ นในช่วง
ไตรมาสที่ 2 เนื่ องจากการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของภาคการส่ งออก ซึ่ งได้รับปั จจัยสนับสนุ นจาก
แนวโน้มการปรั บ ตัว ดี ข้ ึ น ของเศรษฐกิ จประเทศสําคัญ ๆ และการเพิ่ มขึ้ นของราคาสิ นค้าสําคัญ ๆ ใน
ตลาดโลก ประกอบกับการฟื้ นตัวของการผลิตภาคเกษตร ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยสนับสนุ นการขยายตัวของฐาน
รายได้แ ละการใช้จ่ายของภาคครั วเรื อนได้มากขึ้ น แม้ว่าการเพิ่ มขึ้ นของปริ มาณผลผลิ ต จะทําให้ราคา
ผลผลิตในบางสิ นค้าเริ่ มปรับตัวลดลงเข้าสู่ ระดับปกติกต็ าม นอกจากนี้ แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว
ที่ ย ังอยู่ ในเกณฑ์ ดี โดยมี อ ัต ราการขยายตัว เป็ นบวกเป็ นปี ที่ 2 ติ ด ต่ อ กัน จากการเติ บ โตของจํา นวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2559 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.9 จากปี
2558 อีกทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวอย่างต่อเนื่ องจากการดําเนิ นโครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมของภาครัฐมีความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ
บริ ษ ัทฯ ยังคงดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ ในการพัฒ นาสิ นค้าและบริ การให้มีค วามหลากหลายและมี
คุณภาพดีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้เป็ นอย่างดี และดําเนินการ
ขยายสาขาอย่างต่ อเนื่ องในปี ที่ ผ่านมา โดยสามารถขยายสาขาในรู ป แบบสาขาต่ าง ๆ จํานวน 17 สาขา
แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 6 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 5 สาขา
อี โค พลัส จํานวน 3 สาขา แม็ค โคร ฟู ด ช้อป จํานวน 2 สาขา และร้ านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 1 สาขา
ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มี จาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 115 สาขาทัว่ ประเทศ ประกอบด้วยศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน 17 สาขา อีโค พลัส จํานวน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 176
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11 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 8 สาขาโดยมีพ้ืนที่การขายรวม
ประมาณ 704,017 ตารางเมตร
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนของบริ ษทั ฯ คือการ “มุ่งเป็ นที่หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหาร
แบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติของประเทศที่ เน้นภาค
การท่องเที่ยวและการยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ส่ งผลให้รูปแบบ
“แม็ค โคร ฟู ด เซอร์ วิส ” ที่ มี พ้ื น ที่ ข ายเฉลี่ ย 1,000-5,000 ตารางเมตร ประสบความสําเร็ จในการเข้า ถึ ง
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชนเมืองที่มีร้านอาหารอยูห่ นาแน่น รวมทั้งการขยายสัดส่ วน
ลูกค้ากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ นิยมซื้ ออาหารสดไปปรุ งอาหารรับประทานเองที่ บา้ นด้วย นอกจากนี้ ยังเพิ่ มความ
คล่ อ งตัว ในการขยายสาขาไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง แม็ ค โคร ฟู ด เซอร์ วิส รู ป แบบใหม่
“แม็คโคร ฟูดช้อป” ภายหลังจากสาขาต้นแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ที่ มีพ้ืนที่ การขาย
ประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอํานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ระกอบการโฮเรก้าในฐานะศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจรได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่นิยมจับจ่ายวัตถุดิบ
คุณภาพไปปรุ งรับประทานที่ บา้ น ในปี นี้ บริ ษทั ฯ จึงได้ขยายสาขา แม็คโคร ฟูดช้อป เพิ่มขึ้ นอีกจํานวน 2
สาขา ซึ่ งมีส่วนสร้างการเติบโตให้กบั ธุ รกิจบริ การด้านอาหารของแม็คโครอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ได้ขยายสาขาร้ านสยามโฟรเซ่ นเพิ่ มอี ก 1 สาขา โดยให้บริ การสิ นค้าในกลุ่มอาหารแช่ แ ข็งโดยเฉพาะ
ตอบโจทย์กลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ขนาดกลางและเล็กในย่านชุ มชน ที่ ต อ้ งการสิ นค้าอาหารแช่ แข็ง
คุณภาพ ปลอดภัย ราคาประหยัดของแม็คโครได้สะดวกยิ่งขึ้ น และสามารถบริ หารจัดการต้นทุนธุ รกิจได้
ตลอดทั้งปี
เพื่ อ สร้ า งความมั่น ใจว่ า สิ น ค้า ของแม็ค โครจะมี คุ ณ ภาพที่ ดี และพร้ อ มจํา หน่ า ยสมํ่า เสมอเมื่ อ ลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการมาที่แม็คโครทุกสาขา บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการจัดตั้งศูนย์กระจายสิ นค้าในทําเลที่ต้ งั
ที่มีศกั ยภาพ และบริ หารจัดการระบบโลจิสติกส์อย่างเป็ นระบบ โดยคํานึ งถึงการรักษาคุณภาพสิ นค้า ความ
ครบครันของสิ นค้า และทันต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการเป็ นสําคัญ เช่น นําระบบการจัดเก็บสิ นค้า
แช่ แข็งที่ ควบคุ มด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) ภายใต้อุณ หภู มิ
0 ถึง -20 องศาเซลเซี ยส เพื่อรักษาคุณภาพสิ นค้าประเภทอาหารแช่ แข็ง ผลไม้นาํ เข้า และเนื้ อสัตว์นาํ เข้าที่
ต้องสั่งซื้ อในปริ มาณมากได้เป็ นอย่างดี อีกทั้ง การออกแบบอาคารของศูนย์กระจายสิ นค้ายังสามารถรักษา
คุณภาพสิ นค้ากลุ่มอาหารสด อาทิ ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหารทะเลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควบคู่ไป
กับการควบคุมอุณหภูมิสินค้าตลอดการขนส่ งด้วยความใส่ ใจ โดยการติดตั้งระบบ Truck Tracking System
บนรถขนส่ งสิ น ค้า เพื่ อสร้ างความมั่น ใจว่าสิ น ค้าของแม็ค โครจะมี คุ ณ ภาพที่ ดี จนกระทั่งถึ งมื อลู กค้า
ผูป้ ระกอบการ นอกจากนี้ การเพิ่มส่ วนปฏิ บตั ิ การตัดแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผักผลไม้ เนื้ อสัตว์
เนื้ อ ปลา พร้ อมขายมารวมศู น ย์ ณ จุ ด เดี ยว เป้ าหมายเพื่ อรั กษาคุ ณ ภาพ ดู แลความปลอดภัย และสร้ าง
มาตรฐานให้กบั สิ นค้ากลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้ ทาง และลดงานส่ วนที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะสู งที่ สาขาแม็คโครลง
เพื่ อ ให้พนักงานสามารถเอาใจใส่ และเติ มเต็มความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการได้มากขึ้ น โดยใน
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 177
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อนาคตบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถโดยพัฒนาส่ วนงานบรรจุอาหารสดให้เป็ นระบบอัตโนมัติ
อีกด้วย
ในส่ วนของธุ รกิจนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่ เย็น พร้อมบริ การด้านจัดเก็บและจัดส่ ง
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยผ่านการดําเนิ นการของบริ ษ ทั ย่อย 2 บริ ษ ทั ได้แก่ สยามฟูด
เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด ตามลําดับ
ในปี 2559 ผลประกอบการของสยามฟู ด เซอร์ วิ ส มี อ ัต ราการเติ บ โตเป็ นที่ น่ า พอใจ อัน เนื่ อ งมาจาก
พฤติกรรมการบริ โภคของคนไทย โดยเฉพาะคนเมืองที่ นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น ต้องการ
