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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง โดยจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ  “แม็คโคร” 
ซ่ึงมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศไทย บริษทัฯ ด าเนินงานโดยทีมผูบ้ริหารมืออาชีพซ่ึงประจ าอยูท่ี่ส านกังานใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และแต่ละสาขา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว  ้โดยในปี 2532 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขา
ลาดพร้าว ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายสาขาของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร ควบคู่ไปกบัการพฒันา
รูปแบบสาขาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และน าเสนอสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 
ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจภายใตรู้ปแบบสาขา 5 รูปแบบหลกัไดแ้ก่ 

1) Classic Store - ศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” หรือ 
“ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก” ซ่ึงเป็นรูปแบบสาขาดั้งเดิม และจ าหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภคหลากหลายประเภท โดยให้บริการแก่ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายย่อย ซ่ึง
เป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

2) Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เพ่ือกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้น
ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ห้บริการจดัเล้ียง (กลุ่มโฮเรกา้) โดยเฉพาะ โดยจดัหา
สินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรมาน าเสนอแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้ อาทิ อาหารสดและ
อาหารแช่แข็ง อาหารแหง้ เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใชท่ี้จ าเป็นส าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารและโรงแรม โดยค านึงถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงท่ี ความน่าเช่ือถือของแหล่งผลิต 
ความหลากหลาย และความพอเพียงท่ีจะใหบ้ริการครบ ณ จุดเดียวเป็นส าคญั  

ในปี 2560 บริษทัฯ ริเร่ิมพฒันา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ีมีมากกวา่ 1 ชั้น เน่ืองจากพ้ืนท่ีใน
เมืองค่อนขา้งจ ากดัและมีตน้ทุนสูง เช่น แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ท่ีมี
จ านวนชั้นใหบ้ริการรวม 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีการขายเฉล่ีย 2,277 ตารางเมตร สาขารูปแบบใหม่น้ีเพ่ิมความ
คล่องตวัในการขยายสาขาของแมค็โครในแต่ละพ้ืนท่ีมากข้ึน และบริษทัฯ จะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ี
เป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยงัพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป 
โดยเฉพาะเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนมากท่ีสุดใน
โลกเมืองหน่ึง มากกวา่ 20 ลา้นคนในปี 2562 จากผลการส ารวจของ Global Destination Cities Index 

นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ในรูปแบบ Digital Store จ านวน 2 สาขา
คือ สาขาลาดกระบงั และสาขารามค าแหง 24 
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3) Eco Plus Store - “อีโค พลสั” รูปแบบเพ่ือผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกราย
ย่อย รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จัดสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพ่ือให้บริการแก่
ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในท าเลพ้ืนท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียงจ านวนมาก 
และมีศกัยภาพในการเติบโต 

4) Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดช้อป” นอกจากการขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 
และใกลก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นส าคญั แมค็โครไม่หยดุย ั้งท่ีจะพฒันาแมค็โคร ฟูดเซอร์วิสรูปแบบ
ใหม่ ในรูปแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป หรือ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็ก            
เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่
ตอ้งเดินทางไกล นบัเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสร้างการเติบโตใหก้บัธุรกิจดา้นอาหารของแมค็โครอย่าง
รวดเร็ว ทั้งยงัสร้างความคล่องตวัในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยบริษทัฯ จะพิจารณาเปิดสาขา 
แม็คโคร ฟูดช้อปเพ่ิมมากข้ึนแม้ในพ้ืนท่ีท่ีมีสาขาของแม็คโครตั้ งอยู่ เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ไดใ้กลชิ้ดข้ึน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวและเขตเมืองท่ีมีร้านอาหารกระจุกตวั
อยู่เป็นจ านวนมาก รวมทั้ งการขยายสัดส่วนลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ืออาหารสดไปปรุงอาหาร
รับประทานเองท่ีบา้นดว้ย ภายหลงัจากสาขาตน้แบบ แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ท่ีมี
พ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในฐานะ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กไดอ้ย่างใกลชิ้ด รวมทั้ งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยม
จบัจ่ายวตัถุดิบคุณภาพไปปรุงรับประทานท่ีบา้น  

5) ร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” หรือ “ร้านสยามโฟรเซ่น” คือรูปแบบร้านท่ี
บริษทัฯ พฒันาข้ึนมาในปี 2553 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ 
โดยมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 80 - 260 ตารางเมตร ในท าเลย่านตลาดสดท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีตอ้งการสินคา้คุณภาพ ปลอดภยั 
ราคาประหยดัและคงท่ี เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจดัการตน้ทุนธุรกิจไดต้ลอดทั้งปี  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 134 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิค จ านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 28 สาขา อีโค พลสั จ านวน 
15 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา แบ่งเป็นสาขาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 35 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดั จ านวน 99 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการ
ขายรวมประมาณ 765,088 ตารางเมตร 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้น
จดัเกบ็และจดัส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น ธุรกิจร้านอาหารและร้านคา้
ปลีกขนาดเล็ก และธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ผ่านการด าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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1) บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั (“SFS”) 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัเก็บและจดัส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและ
อาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ
บริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  

2) Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”)  
ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหาร
แช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหาร
พร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้น
อาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน 
ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

3) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั (“MROH”) 
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ งให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/หรือ              
การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

4) ARO Company Limited (“ARO”) 
ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และใหค้ าปรึกษาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ทั้ งน้ี  การจัดตั้ ง ARO โดยบริษัทฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ           
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในอนาคต 

5) บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั (“PRO”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค  

6) Makro (Cambodia) Company Limited (“MAC”) 
ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพูชา 

7) CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”) 
ประกอบด าเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 

8) Indoguna (Singapore) Private Limited (“INDS”) 
ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลาม่ี เน้ือสัตวต์ดัแบ่งและอาหารส าเร็จรูปภายใตช่ื้อ 
Carne Meats รวมทั้งน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหาร                   
แช่แขง็คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง
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ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน
ประเทศสิงคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

9) Indoguna Dubai L.L.C (“INDD”) 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

10) Indoguna Lordly Company Limited (“INDL”)  
ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก ผลิต และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี ไข่น ้ า เคร่ืองปรุงรสและ
อาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการ
ดา้นอาหารในฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