บริ โภคอาหารที่ มีคุณภาพ รสชาติ อร่ อย โดยไม่มีขอ้ จํากัดทางด้านราคา ส่ งผลให้มียอดการสั่งและนําเข้า
ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิ ดในอัตราที่เพิ่มสู งขึ้น อาทิ เนื้ อวัวชั้นดี หอยนางรมจากฝรั่งเศส เมื่อประกอบกับ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู งที่คดั สรรนําเข้ามาจากทัว่ ทุกมุมโลก กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จด้านอาหาร กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโฮเรก้า กลุ่ ม ภัต ตาคาร โรงแรมระดับ 4-5 ดาว และกลุ่ ม ผู ้
ให้บริ การอาหารจานด่ วน จึ งให้ความไว้วางใจในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ เสมอมา และเพื่ อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ในปลายปี 2559 สยามฟูด เซอร์ วิส ได้เข้าทําสัญญาซื้ อหุ ้นบริ ษทั จํานวน 4 แห่ ง ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ชั้นนําที่ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารในต่างประเทศมานานกว่า
30 ปี ได้แก่ Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริ ษ ทั จดทะเบี ยนในสิ งคโปร์ ) Indoguna Dubai LLC (บริ ษ ทั
จดทะเบี ยนในสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ ) Lordly Company Limited (บริ ษทั จดทะเบี ยนในฮ่องกง) และ Just
Meat Company Limited (บริ ษทั จดทะเบียนในฮ่องกง) เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิ จ
แม็คโครให้โดดเด่นในตลาดการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซี ยน ทั้งทางด้าน
การจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพระดับพรี เมี่ยม รวมทั้งสิ นค้าพร้อมขายแก่ผใู ้ ห้บริ การด้านอาหารชั้นนํา
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรี ยนรู ้วิธีการปฏิบตั ิงานบริ การด้านอาหารที่เป็ นเลิศร่ วมกันเพื่อ
สร้ างที มงานมื ออาชี พ บริ ษ ทั ฯ คาดว่าการโอนหุ ้นทั้ง 4 บริ ษทั จะแล้วเสร็ จภายในเดื อนมกราคม 2560
นอกจากนี้ ยังได้เปิ ดสาขาแห่ งใหม่ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ ส่ งผลให้ สยามฟูด เซอร์ วิสมีสาขาให้บริ การรวม 4
สาขา ในจังหวัดท่องเที่ ยวที่ สําคัญ คื อ พัทยา เกาะสมุย ภูเก็ต และเชี ยงใหม่ และมีสํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่
กรุ งเทพมหานคร ถึงแม้เศรษฐกิ จในประเทศจะเติ บโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป แต่ การดําเนิ นกลยุทธ์มุ่งให้
ความสําคัญกับกลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่ วนมาอย่างต่ อเนื่ อง และการพัฒ นาลูกค้าใหม่ ๆ ส่ งผลให้
สยามฟูด เซอร์ วิส มีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจในปี 2559 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.5 และกําไรสุ ทธิ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 เมื่อเที่ยบกับปี ก่อน
ในขณะที่ วีนาสยาม ฟู้ ด ที่ ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและส่ งออก ตลอดจนจําหน่ ายสิ นค้าประเภทผลิตภัณ ฑ์
อาหารคุ ณ ภาพสู ง ที่ ป ระเทศเวี ย ดนาม ในปี 2559 ยัง คงมุ่ ง มั่น สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กับ เชฟและ
ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าในเมื องโฮจิ มินห์ และฮานอยอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้งการปรับกลยุทธ์มุ่งพัฒนา
ธุ รกิจสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ด้านเนื้ อสัตว์ โดยอาศัยความรู ้ความชํานาญด้านธุ รกิ จอาหารที่ ส่ังสมมานาน พัฒนา
รายการอาหารที่ หลากหลาย พร้อมขยายบริ การและเพิ่ มมูลค่ าให้กบั บริ การตัดแต่งเนื้ อให้ได้ขนาดพอดี
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ราคาเหมาะสม และถูกต้องตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการมืออาชี พ ขณะเดี ยวกัน สิ นค้าที่ เป็ น
ซิ กเนเจอร์ ของวีนาสยาม ฟู้ ด คื อ เนื้ อสดแช่ เย็นที่ นาํ เข้าจากออสเตรเลีย ยังคงได้รับความเชื่ อมัน่ จากกลุ่ม
ลูกค้าเชนร้ านอาหารรายใหญ่ ส่ งผลให้ วีนาสยาม ฟู้ ด มี ผลประกอบการที่ ดีโดยมี อตั ราการเติ บโตของ
รายได้รวมสูงขึ้นร้อยละ 14.8
ภายหลังการจัดตั้งบริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด เพื่ อศึ กษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุ รกิ จใน
ต่ างประเทศอย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมายการลงทุ น วัฒ นธรรมการบริ โภคของประเทศกลุ่มเป้ าหมาย
โดยเน้นการแสวงหาพันธมิตรทางธุ รกิ จในท้องถิ่นเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการพัฒนาธุ รกิจให้เติ บโต
อย่างรวดเร็ วและมัน่ คงในประเทศกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น โดยในปี 2559 บริ ษ ัทฯ ได้จัด ตั้ง
บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ งใหม่ ใ นประเทศกั ม พู ช า คื อ Makro (Cambodia) Company Limited จั ด ตั้ งเมื่ อ วัน ที่
16 กันยายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดยแม็คโคร อาร์ โอเอช ถือหุ น้ ร้อยละ 70
เพื่อประกอบธุรกิจค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่ องในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่
จะขยายธุ รกิ จไปต่างประเทศหลังจากที่ ใช้เวลาศึ กษาและเตรี ยมการ โดยมีการเตรี ยมจัดหาและฝึ กอบรม
บุคลากรในท้องถิ่นให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
ด้วยศักยภาพด้านการแข่งขัน และกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้มี
ความหลากหลายและมีคุณภาพดีอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มได้เป็ นอย่างดี โดยมุ่งเน้นการขยายไปในธุรกิจบริ การด้านอาหาร ด้วยตระหนักถึงศักยภาพใน
การเติ บ โตและขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของอุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ ด้า นอาหาร และเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอาหารปลอดภัย ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีผลการดําเนิ นงานที่ มีการเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 172,790 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
บริ ษ ทั ฯ ยังมุ่งมัน่ ที่ จะบริ หารจัดการต้นทุ น รวมทั้ง มุ่ งเน้นในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและรั กษาสัด ส่ วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้รวมให้อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2558 แม้วา่ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มี
การขยายสาขาใหม่มากถึง 17 สาขา และการย้ายสํานักใหญ่แห่งใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ยังอยูใ่ นอัตราร้อยละ 7.0 ของรายได้รวม ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จํานวน 5,413 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กําไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 3.1 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แล้ว ยังเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ข องบริ ษ ทั ฯ ในการขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหารให้มากขึ้น
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14.2 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน – งบการเงินรวม
2557

2558

2559

139,271
142,532
12,500
7,816
4,922
1.03

152,604
155,917
14,667
8,920
5,378
1.12

169,226
172,790
15,504
9,125
5,413
1.13

(ปรับปรุงใหม่ )

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กําไรขั้นต้น
กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และค่าจัดจําหน่าย
กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท
บาทต่อหุน้

รายได้
ยอดขายรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2559 มีจาํ นวน 169,226 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับ
ปี 2558 โดยยอดขายของแม็คโครเติบโตในอัตราร้อยละ 10.8 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งได้
ขยายสาขาใหม่ ในหลากหลายรู ปแบบจํานวน 17 สาขา แบ่ งเป็ นศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก
จํานวน 6 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 5 สาขา อีโค พลัส จํานวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 2 สาขา
และร้ านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 1 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี แม็ค โครมี จาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 115 สาขาทั่วประเทศ
ประกอบด้วยศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน 17 สาขา
อีโค พลัส จํานวน 11 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จํานวน 8 สาขา แบ่งเป็ นสาขา
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจํานวน 24 สาขา และสาขาในต่ างจังหวัดจํานวน 91 สาขา ตามลําดับ และ
ยอดขายของบริ ษทั ย่อยได้แก่ สยามฟูด เซอร์ วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด เติ บโตในอัตราร้อยละ 15.9 และร้อยละ 3.3
ตามลําดับ
นอกจากนี้ การเติ บโตของยอดขายยังเป็ นผลมาจากพัฒนาลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอย่างต่ อเนื่ อง โดยมีการขยายฐาน
ธุรกิจไปยังกลุ่มผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ยง หรื อกลุ่มโฮเรก้า ดัง
จะเห็นได้จากบริ ษทั ฯ ได้มุ่งมัน่ พัฒนาศูนย์จดั จําหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบของแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ทั้งขนาด 1,0005,000 ตารางเมตร และขนาดเล็กกว่า 1,000 ตารางเมตรเพิ่ มขึ้ น เพื่ อเข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการมื ออาชี พในแต่ ละ
ท้องถิ่นได้สะดวกยิ่งขึ้ น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศที่ เน้นการพัฒนาการท่ องเที่ ยว และ
ศักยภาพในการเติ บโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของอุตสาหกรรมธุ รกิ จด้านอาหาร ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรั บประทานอาหารนอกบ้าน ดังจะเห็ นได้จากการเพิ่ มสัดส่ วนของ
ยอดขายของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าที่ เติ บโตจากสัดส่ วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 26 ของยอดขายรวมในสิ บ
กว่าปี ที่ผา่ นมา
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อนึ่ ง เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริ การ (ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาผ่านสื่ อ Makro mail
เป็ นต้น) จํานวน 2,866 ล้านบาท และรายได้อื่น (ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่า และการจัดงานกิจกรรมลูกค้า
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น) จํานวน 698 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 172,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อนจํานวน 16,873 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.8
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดําเนินการโดย

1. ศูนย์ จําหน่ ายสิ นค้ า
สยามแม็คโคร
แม็คโคร แม็คโคร
ฟูดเซอร์ วสิ
อีโค พลัส แม็คโคร
Makro
ฟูดช้ อป และ
(Cambodia)**
สยามโฟรเซ่ น
รายได้จากการขายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค และรายได้
อื่น

% การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

2559
%

ล้ านบาท

%

140,769

98.8

153,799

98.6

170,373

98.6

70.00

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นํา เข้ า และจํา หน่ า ย สยามฟูด เซอร์ วสิ
สิ นค้ า แช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้จ ากการขายสิ น ค้า
และบริ การ และรายได้
อื่น*

99.99

1,587

1.1

1,870

1.2

2,158

1.2

4. นําเข้ า ส่ งออก และ
วีนาสยาม ฟู้ ด
จําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและ
แช่ เย็น
รายได้จากการขายสิ นค้า
และบริ การ และรายได้
อื่น*

100.00

176

0.1

248

0.2

259

0.2

142,532

100.0

155,917

100.0

172,790

100.0

2. ให้ บริการด้ านการ
แม็คโคร อาร์ โอเอช**
บริหาร ด้ านเทคนิคและ
ARO **
สนับสนุน
รายได้จ ากการให้ บ ริ ก าร โปรมาร์ ท**
และรายได้อื่น*

-

2558

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนิ นธุรกิ จ

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 181

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

กําไรขั้นต้ น
กําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 มีจาํ นวน 15,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 836 ล้านบาทจากปี 2558 คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเท่ากับร้อยละ 5.7 เป็ นผลจากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่ องในการพัฒนาฐานลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการขยาย
สัดส่ วนการตลาดในกลุ่ มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร การคัดเลื อกผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีความหลากหลาย
มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่ อัตรากําไรขั้นต้นลดตํ่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
ก่ อ น โดยในปี 2559 อัต รากํา ไรขั้น ต้น อยู่ที่ ร้ อ ยละ 9.2 ต่ อ ยอดขายรวม ลดลงจากปี 2558 ที่ ร ะดับ ร้ อ ยละ 9.6
เนื่ องจากการแข่ งขันในส่ วนของราคาค่ อนข้างสู ง และส่ วนของรายได้ที่ มีการปั นส่ วนตามมาตรฐานบัญชี เป็ น
ส่ วนหนึ่งของต้นทุนสิ นค้าคงเหลือมีที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมทั้งสิ้ น 12,044 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 7.0 โดยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 1,114 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 สาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายในการขาย: ค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 เท่ากับ 9,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8
จากปี ก่ อน โดยการเพิ่ มขึ้ น ของค่ าใช้จ่ายในการขายสอดคล้องกับ จํานวนสาขาที่ เพิ่ มขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อ ง
โดยจํานวนสาขาที่เปิ ดใหม่ต้ งั แต่ปี 2558 และปี 2559 มีจาํ นวน 16 สาขา และ17 สาขา ตามลําดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร: ค่ าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษ ทั ฯ ในปี 2559 เท่ ากับ 2,321 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 12.0 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่ อมราคาของ
สํานักงานใหญ่ แห่ งใหม่ซ่ ึ งบริ ษ ทั ฯ ได้ยา้ ยมาในช่ วงไตรมาส 2/2559 ค่ าตัดจําหน่ ายและค่ าบํารุ งรักษา
ระบบปฏิ บตั ิ การใหม่ ซึ่ งปี 2559 มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งปี ขณะที่ ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเริ่ มมีในช่ วง
ไตรมาส 4/2558 เท่านั้น และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
โครงสร้ างค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
สั ดส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารต่ อรายได้ รวม

2557
2558
2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท %
7,466 79.5 8,858 81.0 9,723 80.7
1,920 20.5 2,072 19.0 2,321 19.3
9,386 100.0 10,930 100.0 12,044 100.0
6.6%
7.0%
7.0%
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ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 มีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้ นของเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 808 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จซึ่ งมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
กําไรสุ ทธิ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 5,413 ล้านบาท หรื อ 1.13 บาทต่อหุน้ เติบโตเพียงเล็กน้อยจากปี 2558 แม้ว่า
บริ ษทั ฯ จะมียอดขายที่ เพิ่มสู งขึ้ นมากกว่าร้อยละ 10 แต่การแข่งขันด้านราคาที่ รุนแรงทําให้การเติ บโตของกําไร
ขั้นต้นไม่เติบโตไปในทิ ศทางเดียวกันกับการเติบโตของยอดขาย ส่ งผลให้มีอตั รากําไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 3.1 ของ
รายได้รวม
14.3 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน – งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2557
43,666
30,879
12,787

ณ 31 ธันวาคม
2558
47,910
33,703
14,207

2559
52,859
37,118
15,741

สิ นทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2559 สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 52,859 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,950 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3
จากปี 2558 การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่ า ซึ่ งเป็ นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปี และสิ นค้าคงเหลือที่ เพิ่มขึ้ นสอดคล้องกับจํานวนสาขาที่
เพิ่มขึ้น
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน: สิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2559 เท่ ากับ 18,529 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก 17,326
ล้านบาทในปี 2558 หรื อเพิ่ มขึ้ นคิ ดเป็ นร้อยละ 6.9 สาเหตุ หลักมาจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดรวมทั้ง
ส่ วนลดรับค้างรับ และรายได้คา้ งรับที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับจํานวน
สาขาที่ เพิ่ มขึ้ น โดยสัดส่ วนสิ นทรั พย์หมุนเวียนต่ อสิ นทรัพย์รวมเท่ ากับร้อยละ 35.1 ทั้งนี้ สิ นทรัพย์หมุนเวียนมี
องค์ประกอบหลักคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสิ นค้าคงเหลือ
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เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด: เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สดเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของ
สิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากลักษณะธุ รกิ จที่ รับชําระสิ นค้าในรู ปแบบของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี
2559 บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเท่ า กับ 2,550 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.8 ของ
สิ นทรัพย์รวม เพิ่ มขึ้ นจํานวน 320 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.4 เที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2558 โดยในระหว่างปี
บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากการดําเนิ นงานจํานวน 9,071 ล้านบาท และมีการกูย้ ืมเงินเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
807 ล้า นบาท ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ได้ใ ช้ไ ปในกิ จ กรรมการลงทุ น ต่ า ง ๆ ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นจํา นวนเงิ น 5,544
ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นการซื้ อสิ นทรัพ ย์ถาวรในระหว่างปี เพื่ อใช้ขยายสาขาเป็ นหลัก และจากการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างปี จํานวน 3,888 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า: บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้การค้าที่ค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม เนื่องจากลักษณะ
ธุรกิจหลักมีการรับชําระค่าสิ นค้าในรู ปของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้
การค้า เท่ า กับ 445 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.8 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เพิ่ ม ขึ้ นเล็ก น้อ ยจากปี ก่ อ น ทั้งนี้
ระยะเวลาการรับชําระเงินของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 60 วัน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ของงบการเงินประจําปี 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่ วย: (ล้ านบาท)