11) Just Meat Company Limited (“JM”) 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดา้นอาหารสดชั้นดี จ าพวกเน้ือสัตวแ์ละสัตวปี์กใน
ฮ่องกง 

12) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”)  
ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

13) MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE L.L.C (“MAXZI”) 
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

14) Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) 
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑด์า้นอาหารในประเทศกมัพูชา 

15) ARO Commercial Company Limited (“MM”) 
ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 
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16) Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited (“MGH”) 
ด าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเขตฮวัตู เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 PRO และ MM ยงัอยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจในอนาคต 
ส าหรับ ARO ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการปิดกิจการ 

1.1.1 วสัิยทัศน์  

บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ท่ีจะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนัธกิจหลกั 5 ประการคือ 

1) ขยายตวัดว้ยรูปแบบร้านคา้ท่ีหลากหลาย 
2) ใหร้างวลัความส าเร็จของทีมงาน และลงทุนกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3) ศึกษาท าความเขา้ใจในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 
4) สร้างผลประโยชนสู์งสุดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมรับผิดชอบต่อสงัคม และ 
5) น าเสนอแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด และคุม้ค่าท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ 

1.1.2 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ  

กว่า 30 ปีแห่งการมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศไทย สู่การขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ 
แมค็โครไม่เคยหยุดท่ีจะพฒันาการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการประกอบ
ธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้รูปแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง หรือ Cash & Carry สู่รูปแบบธุรกิจท่ี
มีความหลากหลาย เช่น การมีศูนยจ์ าหน่ายสินค้าและบริการหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ในทุก ๆ กา้วของการเติบโต บริษทัฯ ค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้
เป็นส าคญั เนน้การน าศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัท่ีสั่งสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมาใช้
พฒันารูปแบบธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของประเทศ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และพฤติกรรมของลูกคา้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูน้ าของภาคธุรกิจคา้ปลีก
คา้ส่งของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทลั ส่งผลให้
บริษทัฯ ตอ้งเร่งปรับตวัและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการน าเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ ตลอดจนต่อยอดและยกระดับธุรกิจของลูกค้าปัจจุบันให้สามารถ
เติบโตร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน   

บริษทัฯ เดินหนา้พฒันาธุรกิจตามทิศทางกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 เพ่ือสร้างแม็คโครยุคใหม่อย่างย ัง่ยืน 
ครอบคลุมการพฒันาและปรับเปล่ียนธุรกิจในทุกดา้นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบทการด าเนินธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีบริษทัฯ ผลกัดนัการด าเนินงานโดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเป็นแรงขบัเคล่ือน 
ตามแนวทางดงัน้ี 
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1. พฒันารูปแบบธุรกิจใหต้อบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงในยคุใหม่ 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองคก์รใหเ้หมาะสมกบัการท างานยคุใหม่ เนน้ความยืดหยุน่และคล่องตวัมาก
ข้ึน (Agile Organization) 

3. พัฒนาลูกค้าผูป้ระกอบการให้สามารถรับมือกับพฤติกรรมการบริโภคในยุค 4.0 รวมถึงใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัดึงดูดลูกคา้ยคุใหม่ 

4. พฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะท่ีเอ้ือต่อการขบัเคล่ือนองคก์รในอนาคต 

5. สร้างผูน้ ายคุ 4.0 

6. พฒันากระบวนการท างานใหเ้หมาะสมกบับริบทการท างานในยคุ 4.0 

แนวทางดังกล่าวข้างต้นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กรท่ีชัดเจน 
ครอบคลุมทุกกระบวนการท างานและการตดัสินใจทางธุรกิจ ทั้งการพฒันารูปแบบศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้ การบริการลูกคา้ การขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยการพฒันาองคก์รในปี 
2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การพฒันารูปแบบธุรกจิ 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดพ้ฒันารูปแบบศูนยจ์ าหน่ายสินคา้และบริการ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความหลากหลายและสามารถตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้ท่ีแตกต่าง 
ปัจจุบนับริษทัฯ มีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) รูปแบบคลาสสิก  2) รูปแบบอีโค พลสั      
3) รูปแบบฟูดเซอร์วิส 4) รูปแบบฟูดช้อป และ 5) ร้านสยามโฟรเซ่น ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มลูกค้า
ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ลูกคา้ธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเล้ียง 
(กลุ่มโฮเรกา้) ลูกคา้กลุ่มธุรกิจบริการ และอ่ืน ๆ รวมทั้งหมดกว่า 3 ลา้นราย โดยบริษทัฯ ค านึงถึง
ปัจจยัต่าง ๆ ในการพฒันารูปแบบศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลาย อาทิ ท าเลและขอ้จ ากดัของแต่ละ
พ้ืนท่ี สถานท่ีตั้งในเมืองหรือนอกเมือง กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือขายของคนแต่ละ
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อปริมาณและสัดส่วนของสินคา้ท่ีบริษทัฯ วางจ าหน่าย 
ซ่ึงประกอบด้วย อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง จนถึงสินคา้อุปโภคบริโภคทั่วไป รวมถึง
บริการอ่ืน ๆ เช่น การจดัส่งสินคา้ถึงมือผูรั้บปลายทาง อีกทั้งยงัพฒันาช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใน
รูปแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ E - Commerce และในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมให้บริการจดัส่ง
สินคา้ครอบคลุม 100 สาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงถือเป็นบริการท่ีอาศยัจุดแขง็ของแมค็โครท่ีมีเครือข่ายสาขา
ทัว่ประเทศ ท าให้สามารถส่งสินคา้อาหารสดถึงมือลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารไดอ้ย่างรวดเร็ว
ปลอดภยั คงคุณภาพและรักษาความสดของผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
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การพฒันาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และบริการ 