2557

2558

2559

ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้

244

314

354

- น้อยกว่า 3 เดือน

66

79

88

- 3 - 6 เดือน

2

4

2

- 6 - 12 เดือน

-

2

3

- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป

-

-

5

312

399

452

-

(5)

(7)

312

394

445

ลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ

สิ นค้าคงเหลือ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 13,485 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
25.5 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เพิ่ มขึ้ น จํา นวน 532 ล้านบาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 4.1 เที ย บกับ ณ สิ้ น ปี 2558
ซึ่ งสอดคล้องกับจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 จํานวน 17 สาขา อนึ่ ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการตั้งสํารอง
ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า โดยบริ ษทั ฯ ติดตามสถานะของ
สิ นค้าคงเหลือผ่านระบบปฏิ บตั ิ การอัตโนมัติ เพื่อครอบคลุมประเด็นในด้านความเสี ยหายจากการเสื่ อม
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 184
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คุ ณ ภาพ ล้าสมัย และจากการเคลื่ อ นไหวช้าของสิ น ค้า ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ จะดําเนิ น การตั้งสํา รองค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุ นบางส่ วนและเพิ่ มขึ้ นเป็ นเต็มจํานวน เมื่ ออายุของสิ นค้าคงเหลื อเพิ่ มขึ้ นเกิ นกว่าที่ กาํ หนดไว้
สําหรับสิ นค้าแต่ ละประเภท สําหรับรายละเอียดเพิ่ มเติ ม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ของงบการเงินประจําปี 2559
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน: สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2559 เท่ากับ 34,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
3,747 ล้านบาทจากปี 2558 หรื อเพิ่มขึ้ นคิ ดเป็ นร้อยละ 12.3 สาเหตุหลักมาจากการซื้ อที่ ดิน และเช่ าที่ ดินระยะยาว
เพื่อการขยายสาขา และซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม โดยสัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์
รวม เท่ากับร้อยละ 64.9 ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักเป็ น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 30,319
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 57.3 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 3,280 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับ ณ
สิ้ นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนขยายสาขาใหม่จาํ นวน 17 สาขา และการซื้ อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ทดแทนของเดิม
สิ ทธิ การเช่า: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ การเช่ า เท่ากับ 1,994 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 3.8
ของสิ นทรั พย์รวม โดยเพิ่ มขึ้ น 159 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.7 เที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2558 โดยมี สาเหตุ หลัก
มาจากการเช่าที่ดินเพิ่มเติมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการขยายสาขา
รายการเงิ นลงทุ น: ในรอบปี 2559 บริ ษทั ฯ มี เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย เท่ ากับ 817 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 435
ล้านบาท จากการลงทุ นในบริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด ทั้งนี้ เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯ
ถือหุ น้ มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุม
การด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยจะบัน ทึ กเป็ นค่ าเผื่ อการปรั บ มูลค่ าเงิ นลงทุ น อนึ่ ง บริ ษ ทั ฯ มี
นโยบายลงทุ นในบริ ษทั ย่อยที่ กิจการมี อาํ นาจควบคุม หรื อบริ ษทั ร่ วมที่ มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการที่เป็ นส่ วนสนับสนุนกิจการบริ ษทั ฯ อันจะทําให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการหรื อผลกําไรเพิ่มมากขึ้น
หรื อ ธุ ร กิ จที่ ส ามารถผนึ กกําลังเพื่ อให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น (Synergy) ให้กับ บริ ษ ัท ฯ โดยสามารถ
สนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรื อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ได้ หรื อเป็ นธุ รกิ จซึ่ งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริ ญเติ บโตและจะคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่
ได้รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์อื่น: ประกอบด้วย
- สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย นอื่ น : ประกอบด้ว ย ค่ าใช้จ่ า ยจ่ ายล่ ว งหน้า เป็ นหลัก โดย ณ สิ้ น ปี 2559
บริ ษ ทั ฯ มี สิ นทรั พ ย์หมุนเวียนอื่ น เท่ ากับ 289 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก ณ สิ้ นปี 2558 จํานวน 21
ล้านบาท
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- ค่าความนิยม: บริ ษทั ฯ มีค่าความนิยมจํานวน 167 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ของสิ นทรัพย์รวม
ซึ่ งเกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มลู ค่าเริ่ มแรกของค่า
ความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2559 ข้อ 4 (ก) และภายหลังจาก
การรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมได้มาเพื่อเป็ นช่องทางในการประกอบกิจการ เพื่อให้มีรายได้ทางธุรกิจ
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น: ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริ หารจัดการร้านค้าที่ใช้ใน
การดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ โดย ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น เท่ากับ 1,154
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2558 จํานวน 59 ล้านบาท สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ของงบการเงินประจําปี 2559
- สิ นทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น : บริ ษั ท ฯ มี สิ นทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น จํา นวน 273 ล้า นบาท
ประกอบด้วย เงินมัดจํา เช่น เงินมัดจําค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าสํานักงาน เป็ นต้น
หนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2559 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ เท่ ากับ 37,118 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 3,415 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้อยละ 10.1
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ ทางการค้าและเงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิน การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
ทางการค้าสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าและยอดขายของบริ ษทั ฯ ส่ วนการเพิ่มขึ้นของเงินกูร้ ะยะสั้นเพื่อใช้ใน
การรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขา
หนีส้ ิ นหมุนเวียน: ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินหมุนเวียน เท่ากับ 33,705 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,021 ล้านบาท หรื อ
เพิ่ มขึ้ นร้อยละ 17.5 เมื่ อเที ยบกับปี 2558 ซึ่ งมี จาํ นวน 28,684 ล้านบาท สาเหตุ หลักมาจากการเพิ่ มขึ้ นของเจ้าหนี้
การค้ากิ จการอื่นและจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน สื บเนื่ องจากการสั่งซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้ นสอดคล้องกับการขยายธุ รกิ จ
และการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขาใหม่จาํ นวน 17 สาขา ที่ เปิ ดระหว่างปี 2559 และการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินจํานวน 808 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายสาขาและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งการย้ายเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี มาแสดงในหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 2,000 ล้านบาท
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เท่ ากับ 3,423 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 9.2 ของหนี้ สินรวม เพิ่ มขึ้ น 808 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2558
มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้ นของเงิ นกูย้ ืมสําหรับการขยายธุ รกิ จและรองรับการเติ บโตอย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 ของ
งบการเงินประจําปี 2559
เจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่ น : ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ทั ฯ มี เจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่ น เท่ ากับ 23,329
ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 62.9 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 1,709 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.9 เที ยบกับ
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ณ สิ้ นปี 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้ อสิ นค้าคงคลังเพิ่มขึ้ น เพื่ อรองรับสาขาใหม่จาํ นวน 17 สาขา
ที่เปิ ดระหว่างปี 2559 และการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมของบริ ษทั ฯ
เจ้าหนี้ การค้ากิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ การค้ากิ จการที่ เกี่ ยวข้อง
กันจํานวน 1,129 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 3.0 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้ นจากปี 2558 จํานวน 585 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.8 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการพัฒนาสิ นค้าใหม่ร่วมกับบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจบริ การด้านอาหาร และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
มากขึ้น
เจ้าหนี้ อื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ อื่นกิ จการอื่นและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องเท่ากับ 1,361
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.7 ของหนี้ สินรวม เจ้าหนี้ อื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการลงทุน
ในสิ นทรัพย์ถาวร เช่ น เจ้าหนี้ งานก่อสร้างสาขา เป็ นต้น และเจ้าหนี้ จากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ ไม่ใช่
เพื่อนําไปขายต่อ (Non-trade) โดยในปี 2559 มีจาํ วนลดลงจากปี 2558 จํานวน 84 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย: ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีองค์ประกอบหลัก คือ ค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการดําเนิ นกิ จการปรกติ เช่ น
ค่าสาธารณู ปโภค และค่าตอบแทนพนักงานที่ ต้ งั ตามผลงานประจําปี 2559 ซึ่ งในปี 2559 มีจาํ นวนลดลง
105 ล้านบาท จากปี 2558
หนี้ สินหมุ นเวียนอื่ น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั ฯ มี หนี้ สิ นหมุนเวียนอื่ น เท่ ากับ 416 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 1.1 ของหนี้สินรวม หนี้สินหมุนเวียนอื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงินรับประกันงานก่อสร้าง
สาขา และภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินไม่ หมุนเวียน: ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 3,413 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ของ
หนี้สินรวม ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 1,606 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบัน การเงิ น หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าการเงิ น และภาระผูกพัน ผลประโยชน์พ นักงาน โดยหนี้ สิ น ไม่
หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ลดลง สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 2,000
ล้านบาท ที่จะครบกําหนดภายในปี 2560 ซึ่ งต้องแสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น เท่ากับ 142 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.4 ของหนี้ สินรวม หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงิ นมัดจําพื้นที่
เช่ าที่ ได้รับจากลูกค้า และค่ าเช่ าค้างจ่าย เป็ นต้น ในปี 2559 มียอดคงเหลือเพิ่มขึ้ นจํานวน 110 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าเช่าแบบเส้นตรงตั้งแต่ไตรมาส 1/2559 เป็ นต้นมา
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ น ปี 2559 ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น มี จ ํา นวน 15,741 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 1,535 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.8
จากปี 2558 ซึ่ งมี จาํ นวน 14,207 ล้านบาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลกําไรสุ ทธิ และการจ่ ายเงิ นปั นผล โดยในปี 2559
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 3,888 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 3.28 บาทต่อหุน้
14.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่ งเงิ น ทุ น หลัก ของบริ ษ ัท ฯ ในปี 2559 มาจากส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น กํา ไรจากการดําเนิ น งาน และหนี้ สิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อยูท่ ี่ 2.4 เท่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ อัตราส่ วนของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อยู่ในอัตรา 0.5 ซึ่ ง
อยูใ่ นระดับเดียวกับปี 2558
ส่ วนรายจ่ายลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เพื่อการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซื้ อที่ดินและ
การเช่าที่ดินระยะยาวสําหรับแผนการเปิ ดสาขาในปี 2560
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
กระแสเงินสดได้ มา / (ใช้ ไป) สุ ทธิระหว่ างงวด – งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ / (ลดลง) สุ ทธิ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท

2557
7,661
(6,968)
(1,140)
(447)

2558
6,701
(6,370)
(2,665)
(2,334)

2559
9,071
(5,544)
(3,207)
320

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเท่ า กับ 2,550 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 320
ล้านบาทจากปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น แม้วา่ จะมีการใช้กระแสเงินสด
ในกิจกรรมลงทุนที่เกิดจากการขยายสาขา และการจ่ายเงินปันผล
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กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานเป็ นแหล่งเงินทุนหลักที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2559 กระแสเงินสดสุ ทธิ จาก
การดําเนิ นงานมีจาํ นวน 9,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 2,370 ล้านบาท หรื อร้อยละ 35.4 จากปี 2558 สาเหตุหลักมาจาก
การบริ หารสิ นค้าคงเหลื ออย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และการเพิ่ มขึ้ นของเจ้าหนี้ ท างการค้าที่ ส อดคล้องกับยอดขายที่
เพิ่ มขึ้ น ทั้งนี้ หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงิ นสดของบริ ษทั ฯ จะพบว่าในปี 2559 มีระยะเวลา
วงจรเงินสดที่ติดลบ ซึ่ งเป็ นระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2558 เป็ นการยืนยันถึงระบบการจัดการบริ หารกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานที่ดีของบริ ษทั ฯ จากรู ปแบบการดําเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ที่รับชําระสิ นค้าในรู ปแบบของเงินสด
เป็ นส่ วนใหญ่ โดยบริ ษทั ฯ สามารถคงระยะเวลาจําหน่ายสิ นค้าอยูท่ ี่ประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ ภายใต้การบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลังที่ ดี จึ งทําให้บริ ษทั ฯ ยังสามารถรั กษาระดับที่ ใกล้เคี ยงเดิ มได้ บริ ษทั ฯ จึ งมี กระแสเงิ นสดจากการ
ดําเนินงานเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจประจําวันและการขยายธุรกิจในอนาคต
รายการ
ระยะเวลาวงจรเงินสดเฉลี่ย (วัน)

2557

2558

2559

(25.9)

(25.1)

(23.8)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ นของบริ ษ ทั ฯ จํานวน 5,544 ล้านบาทระหว่างปี 2559 เป็ นการใช้ไ ป
สําหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ ระหว่างปี การซื้ อที่ดินรวมทั้งการเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มสําหรับแผนการ
เปิ ดสาขาในปี 2559 และปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ไปสุ ทธิ ในกิจกรรมการจัดหาเงินระหว่างปี 2559 จํานวน 3,207 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
จํานวน 3,888 ล้านบาท และการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจํานวน 807 ล้านบาท
เงินปันผล
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ ประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เพื่ออนุ มตั ิ ให้บริ ษ ทั ฯ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี 2559 ในอัตรา
หุ ้นละ 0.49 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล 2,352 ล้านบาท ซึ่ งจํานวนเงิ นปั นผลงวดสุ ด ท้ายดังกล่าวเป็ นส่ วนที่
เพิ่มจากเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งประกาศจ่ายโดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2559 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล
1,728 ล้า นบาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลสํา หรับ ปี 2559 เป็ นจํา นวนทั้ง สิ ้ น 0.85 บาทต่อ หุ ้น หรื อ 4,080 ล้า นบาท
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ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ ใน
วันที่ 21 เมษายน 2560
14.5 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.6 เท่า ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีสภาพ
คล่องที่ดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ
อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 9.2 ลดลงจากปี 2558 ที่ ร้อยละ 9.6 เป็ นผลมาจากการ
แข่งขันจากผูเ้ ล่นในตลาดในส่ วนของราคาค่อนข้างสู ง และส่ วนของรายได้ที่มีการปั นส่ วนตามมาตรฐานบัญชี เป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของต้น ทุ น สิ น ค้า คงเหลื อ มี ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2559 อย่า งไรก็ ดี บริ ษ ัท ฯ ยังคงมุ่ งเน้น การขยายสั ด ส่ ว น
การตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การด้านอาหารการคัดเลื อกผลิตภัณ ฑ์อย่างต่อเนื่ อง และเพิ่ มสัดส่ วน
ยอดขายของสิ นค้าที่มีอตั รากําไรสูงเพิ่มขึ้น โดยคัดสรรสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพและมีตน้ ทุนที่ต่าํ ลง
อัตรากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 3.1 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับลดลง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่ งสอดคล้องกับจํานวน
สาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559 รวมทั้ง การเพิ่มขึ้ นของค่าใช้จ่ายจากค่าสาธารณู ปโภค
ค่ าเสื่ อ มราคาของสํานักงานใหญ่ แ ห่ งใหม่ ค่ าตัด จําหน่ า ยและค่ าบํารุ งรั กษาระบบระบบปฏิ บัติ การใหม่ และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 36.1 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2559 คิ ดเป็ นร้อยละ 10.7 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
กําไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิ ดเป็ น 2.4 เท่ า ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วน
หนี้ สินต่อผูถ้ ือหุ ้นระดับเดี ยวกันกับ ณ สิ้ นปี 2558 แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะมีการเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นที่
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2558 ก็ตาม ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ให้อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน
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หมายเหตุ:
-