เพ่ือสร้างการเติบโตใหม่ส าหรับธุรกิจ (New S-Curve) บริษัทฯ ได้เปิดตัวระบบนิเวศออฟไลน์สู่
ออนไลน์อย่างเป็นทางการ (Offline to Online Ecosystem) หรือ “O2O” ซ่ึงเป็นการบูรณาการช่อง
ทางการซ้ือสินคา้แบบดั้งเดิมผา่นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครทั้ง 134 สาขาทัว่ประเทศ เขา้กบัช่องทาง
การจดัจ าหน่ายและจดัส่งสินคา้ออนไลน์ของแมค็โคร ไดแ้ก่ Makroclick.com แมค็โครแอพพลิเคชนั 
(Makro Application) การขายเช่ือและจดัส่ง (Credit and Delivery) และ Makro Line Official เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกให้กบัลูกคา้ปัจจุบันและดึงดูดลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ ตลอดจนเดินหน้ายกระดับ
ประสบการณ์การซ้ือสินคา้ให้สะดวกรวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลาผ่านหลายช่องทาง (Omni-Channel Sales 
and Services) และรับช าระเงินในรูปแบบ E-Payment ไดแ้ก่ E-Wallet และ QR Code นอกเหนือจาก
วิธีการช าระเงินปกติ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 

บริษทัฯ เลง็เห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จึงเนน้กลยทุธ์
ดา้นการพฒันาสินคา้และบริการดา้นอาหารส าหรับกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้อยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งตั้งเป้าขยาย
ตลาดระดับพรีเม่ียมและเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าโฮเรก้าขนาดใหญ่มากข้ึน บริษทัฯ ได้พฒันาผลิตภัณฑ์
ส าหรับธุรกิจอาหารภายใตแ้บรนด์ของแมค็โครและบริษทัย่อย เช่น วตัถุดิบในการประกอบอาหาร
ส าเร็จรูปท่ีช่วยลดขั้นตอนการปรุงอาหารและคงมาตรฐานดา้นรสชาติ ทั้งยงัให้ความส าคญักบัการ
พฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีสะทอ้นถึงทศันคติของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีเน้นดา้นสุขภาพ ความ
ปลอดภยัและความยัง่ยืน และ อาทิ ผลิตผลเกษตรอินทรีย ์(Organic Food) ผลิตภณัฑป์ราศจากกลูเตน 
(Gluten Free) อาหารท่ีไม่มีส่วนประกอบของผลผลิตท่ีผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMOs) 
วตัถุดิบในกลุ่มซูเปอร์ฟู้ด (Super Food) อาหารท่ีมีน ้ าตาลนอ้ย รวมถึงมุ่งลดการใช้บรรจุภณัฑ์และ
ส่วนประกอบของบรรจุภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติกและโฟม 

การพฒันาผลติภัณฑ์ / สินค้าภายใต้แบรนด์ของแมค็โคร 

บริษัทฯ มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของแม็คโคร (“Own Brand”) ให้เป็นท่ีรู้จกั รวมถึง
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑข์อง
แมค็โครในตลาดท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะตลาดพรีเม่ียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีเนน้
การขยายประเภทผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลายมากข้ึนเพ่ือสร้างทางเลือกใหก้บัลูกคา้ผูป้ระกอบการ 

นอกจากน้ี แมค็โครยงัมีสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของกลุ่มธุรกิจ Food Service APME ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ในกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้แก่ Carne Meats (ไส้กรอกพรีเม่ียม) Ocean Gems (อาหารทะเล) 
MASTERPIECE (ต่ิมซ าฮาลาล) และ C’est Bon! (ขนมหวาน) 
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การพฒันาลูกค้าเพ่ือการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความส าเร็จของลูกค้า คือความส าเร็จของแม็คโคร บริษัทฯ จึงยึดมั่นใน
เป้าหมาย “สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กบัลูกคา้” มาตลอด 30 ปี  โดยติดตามแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงส าคัญต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลูกค้า เช่น การเปล่ียนผ่านธุรกิจค้าปลีกจากรูปแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) สู่รูปแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) ความทา้ทายจากการพฒันาอย่างกา้ว
กระโดดของเทคโนโลยีซ่ึงกระทบต่อวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภคของลูกคา้ของผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ปลีก ตลอดจนการสืบทอดกิจการครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะส าหรับกลุ่มลูกคา้โชห่วย 
ในการน้ี บริษทัฯ จึงวางแนวทางการสนบัสนุนและพฒันาลูกคา้อยา่งชดัเจนผ่านการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้ งส าหรับกลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยและโชห่วย และผูป้ระกอบการโฮเรก้า       
โดยแนวทางดงักล่าวครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น การเสนอราคาและบริการอย่างเป็นธรรม การ
ส่งเสริมการเรียนรู้และให้ข้อมูลท่ีทันสมยัส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการเปิดโอกาสให้ลูกค้า
แลกเปล่ียนแนวคิดและน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพ่ือจ าหน่ายผา่นแมค็โคร เป็นตน้ 

กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการ
ยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของลูกคา้   
ซ่ึงปัจจุบนัมีลูกคา้สมาชิกมากกว่า 3 ลา้นราย ในการจดัหาสินคา้และมีทุกค าตอบเร่ืองธุรกิจอาหาร
ส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหารและคา้ปลีกรายย่อย ภายใตส้โลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” 
โดยท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมดา้นการพฒันาลูกคา้ต่าง ๆ ร่วมกบัคู่คา้และ
องค์กรภาครัฐ เพ่ือผูป้ระกอบการค้าปลีกรายย่อย และผู ้ประกอบการมืออาชีพทางด้านอาหาร          
เพ่ือศึกษาและท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน เช่น โครงการ “แมค็โครมิตรแท้
โชห่วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยเสริมความสามารถในการ
แข่งขนัทางการคา้ให้แก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจดังาน “วนันัดพบผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก” 
“งานตลาดนดัโชห่วย” และ “งานมหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” เป็นตน้ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งใหอ้งคก์รเติบโตอย่างย ัง่ยืน (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการส่งเสริมการขายในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.4 - การตลาดและการ
แข่งขนั)  