การคํานวณอัตราส่วนทางการเงินเป็ นไปตามสู ตรคํานวณที่แสดงไว้ในคู่มือจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จัดทํา
โดยสํานักงาน ก.ล.ต. อาทิ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้ น คํานวณจากกําไรสุ ท ธิ ห ารด้วยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น (เฉลี่ ยต้น งวดและปลายงวด)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นคํานวณจากหนี้ สินรวมหารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น

-

ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2557 เนื่ องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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14.6 ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่ อฐานะการเงินหรือการดําเนินการของบริษทั ฯ อย่ างมีนัยสํ าคัญในอนาคต
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
สภาวะเศรษฐกิ จและการเมื องภายในประเทศเป็ นปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ อความต้องการบริ โภคของภาคเอกชน
โดยส่ งผลต่อความมัน่ คงของรายได้และความสามารถในการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น จึงเป็ นปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเติบโตของรายได้และการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี สิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคพื้ นฐานในการดําเนิ นชี วิต นอกจากนั้น ฐานลูกค้าสมาชิ กของบริ ษทั ฯ ที่ มีมากกว่า 3.0 ล้านราย
ทัว่ ประเทศ ซึ่ งครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรี ยบเสมือนตัวช่วยในการกระจายความเสี่ ยงเมื่อธุรกิจใดธุ รกิจหนึ่ งได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
โดยได้มีการพัฒนาฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถ
รักษาการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา
การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวในประเทศไทย
การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีผลดีโดยตรงต่อธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (กลุ่ม
โฮเรก้า) ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักกลุ่มหนึ่ งของบริ ษทั ฯ โดยรายได้จากกลุ่มโฮเรก้าเติบโตอย่างมีนยั สําคัญ
ในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งเป็ นไปตามแผนธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในการขยายฐานกลุ่มโฮเรก้า เนื่ องด้วยอุตสาหกรรม
ด้านอาหารมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่ งรัฐบาล
ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่
นิยม การรับประทานอาหารนอกบ้าน ด้วยเหตุน้ ี การเติบโตของรายได้จากกลุ่มโฮเรก้าจึงเป็ นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อ
การเติบโตของรายได้และผลการดําเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ ดังนั้น การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจึ งเป็ นปั จจัยประการหนึ่ งที่ มีผลต่ อการเติ บโตของรายได้และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีและเติบโตในระยะยาว
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ ยังคงเป็ นการขายสิ น ค้าให้ กับ ลู ก ค้า กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า ปลี ก ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งในการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มี
ศูนย์แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย เพื่ อให้คาํ แนะนําและจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นการจัดการร้านค้าปลีกในหัวข้อต่างๆ
อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ การเลือกสิ นค้าขายดี เข้าร้าน การใช้พ้ืนที่ ภายในร้านให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด การสร้างความ
แตกต่างให้กบั ร้านโชห่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กบั ลูกค้าสมาชิก
ความสามารถในการขยายจํานวนสาขา
ความสามารถในการขยายสาขาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่ องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
โดยมีอตั ราการเติบโตต่อปี ของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 10.1 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบ
คลาสสิ ก แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น สาขาใหม่อย่างต่อเนื่ อง โดยใน
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ระหว่างปี 2557 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น เพิ่มขึ้น 20 สาขา 12 สาขา 8 สาขา 3 สาขา
และ 3 สาขา ตามลําดับ
กลยุทธ์ในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรู ปแบบของบริ ษทั ฯ มีจุดประสงค์หลักเพื่อขยายฐานลูกค้าให้
ครอบคลุมมากขึ้ น ตอบสนองความต้องการที่ หลากหลาย พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้าเพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้ น กล่าวได้ว่า ความสามารถในการขยายสาขาได้ตาม
แผนธุ รกิ จที่ วางไว้เป็ นหนึ่ งในปั จจัยหลักที่ มีผลต่ อการเติ บโตของรายได้และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ใน
อนาคต
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์โดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้และผลกําไรของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุน้ ี
ศักยภาพในการจัดหาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่สาํ คัญต่อฐานะ
การเงินหรื อการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ท่ี ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้ามา
โดยตลอด ด้วยความใส่ ใจในความปลอดภัยด้านอาหารตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจ
ด้านอาหารที่ เข้มงวดเรื่ องคุ ณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มต้นจัดทําระบบการรับประกัน
คุณภาพเป็ นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่เป็ นเอกลักษณ์ของแม็คโครขึ้นภายใต้
โครงการ Quality Pro ซี่ งเป็ นหนึ่ งในหลายโครงการของแม็คโครที่ มุ่งเน้นเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ไทยผูเ้ ป็ นต้นนํ้าของผลิ ตภัณ ฑ์ ให้สามารถพัฒ นาผลผลิ ตทางการเกษตรที่ มีคุณ ภาพ และมี ค วามปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลได้อย่างยัง่ ยืน โดยแม็คโครจะช่ วยสนับสนุ นด้วยการรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในแต่ ละท้องถิ่ นเข้ามา
จําหน่ ายในสาขา ประกอบกับ ชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข องบริ ษ ัท ฯ และยอดขายที่ เติ บ โตขึ้ น ตามลํา ดับ จึ งทําให้ บ ริ ษ ัท ฯ
มีศกั ยภาพที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านราคา และปริ มาณของสิ นค้าที่เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
การบริหารจัดการสิ นค้ าคงคลัง ระบบการขนส่ งและกระจายสิ นค้ า
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง และระบบการขนส่ งกระจายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปั จจัยในการดําเนิ นธุ รกิจที่
จําเป็ นอย่างยิ่งต่อการเติ บโตที่ ต่อเนื่ องและยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผลกําไรของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและควบคุ มคุณภาพ
สิ นค้าตั้งแต่การคัดเลือกหรื อจัดหา การรับสิ นค้าจากผูจ้ ดั จําหน่ าย การจัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการรับรองว่าสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จัดจําหน่ายเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
ดีและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้า ตลอดจนรองรับ
การขยายสาขาของบริ ษทั ฯ ในอนาคต และเพื่อให้มน่ั ใจว่ากระบวนการปฏิบตั ิงานที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ จะสามารถ
ดําเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
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ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้าแม็คโครจํานวน 4 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ยทุ ธศาสตร์ ต่าง ๆ ซึ่ งมีส่วน
ช่ วยลดความเสี่ ยงในกรณี ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใดแห่ งหนึ่ งต้องปิ ดดําเนิ นงานชั่วคราวด้วยเหตุ ผลใด ๆ ก็ตาม
ได้แก่ (1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค ที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2) ศูนย์กระจาย
สิ นค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง ที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (3) ศูนย์กระจายสิ นค้า
อาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่ อาํ เภอบางเสาธง จังหวัดสมุ ทรปราการ และ (4) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด
อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ที่อาํ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การจัดหาบุคลากร
จํานวนบุคลากรที่เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปัจจัยสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความ
จําเป็ นในการจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับจํานวนสาขาในปั จจุบนั และรองรับการเพิ่มจํานวนสาขาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตามแผนธุ ร กิ จ รวมทั้งการฝึ กอบรมให้ มี ค วามชํา นาญในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการจัดหาพนักงานได้เพียงพอต่อการเติบโตของแผนธุ รกิจโดยไม่
ส่ งผลกระทบในดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับความพร้อมด้านบุคลากรมา
โดยตลอด นอกเหนื อจากโครงการพัฒนาบุ คลากรในองค์กร บริ ษทั ฯ ยังมีแผนร่ วมกับกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์
ผลิตบุคลากรคนรุ่ นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ ผ่านสถาบันการจัดการปัญญาภิวตั น์ (PIM)
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แบบ 56-1 ประจําปี 2559

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษ ทั ฯ ได้ส อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจํา ปี ฉบับ นี้ แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง บริ ษ ทั ฯ
ขอรับ รองว่า ข้อ มูลดังกล่าวถูกต้อ งครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ข าดข้อมูลที่ ค วรต้อ ง
แจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัทฯ ได้จัดให้ มี ระบบการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ดี เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิต ามระบบดังกล่าว และ
บริ ษ ทั ฯ ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผูส้ อบ
บัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษ ทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่ อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

…………………………

2. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

………………………….