การด าเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาท่ีผ่านมา มีเป้าหมายชัดเจนท่ีจะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้า
ผูป้ระกอบการ จึงก่อให้เกิดพฒันาการทางรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างเด่นชัดคือ 
รูปแบบของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครไดรั้บการพฒันาข้ึนมาอยา่งหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ท่ีมีศกัยภาพท่ีแตกต่างสามารถให้บริการและเขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพในแต่ละทอ้งถ่ินได้
สะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบแมค็โคร ฟูดเซอร์วิสท่ีมีพ้ืนท่ีขายขนาดเลก็ลงเฉล่ียอยู่ท่ี 1,000-5,000 
ตารางเมตร ประสบความส าเร็จอย่างมากในการเจาะตลาดผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพสูง เน่ืองจากเพ่ิมความสะดวกให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหารในแต่ละพ้ืนท่ีได้
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เป็นอยา่งดี และสอดรับไปกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้การพฒันาการท่องเท่ียวและการ
พฒันาอาหารปลอดภยั ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึงเป็นศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาแรกไดเ้ปิด
ด าเนินการท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผล
ประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบ
ใหม่ “แม็คโคร ฟูดช้อป” เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการขยายสาขาไปในแต่ละพ้ืนท่ีมากข้ึน ทั้ งน้ี 
ยอดขายของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้เติบโตจากสัดส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 27 ของยอดขาย
รวมในสิบกว่าปีท่ีผ่านมา รวมทั้งจดัหาสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างครบครันภายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครเพียงแห่งเดียว เป้าหมายเพ่ือจะเป็น “คู่คิดธุรกิจ” 
ของลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง เพ่ือเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน 

ในปี 2562 ธุรกิจของบริษทัฯ ยงัคงเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
ธุรกิจบริการดา้นอาหารท่ีเป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ ท่ีเนน้ภาค
การท่องเท่ียวและการยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารเขา้สู่ระบบมาตรฐาน ประกอบกบัการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน และเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์  “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” โดยพิจารณาขยายสาขารูปแบบสาขาแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส ท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 
1,000 - 3,000 ตารางเมตร และแม็คโคร ฟูดช้อป ท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร        
เป็นหลกั เพ่ือเขา้ถึงผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีศกัยภาพสูงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากพ้ืนท่ีในเมืองค่อนขา้งจ ากดั และมีตน้ทุนสูง บริษทัฯ จึงริเร่ิมพฒันา แมค็โคร 
ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ี มีมากกว่า 1 ชั้ น  เช่น  แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส  สาขาบดินทรเดชา 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนชั้นใหบ้ริการรวม 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีการขายเฉล่ีย 2,277 ตารางเมตร หากสาขา
ตน้แบบน้ีประสบความส าเร็จจะเพ่ิมความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโครในแต่ละพ้ืนท่ี              
มากข้ึน และบริษทัฯ จะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ีเป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีชุมชน
เมืองท่ีมีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี
นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง มากกว่า 20 ลา้นคนในปี 2562 จากผลการ
ส ารวจของ Global Destination Cities Index ขณะท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิกยงัคง
ด าเนินการขยายเขา้ไปในจงัหวดัท่ียงัไม่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบั
ลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดพ้ัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสใน
รูปแบบ Digital Store จ านวน 2 สาขาคือ สาขาลาดกระบงั และสาขารามค าแหง 24 

ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครในประเทศ ในรูปแบบ
สาขาต่าง ๆ รวมทั้ งส้ิน 5 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโครรูปแบบ อีโค พลสั จ านวน           
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2 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 3 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 
134 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร รูปแบบคลาสสิก จ านวน 79 สาขา แม็ค
โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 28 สาขา อีโค พลสั จ านวน 15 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จ านวน 5 สาขา และ
ร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 765,088 ตารางเมตร 

จากการพฒันารากฐานท่ีมัน่คงในประเทศไทย แม็คโครไดก้า้วสู่การเติบโตอย่างกวา้งไกลในระดบั
สากล ดว้ยประสบการณ์กว่า 3 ทศวรรษของการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” ท่ีพร้อมขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ระกอบการในหลากหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและ
ตะวนัออกกลาง ในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ บริษทัฯ ให้ความส าคญัสูงสุดในการรักษา
คุณภาพสินคา้และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองอาหารปลอดภยั อีกทั้ งยงัมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมพฒันา 
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง                    
สู่ความส าเร็จท่ีมั่นคงและยัง่ยืนร่วมกันระหว่างลูกค้าผู ้ประกอบการ ผู ้บริโภค และบุคลากร               
ในทุกประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

ดว้ยศกัยภาพอนัแขง็แกร่งของบริษทัฯ ในฐานะหน่ึงในผูน้ าของภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง แมค็โครยงัคง
เดินหน้าขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างไม่หยุดย ั้ง โดยยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็น
ศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือสร้างทิศทางการเติบโตแบบกา้วกระโดดคร้ังใหม่ (New S-Curve) 
และส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัจากทัว่ทุกมุมโลกและบริการท่ีครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์
ลูกคา้ผูป้ระกอบการ ทั้งน้ี บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสการเติบโตใน
ต่างประเทศอยา่งมัน่คงตอ้งค านึงถึงการพฒันารูปแบบศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการมืออาชีพในแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึงพฤติกรรมของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
สอดรับกบัวฒันธรรม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงยึดมัน่ในพนัธกิจ 5 ประการ ไดแ้ก่    
1) ขยายตวัดว้ยรูปแบบร้านค้าท่ีหลากหลาย 2) ให้รางวลัความส าเร็จแก่ทีมงานและลงทุนกบัการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล 3) ศึกษาท าความเขา้ใจในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 4) สร้าง
ผลประโยชน์สูงสุดให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม 5) น าเสนอแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดและ
คุม้ค่าท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ 