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สายงานบริ หารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน*

………………………….

ผู้รับมอบอํานาจ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

* เป็ นตําแหน่งที่เปลี่ยนตามการปรับโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ หน้าที่ 196
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เอกสารแนบ 1
1. กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายอาสา สารสิ น
26 มกราคม 2537

ประธานกรรมการ และ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ

80 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
บอสตัน สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาการระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2556 Role of Chairman Program (RCP)
- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND)
- 2550 Audit Committee Program (ACP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
2556 - พ.ค. 2559
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ /
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2550 - ส.ค. 2559
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2542 - พ.ค. 2559
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุน้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2541 - ปั จจุบนั

2556 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2538 - ปั จจุบนั
2536 - ปั จจุบนั
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 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั
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ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริ ษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึ กษา
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
กรรมการ
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั อมตะ ซิ ต้ ี จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิ ฟิคบริ วเวอรี่ จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2547 Director Accreditation Program (DAP)
นายชวลิต
อัตถศาสตร์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
16 พฤศจิกายน 2542 และกําหนด
ค่าตอบแทน

68 ปี

ไม่มี

ไม่มี

2535 - 2539

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - ปัจจุบนั
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
2542 - ปัจจุบนั
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
2552 - 2556
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

2556 – ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2520 – 2548

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 199

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ
สํานักงาน ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ กรุ งเทพ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สํานักงานที่ปรึ กษาภาษีเอสซีแอล จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จํากัด

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายธี ระ วิภูชนิน
14 พฤษภาคม 2546

กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ

67 ปี

ไม่มี

ไม่มี

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

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2551 - 2552
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
2548 - 2559
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

2541 - 2547
2538 - 2540

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 200

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนํา เข้าแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2533 – 2537

ดร. ชัยวัฒน์
วิบูลสวัสดิ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการตรวจสอบ

70 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยวิลเลียม
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2549 Director Certif ication Program (DCP)
- 2547 Director Accreditation Program (DAP)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ผูแ้ ทนประจําประเทศไทย
บริ ษทั พรู เด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์เอเชีย จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ก.ค.2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2547 - 2553
ประธานกรรมการบริ หาร
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี –

2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2549 - 2551

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 201

ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ
รองประธานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2554 - 2549
2540 - 2551
2539
2538 - 2539

นายโชติ โภควนิช
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

74 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด
2556 - ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2556 - ปัจจุบนั

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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)

2555 - ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั
2543 - 2544

2537 - 2540

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 202

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง
ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังและ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ที่ปรึ กษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํา กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํา กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน / กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน))
ประธาน
กลุ่มบริ ษทั ไทยวา จํากัด (มหาชน)

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- 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
นายก่อศักดิ์
ไชยรัศมีศกั ดิ์ (1)
5 กรกฎาคม 2556

รองประธานกรรมการที่
1/ กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

64 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ประกาศนียบัตรพาณิ ชยศาสตร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เชียงใหม่
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ธนาคาร สิ นเอเชีย จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั ชื่อ ธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน))
กงสุ ลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจําประเทศไทย

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

2533 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 203

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ 2526 - 2530
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
2522 - 2526
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2522 - 2526
- 2549 The Role of Chairman
- 2543 Director Certif ication Program (DCP)
2522 - 2526
2522 - 2526
2516 - 2521

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หาร (การค้าระหว่างประเทศ)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด (ประจําฮ่องกง)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพการประมง จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วส์ จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
- นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี
- นายกสมาคมปัญญาภิวฒั น์
- กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวฒั น์
- กรรมการส่งเสริ มกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
- นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 204

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นางสุ ชาดา
อิทธิ จารุ กุล
29 สิ งหาคม 2539

รองประธานกรรมการที่
2/ กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

64 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 205

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการที่ 2
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั Makro (Cambodia) จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั ARO จํากัด
- บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ดร.ประเสริ ฐ
จารุ พนิช
7 พฤษภาคม 2531

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

68 ปี

200
(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ไม่มี

- ปริ ญญาเอก สาขา Industrial Engineering and
Management, Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล(1)
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

61 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2543 Director Certification Program (DCP)

2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - 2558
2542 - 2556

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 206

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร / กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
2536

2530
2528

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 207

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ซีพีแรม จํากัด
- บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด
- บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
- บริ ษทั ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จํากัด
- บริ ษทั ปัญญธารา จํากัด
- บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ง จํากัด
- บริ ษทั ออลล์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จํากัด
- บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษทั โอเอชที จํากัด
กรรมการสภา
สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มธุ รกิจการตลาดและ
การจัดจําหน่าย
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั C.P. Standard Resources จํากัด (ประเทศฮ่องกง)

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2527

นายปิ ยะวัฒน์
ฐิตะสัทธาวรกุล(1)
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

63 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2556 - ปัจจุบนั
- ปริ ญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต
2556 - ปัจจุบนั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2544 Director Certification Program (DCP)

2542 - 2557
2539 - 2541
2536
2533

ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 208

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วซ์ จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร / กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด
- บริ ษทั ซีพีแรม จํากัด
- บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
- วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2531
2529
2526
2521

นายณรงค์
เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

51 ปี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
Business Administration, New York University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Advance Management Program :
Transforming Proven Leaders into Global
Executives, Harvard Business School, Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Systematic Innovation of Products,
Processes and Services, MIT Sloan School of
Management ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2550 Director Accreditation Program (DAP)

2556 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 209

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ซี.พี. เคเอฟซี จํากัด
ผูจ้ ดั การกิจการเป็ ดเชอรี่
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
ผูจ้ ดั การกิจการไก่ยา่ ง
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
โครงการสุ กรชําแหละ
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการบริ หาร/ กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ กรุ๊ ป จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Shanghai Litai Logistics จํากัด

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2554 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

2551 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั

2540 - 2545
2538 - 2540
นายอดิเรก
ศรี ประทักษ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

70 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิ ชยการพระนคร
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2556 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 210

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
- บริ ษทั เอส เอ็ม ทรู จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกั ซ์ เรสซิเดนซ์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม จํากัด
รองประธานคณะกรรมการ
- บริ ษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (ไทย)
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (จีน)
- กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- บริ ษทั Shanghai Kinghill จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซีพพี ีซี
รองประธานกรรมการอาวุโส
- บริ ษทั Chai Tai (Chaina) Investment จํากัด
- บริ ษทั CP Lotus Corporation จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 211

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ
ธุ รกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
อินโดจีน
กรรมการผูจ้ ดั การ
ธุ รกิจอุตสาหกรรมการเกษตร อินโดนี ซีย มาเลเซียและ
สิ งคโปร์
รองประธานกรรมการ
ธุ รกิจครบวงจรภูมิภาค
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มธุ รกิจไก่แปรรู ปครบวงจร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธุ รกิจอาหาร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
เขตภาคเหนือ (ธุ รกิจอาหารสัตว์)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
บริ ษทั กรุ งเทพอาหารสัตว์ จํากัด

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายอํารุ ง
สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ/
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

64 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทสาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ออล์ จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษทั ซี.พี. ออล์ จํากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร / กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 212

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานสํานักการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคาร วีนาสยาม จํากัด (ประเทศเวียดนาม)
กรรมการ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2523
2519 - 2523

นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์
15 ธันวาคม 2547

กรรมการ/
กรรมการบริ หาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงาน
บริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

61 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

2553 - ปัจจุบนั

2547 - ปัจจุบนั
2545 - 2553
2540 - 2542

2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 213

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานบริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – บัญชีและการเงิน
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพร์ซ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั Makro (Cambodia) จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ แคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั ARO จํากัด
- บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบนั
2542 - 2545

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส - บัญชีและการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หมายเหตุ
(1) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศว่าคณะกรรมการเปรี ยบเทียบปรับของสํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สัง่ เปรี ยบเทียบปรับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 3 ท่านนี้ กรณี อาศัยข้อมูลภายในจากการดํารงตําแหน่ง
ในบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซื้ อหุ ้นบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเทียบปรับเป็ นจํานวนเงินรวม 31.9 ล้านบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ยอมรับในการเปรี ยบเทียบปรับของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ชาํ ระการเปรี ยบเทียบปรับดังกล่าวไปแล้ว
ซึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามที่ถูกเปรี ยบเทียบปรับนั้น เกิดขึ้นก่อนที่กรรมการทั้ง 3 ท่านจะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 214

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

2. ผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายชิ หลุง ลิน
15 พฤษภาคม 2546

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร – สายงาน
ฝ่ ายบริ หารสิ นค้า
ฝ่ ายการตลาด และ
ฝ่ ายซัพพลายเชน

52 ปี

ไม่มี

ไม่มี

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

2558 - ปัจจุบนั

2557 – 2558
2553 - 2557
2546 -2553

2558 – ปัจจุบนั

2557 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 215

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานฝ่ ายบริ หารสิ นค้า
ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายซัพพลายเชน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานธุ รกิจในประเทศไทย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจฟูด เซอร์วิส
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารสด)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
- บริ ษทั ARO จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
กรรมการ/ ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
2544 – 2546
2533 – 2544

นายพอล สตีเฟ่ น
ฮาวเว่
2 กันยายน 2556

นายดาวิด พูซิเยร์
1 กันยายน 2558

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานสารสนเทศ
ทางธุ รกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงานฝ่ าย
ขายและปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายพัฒนาลูกค้า และ
ฝ่ ายก่อสร้างและ
สถานที่

51 ปี

46 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค
แม็คโคร ไต้หวัน
ผูจ้ ดั การกลุ่มอาหารสด
เว็ลคัม ไต้หวัน แดรี่ ฟาร์ม

- The Diploma of Information Technology (DIT),
Melbourne Institute of Technology
2557 – ปัจจุบนั
ประเทศออสเตรเลีย
2556 – 2557
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี 2542 - 2556

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานสารสนเทศทางธุ รกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

University of Caen Lower Normandy, Economics
Caen ประเทศฝรั่งเศส
2558 – ปัจจุบนั

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร –สายงานฝ่ ายขายและ
ปฏิบตั ิการ ฝ่ ายพัฒนาลูกค้า และ ฝ่ ายก่อสร้างและสถานที่
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
Operations and Sales Director
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

2549 – 2551

2558
2553 – 2557
2552 – 2553

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 216

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Oracle Enterprise Architect
Oracle Corporation

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Makro Atacadista S.A. Sao Paulo, Brazil
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Makro Supermayorista S.A. Lima, Peru
Regional Customer Development Director

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)

2548

2542 – 2548
นายฌอง ปิ แอร์
เบียงเฟ
3 พฤษภาคม 2559

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร – สายงาน
พัฒนาธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ

53 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- Columbia University, Master of Business
Administration (MBA), นิวยอร์ค สหรัฐอเมริ กา 2559 – ปัจจุบนั
- Utrect University, Master of Law (LLM), Utrect
เนเธอร์แลนด์
2537 – 2539
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั
2557 – 2558
2556 – 2557
2552 – 2556
2551 - 2552

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 217

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
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การสโตร์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั Makro (Cambodia) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจระหว่างประเทศ
Unilever Benelux
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Estro Group
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Makro Netherlands (METRO Group)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Makro Egypt (METRO Group)

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

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2559
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
2547 – 2551
2544 – 2547
2541 – 2544
2539 – 2541
2534 – 2537
2532 - 2534

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 218

รองประธานกรรมการ สายงานปฏิบตั ิการ
METRO China (METRO Group)
กรรมการผูจ้ ดั การ
Makro China (SHV)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ
Makro Indonesia (SHV)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ
Makro Colombia (SHV)
ผูจ้ ดั การฝึ กหัด
Makro Netherlands (SHV)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
Citibank Netherlands and New York

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

3. เลขานุการบริษทั ฯ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นางสาวนิโลบล
ตั้งประสิ ทธิ์
18 มีนาคม 2551

เลขานุการบริ ษทั ฯ

57 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- Certificate in Attorney Assistant Training
Program, Litigation/Corporation, UCLA
Extension, School of Law, U.S.A.
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LLM”) โรงเรี ยน
กฎหมาย มหาวิทยาลัยเทมเปิ ล ฟิ ลลาเดเฟี ย
มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2551 – ปัจจุบนั

2548 – ปัจจุบนั
2532 – 2547
2529 - 2532

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 219

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ/ ทนายความหุ น้ ส่วน
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จํากัด
ทนายความหุ น้ ส่วน
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จํากัด
ทนายความ (ประจําบริ ษทั )
ห้างหุ น้ ส่วนสามัญจดทะเบียน บีกริ มแอนด์โก

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อบริษทั
รายชื่อ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายชิ หลุง ลิน
นายฌอง ปิ แอร์ เบียงเฟ
นางพรทิพย์ หล่อทรัพย์
นางอารี ย ์ วงศ์รัศมี
นางศิริพร เดชสิ งห์
นายริ คาร์โด้ เบารอตโต้
นางสุ ดารัตน์ ชมอินทร์
นางสาวธัญมาส วรชาติ
นายเลิง ชิว ปง
นายนพชัย มีแต้ม

สยามฟูด เซอร์ วสิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วีนาสยาม ฟู้ ด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ย่ อย
แม็คโครอาร์ โอเอช
ARO
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โปรมาร์ ท

แม็คโคร กัมพูชา
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย หน้าที่ 220

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

1.

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั ฯ (Compliance)

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายมนตรี
คงเครื อพันธุ์

43

หัวหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

2.

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

นางปฐมา
ระวังภัย อัมพวา
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
และกํากับกิจการที่ดี

55

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี บญั ชีบณั ฑิต
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนี ยบัตรผูส้ อบบัญชี
อนุญาต (CPA)

- มหาบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนี ยบัตร
บริ หารธุรกิจ Australian
Business College, Perth,
Western Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ปี 2557 – ปัจจุบนั

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ดําเนิ นธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเอง

ปี 2547 – ปี 2557

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด

ให้ บ ริ ก ารทางด้านตรวจสอบบัญ ชี
ให้บริ การที่ปรึ กษา ฯลฯ

ปี 2545 – ปี 2547

Executive

PricewaterhouseCoopers UK

ให้ บ ริ ก ารทางด้านตรวจสอบบัญ ชี
ให้บริ การที่ปรึ กษา ฯลฯ

ปี 2538 – ปี 2545

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและกํากับ
กิจการที่ดี

บริ ษทั คูเปอร์สแอนด์ไลย์แบรนด์ จํากัด

ป ระก อ บ กิ จก ารท างบั ญ ชี แ ล ะ
ตรวจสอบบัญชี
ดําเนิ นธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเอง

ปี 2545 – ปี 2554 (มิ.ย.)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและภาษี

บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ศู น ย์จ ํา หน่ ายสิ นค้ า
อุปโภคและบริ โภค

ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมาย

บริ ษทั ซี อาร์ซี อาโฮลด์ จํากัด

ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ศู น ย์จ ํา หน่ ายสิ นค้ า
อุปโภคและบริ โภค

ปี 2532 – ปี 2544

หัวหน้าฝ่ ายนิติกรรม
สัญญา ทนายความ ที่
ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย เสรี – มานพ จํากัด
บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย ไพบูลย์ สุ ตนั ติวรคุณ จํากัด
บริ ษทั เอนก แอนด์ แอสโสซิ เอท จํากัด

ให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษากฎหมาย สั ญ ญา
การลงทุนและคดีความ

ปี 2554 (ก.ค.) – ปัจจุบนั

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ หน้าที่ 221

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน หน้าที่ 222

แบบ 56-1 ประจําปี 2559