ปัจจุบนั แม็คโครด าเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ 1) ประเทศไทย 2) ประเทศกมัพูชา 3) ประเทศ
อินเดีย และ 4) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้
แม็คโคร สาขาท่ี 2 ในประเทศกัมพูชา ณ เมือง Siem Reap และเปิด LOTS Wholesale Solutions  
สาขาท่ี 3 ในประเทศอินเดีย ท่ีเขต Noida ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกรุง New Delhi และเปิดศูนย์
จ าหน่ายสินคา้รูปแบบฟูดเซอร์วิส สาขาแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีเขต Huadu Yingbin เมือง 
Guangzhou ซ่ึงลูกคา้ไดใ้หก้ารตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการเพ่ือเปิดด าเนินการ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการไดภ้ายในปี 
2563 ทั้ งน้ี ในการเปิดตลาดใหม่นั้น บริษัทฯ พิจารณาถึงความส าคัญของสาขาแต่ละแห่งในเชิง        
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กลยุทธ์ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือกบัหลากหลายภาคส่วนรวมถึงพนัธมิตรในทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันกับผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม น ามาซ่ึงการสร้างคุณค่าในระยะยาว สอดคลอ้งกับ
เป้าหมาย 6 ประการของแมค็โคร 4.0 ดา้นการ “เป็นท่ีรักในทอ้งถ่ิน” (Local Love) 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งกบัการสร้างงานในแต่ละประเทศท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิด 
“Hire Local, Grow Local Professional” เพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพและแลกเปล่ียนความรู้กบั
บุคลากรในท้องถ่ิน บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
ตั้งเป้าหมายในการจา้งบุคลากรทอ้งถ่ินอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทุกคน โดยจดัเตรียมหลกัสูตรและการ
ฝึกอบรม ครอบคลุมทั้ งระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานการท างาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
พนกังานทั้งในเชิงเทคนิคและทกัษะต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานประจ าวนั รวมถึงทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการรับมือกบัความทา้ทายในอนาคต โดยเฉพาะทกัษะท่ีสอดรับกบัการเติบโตของธุรกิจในยุค   
แมค็โคร 4.0 โดยมีเคร่ืองมือประกอบดว้ย คู่มือการปฏิบติังานส าหรับพนกังานรายแผนก คู่มือบนัทึก
การฝึกอบรม (Training Passport) คู่มือการสอนส าหรับหวัหนา้งานในภาษาทอ้งถ่ิน การให้พนกังาน
จากต่างประเทศมาฝึกอบรมในประเทศไทยเป็นเวลา 2 - 4 เดือน และการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง 
“แมค็โคร ดีเอน็เอ” รวมถึงวฒันธรรมองคก์ร  “VICTORY - 7 ค่านิยมสมเป็นคนแมค็โคร” 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัท าแผนการพฒันาส่วนบุคคลส าหรับพนักงานในต่างประเทศ (Individual 
Development Plan) และมีกระบวนการประเมินพนกังานระหวา่งฝึกอบรมก่อนเขา้ปฏิบติังาน เพ่ือเฟ้น
หาพนักงานท่ีมีศกัยภาพสูง มีความพร้อมท่ีจะเล่ือนต าแหน่งไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน และพฒันาทกัษะ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้พนักงานสามารถเติบโตเป็นผูน้ าในสายอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป โดยการด าเนินงาน
ดงักล่าว นอกจากจะตอบสนองต่อนโยบายของบริษทัฯ ในการพฒันาพนกังานจากภายในแลว้ ยงัเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหเ้ติบโตไปพร้อมกบั
องคก์รในระยะยาว ตลอดจนสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรในทอ้งถ่ินเลง็เห็นถึงโอกาสในการเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงของครอบครัวแมค็โคร ซ่ึงความรู้ความเช่ียวชาญของบุคลากรในทอ้งถ่ินถือเป็นทรัพยากรท่ี
ล ้าค่าท่ีจะช่วยใหบ้ริษทัฯ เติบโตอยา่งมัน่คงในตลาดใหม่ท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสาน
ความสมัพนัธ์อนัดีร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน สามารถปรับตวัพร้อมรับความเปล่ียนแปลงในแต่ละพ้ืนท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัฯ ไม่เพียงแต่ให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองบุคลากร แต่ยงัมุ่งพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและสร้าง
รายได้ให้แก่สังคมและชุมชนอย่างย ัง่ยืนอีกด้วย แม็คโครต่อยอดและขยายผลความส าเร็จของ
โครงการต่าง ๆ จากประเทศไทยไปยงัแต่ละประเทศท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของลูกคา้
ผูป้ระกอบการรายย่อย เช่น การด าเนินโครงการ “มิตรแทโ้ชห่วย” ในประเทศกมัพูชากว่า 2 ปี โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อยในประเทศดงักล่าวผ่านการให้
ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีกและการปรับปรุงร้านคา้ 
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การด าเนินงานข้างต้นถือเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยเก้ือหนุนให้แม็คโครมีรากฐานทางธุรกิจท่ีมั่นคง 
สามารถเดินหนา้ขยายสาขาในต่างประเทศต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการสร้างคุณค่า
ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งย ัง่ยืน 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจในประเทศกมัพูชาตั้งแต่ปี 2560 ในฐานะ “คู่คิดธุรกิจคุณ” โดยบริษทั Makro 
(Cambodia) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยภายใตก้ลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ไดเ้ปิดศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้ระบบสมาชิกแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ในรูปแบบคลาสสิก ท่ีเขต 
Sen Sok  กรุง Phnom Penh และในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้สาขาท่ี 2 ในรูปแบบ    
อีโค พลสั เพ่ือขยายฐานลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ณ เมือง Siem Reap ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและ
มีกลุ่มธุรกิจ HoReCa เป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบัน บริษทัฯ ให้บริการลูกคา้ผูป้ระกอบการท่ีเป็น
สมาชิกกวา่ 100,000 รายในประเทศดงักล่าว 

บริษทัฯ ยงัด าเนินโครงการ “มิตรแทโ้ชห่วย” ในประเทศกมัพูชาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
ธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อย และเพ่ิมยอดขายและก าไรให้ผูป้ระกอบการ โดยโครงการดังกล่าวมี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคู่มือบริหารจัดการร้านค้าปลีกเป็นภาษากัมพูชาร่วมกับภาครัฐ            
ในปี 2562 หน่วยงานมิตรแท้โชห่วยกัมพูชาได้จัดกิจกรรม “U-Project แม็คโครและนักศึกษา
มหาวิทยาลยัร่วมพฒันาร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ิน” ซ่ึงเป็นการต่อยอดโครงการท่ีด าเนินการอยูเ่ป็นประจ าใน
ประเทศไทย โดยร่วมมือกบันกัศึกษาจาก Royal University of Phnom Penh ให้นกัศึกษาเขา้เยี่ยมชม
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครสาขา Sen Sok ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
น าความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจไปพฒันาร้านคา้ปลีกในชุมชนของตนเอง โดยรวมแลว้ มีร้านคา้ปลีก 
1,350 รายท่ีไดรั้บความรู้และค าปรึกษาจากทีมมิตรแทโ้ชห่วยกมัพูชา 

ในปี 2562 บริษัท CP Wholesale India Private Limited หน่ึงในบริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจสยาม     
แม็คโคร เปิดบริการศูนย์จ าหน่ายสินค้า ภายใต้ช่ือ LOTS Wholesale Solutions (“LOTS”) สาขา 
Ithum บนพ้ืน ท่ีประมาณ  2,700 ตารางเมตร ใน เขต Noida กรุง New Delhi ซ่ึ ง เป็นสาขาท่ี  3               
ในประเทศอินเดีย เพ่ือขยายฐานธุรกิจต่อจาก 2 สาขาแรกท่ีเปิดในย่าน Pitampura และ Akshardham 
กรุง New Delhi เม่ือปี 2561  

ศูนย์จ าหน่ายสินค้า LOTS จัดจ าหน่ายสินค้าในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหาร เคร่ืองด่ืม ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองนอน และเคร่ืองใช้
ส านกังาน เป็นตน้ และให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย HoReCa 
และ ธุรกิจบริการ โดยมีบริการจดัส่งและช าระสินคา้หลากหลายรูปแบบ ผ่านหลากหลายช่องทาง 
(Omni - Channel) รวมทั้งช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ซ่ึงมีแนวโนม้เป็นท่ีนิยมมาก
ข้ึน นอกจากน้ี ศูนย์จ าหน่ายสินค้า LOTS ยงัด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนสินค้าและ
พนัธมิตรคู่คา้ในทอ้งถ่ิน โดยจดัซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากแหล่งผลิตในชุมชนโดยตรง เพ่ือส่งมอบ
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ประโยชน์ให้ชุมชนท้องถ่ินผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ และการส่งเสริมการเติบโตของ
ผูป้ระกอบการร่วมกบับริษทัฯ ในระยะยาว   

ทั้งน้ี ในประเทศอินเดีย บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัของตลาดในเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะการสร้าง
ฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียใต ้และการเปิดสาขาขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีเมือง เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่
ไม่นิยมเดินทางไกลเพ่ือซ้ือสินคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเล็งเห็นโอกาสในการให้บริการดา้นธุรกิจ
อาหารแบบครบวงจร ดว้ยความเช่ือมัน่ว่าความรู้และประสบการณ์ของบริษทัฯ จะสามารถช่วยให ้
LOTS น าเสนอสินคา้และบริการท่ีตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการ HoReCa ในประเทศอินเดียได ้
ประกอบกบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับสูตรอาหารและวิธีการท าอาหารใหม่ ๆ จะส่งเสริมให ้
LOTS กา้วข้ึนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้นอาหารส าหรับผูป้ระกอบการชั้นน าต่อไป 

ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดก้า้วเขา้สู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการโดยเปิดให้บริการแม็คโคร   
ฟูดเซอร์วิส สาขา Huadu Yingbin ณ เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุง้ บนพ้ืนท่ี 1,300 ตารางเมตร ผ่าน
บริษทัย่อย Makro (Guangzhou) Food Company Limited เมือง Guangzhou มีประชากรประมาณ 100 
ลา้นคน และเป็นเมืองแห่งอาหารชั้นเลิศ แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
สาขาใหม่น้ี โดยน าความรู้และประสบการณ์อนัยาวนานในการด าเนินธุรกิจดา้นอาหารเพ่ือลูกคา้
ผูป้ระกอบการ HoReCa จากประเทศไทยไปประยุกตเ์พ่ือน าเสนอสินค้าและบริการท่ีตอบโจทยก์ลุ่ม
ลูกคา้ดงักล่าว ประกอบกบัการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชเ้พ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการซ้ือ
สินคา้ เช่น ระบบซ้ือขายออนไลน์และออฟไลน์ (Online to Offline) ป้ายอิเล็กทรอนิกส์แสดงราคา
สินคา้ (Electronic Shelf Label - ESL) ระบบการช าระเงินอตัโนมติัดว้ยตนเอง (Self-Checkout) และ
การช าระเงินผ่านระบบ E-Payment เป็นตน้ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
จบัจ่ายของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีไดดี้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ี การขยายสาขาในประเทศ
จีนต่อไปในอนาคต บริษทัฯ จะยงัคงเนน้การเปิดสาขาในรูปแบบ ฟูดเซอร์วิส รวมถึงมุ่งสร้างระบบ
การบริหารจดัการท่ีเป็นอตัโนมติัมากยิ่งข้ึน ทั้งดา้นกระบวนการภายในขององค์กรและในส่วนของ
ลูกคา้สมัพนัธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพการแข่งขนัของแมค็โครในประเทศจีน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นศักยภาพของตลาดค้าปลีกค้าส่งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ    
เมียนมา ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตในอตัราท่ีสูง ประกอบกบัประชากรทอ้งถ่ินนิยมบริโภค
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีน าเขา้จากประเทศไทยซ่ึงมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม บริษทัฯ จึงไดศึ้กษา
ถึงความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจในเมียนมา และไดจ้ดัตั้งบริษทั ARO Commercial Company 
Limited ข้ึนในปี 2561 และต่อมา ARO Commercial ไดรั้บใบอนุญาตการลงทุนจากรัฐบาลของเมียน
มา เพ่ือเปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาแรกในรูปแบบคลาสสิก ณ เมือง Yangon โดยมีพ้ืนท่ีขาย
ประมาณ 8,000 ตารางเมตร เพ่ือจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกราย
ยอ่ย ทั้งน้ี คาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการไดภ้ายในปี 2563 
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เพ่ือผนึกก าลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร              
ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแขง็แกร่ง ในปี 2560 SFS ลงทุนซ้ือกิจการ
จากบริษทัชั้นน าท่ีประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารในต่างประเทศจ านวน 4 บริษทั จากกลุ่ม 
Indoguna ส่งผลใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้ริการดา้นอาหารในระดบัสากล บริษทัฯ 
ไดต้ั้งกลุ่มธุรกิจ Food Service APME เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 

กลุ่มธุรกิจ Food Service APME มีบทบาทในกลุ่มบริษทัสยามแม็คโคร ในการขบัเคล่ือนธุรกิจการ
ให้บริการดา้นอาหารในระดบัสากล ภายใตว้ิสัยทศัน์ “Become a leading professional food service 
provider in Asia Pacific and the Middle East”  โดยด าเนินธุรกิจผ่านแบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส”   
ในประเทศไทย และผ่านแบรนด์ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม       
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กมัพูชาและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมทั้งหมด 6 บริษทั 

ในการด าเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ Food Service APME ให้ความส าคญักบัการลงทุนในการพฒันาและ  
ส่งมอบบริการ ผลิตภณัฑ์ และสินคา้ท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
(Customization) เช่น การตัดแต่งเน้ือสัตว์ตามสัดส่วนท่ีลูกค้าก าหนด รวมถึงสินค้าและบริการ          
ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของลูกคา้ สภาวะการแข่งขนัในแต่ละพ้ืนท่ี และแนวโนม้ความตอ้งการ
ในตลาดและพฤติกรรมการบริโภค เช่น สินคา้เกษตรอินทรีย ์สินคา้ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานดา้น
ความยัง่ยืน นอกจากน้ี เพ่ือสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจ 
Food Service APME ยงัมุ่งเน้นในเร่ืองการสร้างบุคลากรท่ีเป็นเลิศ การให้บริการแบบครบวงจร
ส าหรับลูกคา้ผูป้ระกอบการ การผลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยัและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
การสร้างสรรคน์วตักรรมเพ่ือเปิดช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การท างานร่วมกบัลูกคา้เพ่ือพฒันาทกัษะ
และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการร่วมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ การแนะน าเทคนิคการปรุง
อาหารและสร้างสรรคเ์มนูใหม่ ๆ ร่วมกบัเชฟ เป็นตน้ กิจกรรมดงักล่าวช่วยใหลู้กคา้สามารถยกระดบั
ธุรกิจของตนเอง และไดรั้บประโยชนจ์ากเครือข่ายของกลุ่มท่ีกระจายอยูใ่นหลายภูมิภาค 

บริษทัภายใตก้ลุ่มธุรกิจ Food Service APME ประกอบไปดว้ย 

สยามฟูด เซอร์วิส 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้จากทัว่ทุกมุมโลกพร้อม
บริการจดัส่ง โดยน าเขา้สินคา้ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพดีจากกว่า 70 แบรนด ์     
ในจ านวนกว่า 2,000 รายการ แบ่งเป็น 7 กลุ่มสินคา้ ไดแ้ก่ 1) เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑแ์ปรรูป อาหาร
ทะเล ผลิตภัณฑ์จากนม ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากมันฝร่ัง เคร่ืองปรุงรส และอาหารพร้อมปรุง            
ซ่ึงรวมถึงสินคา้พรีเม่ียมคุณภาพชั้นเลิศส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นภตัตาคารและกลุ่มร้านอาหาร เช่น 
เน้ือววัพรีเม่ียมจากสหรัฐอเมริกา หอยนางรมจากประเทศฝร่ังเศส ผลิตภัณฑ์นมและชีสจาก
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สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ทั้ งน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีสาขา 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา      
เกาะ สมุย ภูเก็ต และเชียงใหม่ ทั้งยงัใหบ้ริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กเพจ “Food Diary” 
และบริการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Happy Fresh และ Lazada เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับลูกคา้ท่ี
ตอ้งการความสะดวกสบายของการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลนพ์ร้อมบริการจดัส่งแบบครบวงจร 

ในปี 2562 บริษทัสยามฟูด เซอร์วิส ไดฉ้ลองครบรอบ 35 ปีในประเทศไทย โดยจดังาน “Siam Food 
Discovery Phuket” ประกอบไปดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคห์ลากหลายรายการส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานกว่า 
500 คน  เช่น การโชวเ์มนูพิเศษโดยเชฟท่ีมีช่ือเสียง โดยใชว้ตัถุดิบจากสยามฟูด เซอร์วิส การแสดงท า
เมนูขนมหวาน และการจดัแสดงสินคา้ในหมวดหมู่ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไทยฟิวชัน่ อิตาเลียนและ
ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น อเมริกนั เมก็ซิกนั และเบเกอร่ีคาเฟ่ เป็นตน้ 

Indoguna 

สยามฟูดประกอบไปด้วยบริษัทผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศ จากกลุ่ม 
Indoguna มีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง         
เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจสู่การเป็นผูน้ าด้านธุรกิจอาหารในระดับสากลอย่างมัน่คง โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

Indoguna Vina Food Service ประเทศเวียดนาม 

บริษทั Indoguna Vina Food Service Company Limited ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจดัจ าหน่าย
สินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูงส าหรับลูกคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารจานด่วน 
ร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรมทัว่ไป ทั้งน้ี นบัเป็นตลาดต่างประเทศแห่งแรกส าหรับกลุ่มธุรกิจสยาม
แมค็โคร ซ่ึงเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2555 โดยปัจจุบนัมีสาขา 2 แห่ง ในเมือง Ho Chi Minh และ Hanoi 

Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์ 

Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็นผูน้ าด้านธุรกิจน าเข้า ส่งออก ผลิต และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืมคุณภาพสูง อาทิ เน้ือสัตว ์อาหารแปรรูป อาหารทะเล ไวน์ น ้ าด่ืม และผลิตภณัฑ์
อาหารฮาลาล ส าหรับผูป้ระกอบการร้านอาหาร โรงแรม และผูใ้ห้บริการดา้นอาหารชั้นน ามากว่า       
2 ทศวรรษ 

Indoguna Dubai แ ล ะ  MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE ป ร ะ เท ศ ส ห รั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 

Indoguna Dubai L.L.C เป็นหน่ึงในผูน้ าธุรกิจน าเข้าและจดัจ าหน่ายอาหารระดับพรีเม่ียมส าหรับ
ผูป้ระกอบการ HoReCa และธุรกิจสายการบินชั้นน า โดยให้บริการลูกคา้ในกลุ่มประเทศตะวนัออก
กลาง ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน คูเวต บาร์เรน และซาอุดิอาระเบีย 

บริษทัฯ จดัตั้งร้านอาหาร MAXZI The Good Food Shop ในเมืองดูไบ เพ่ือให้บริการอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ มีคุณภาพ ในราคาท่ีคุม้ค่า เช่น อาหารท่ีปรุงจากวตัถุดิบทอ้งถ่ินและผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์
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ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผา่นการตดัแต่งพนัธุกรรม (Non-GMO) และผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานดา้นการคุม้ครอง
ดูแลเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัวางจ าหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด์ต่าง ๆ ของ Indoguna 
ได้แก่ ไส้กรอกพรีเม่ียม (Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซ าฮาลาล (Masterpiece)     
ขนมหวาน (C’est Bon!) และกาแฟ ซ่ึงลูกคา้สามารถสั่งซ้ือไดด้ว้ยตนเองจากหนา้ร้าน รับประทานใน
ร้านพร้อมบริการปรุงอาหาร หรือซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์และแอพพลิเคชั่น Uber Eats และ 
Deliveroo ซ่ึงจดัส่งภายในเมืองดูไบ 

Indoguna Lordly และ Just Meat ฮ่องกง 

Indoguna Lordly Company Limited และ Just Meat Company Limited  ด าเนินธุรกิจน าเข้า ส่งออก 
ผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ เน้ือสัตวคุ์ณภาพสูง อาหารทะเล และผลิตภณัฑ ์   
ท่ีท าจากนม เพ่ือบริการกลุ่มลูกคา้ในฮ่องกงและมาเก๊า อาทิ ผูป้ระกอบการโรงแรม สายการบิน และ  
ผูใ้ห้บริการอาหาร ในปี 2562 บริษทัฯ เผชิญความทา้ทายอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ทางการเมือง    
ในฮ่องกง น ามาซ่ึงความกงัวลทั้งในส่วนของพนกังานบริษทัเองและลูกคา้ผูป้ระกอบการ อย่างไรก็
ตาม บริษทัฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด และมีมาตรการบริหารจดัการอย่างรัดกุมเพ่ือรับมือกบั
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดผลกระทบของความเสียหายต่อบุคลากรและ
ทรัพยสิ์น 

Indoguna (Cambodia) ประเทศกมัพูชา 

Indoguna (Cambodia) Company Limited จดัตั้งข้ึนในปี 2560 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษทัสยามฟูด 
เซอร์วิส และนักลงทุนทอ้งถ่ินในประเทศกมัพูชา ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารคุณภาพพรีเม่ียม ทั้ งน้ี Indoguna (Cambodia) ขับเคล่ือนธุรกิจบริการดา้นอาหารในกัมพูชา   
โดยไดเ้ปิดส านกังานในกรุง Phnom Penh เม่ือปี 2561 และ Siem Reapในปี 2562 

ในปี 2562 ธุรกิจ Food Service APME มุ่งส ร้างระบบ กระบวนการ และขั้ นตอนการท างาน             
ขั้นพ้ืนฐานใหแ้ขง็แกร่ง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัร่วมกนัในระยะยาว ซ่ึงรวมถึงการพฒันา
ธุรกิจ E-Commerce และสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของกลุ่มเอง  ตลอดจนการบูรณาการระบบการท างาน
ของ 6 บริษทัใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั กลุ่มธุรกิจไดริ้เร่ิมวางระบบการส่ือสารและบริหาร
จดัการขอ้มูลภายในให้เป็นรูปแบบดิจิทลั เพ่ือรวบรวมขอ้มูลและผลการด าเนินงานของทั้ง 6 บริษทั
ให้อยู่ในระบบเดียวกนั ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มสามารถสร้างฐานขอ้มูลส่วนกลาง ติดตามผลปฏิบติังานของ
บริษทัแต่ละแห่งไดใ้นรูปแบบเรียลไทมแ์ละก ากบัดูแลบริษทัต่าง ๆ แบบองคร์วม ซ่ึงจะช่วยเก้ือหนุน
ใหบ้ริษทัในกลุ่มขบัเคล่ือนการท างานในรูปแบบดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจ Food Service APME ยงัใหค้วามส าคญักบัการขบัเคล่ือนบริษทัทั้ง 6 แห่งไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยด าเนินการในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
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1. การพฒันาธุรกิจเน้ือสัตว ์โดยเฉพาะเน้ือววัและเน้ือแกะ โดยเสริมสร้างศกัยภาพของทั้งกลุ่มใน
การซ้ือขายเน้ือสัตวบ์นมาตรฐานเดียวกนั รวมถึงเร่ิมพฒันาแบรนด์เน้ือชั้นน าของกลุ่มเองท่ีมีช่ือ
วา่ “Carne Meats” ทั้งน้ี ผลิตภณัฑแ์รกภายใตแ้บรนดด์งักล่าวจะวางขายในตลาดในปี 2563 

2. การพฒันาอาหารทะเล เน้นการพฒันาแบรนด์ชั้นน าของ Indoguna ซ่ึงมีช่ือว่า “Ocean Gems” 
อย่างต่อเน่ืองจากปี 2561 ในบริษทัทั้ง 6 แห่ง ซ่ึงกลุ่ม Food Service APME ให้ความส าคญัเป็น
อย่างยิ่งกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยมุ่งสู่การรับรองของ Marine Stewardship Council (MSC) 
และ Aquaculture Stewardship Council (ASC) ส าหรับสินค้าอาหารทะเลท่ีจะจ าหน่ายภายใต ้   
แบรนดน้ี์ จะช่วยบุกตลาดพรีเม่ียม เช่น ธุรกิจโรงแรมหา้ดาว ท่ีใหค้วามส าคญักบัการรับรองแหล่ง
และวิธีการไดม้าของอาหารทะเล  

3. การพัฒนาอาหารกูร์เมต์ และอาหาร Fine Food ซ่ึงจะเร่ิมพัฒนาความเช่ียวชาญในประเทศ
สิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนท่ีจะขยายออกไปยงัประเทศอ่ืน ๆ  

4. การพฒันาระบบการผลิตและโรงตดัแต่งผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการผลิตภายใน และ
รองรับการขยายตัวของบริการตัดแต่งผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า
ผูป้ระกอบการ (Customization) และบริการเฉพาะในส่วนอ่ืน ๆ 

ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มธุรกิจ Food Service APME ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาบุคลากรและผูน้ าในอนาคต โดยบริษทัฯ จดัฝึกอบรมทั้ งในรูปแบบห้องเรียนและผ่านการ
ปฏิบติังานจริง เพ่ือใหพ้นกังานมีโอกาสเรียนรู้และฝึกงานในหลากหลายรูปแบบตามทกัษะและหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีจ าเป็นส าหรับกลุ่มธุรกิจ Food Service APME เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจมีพนกังานจาก
หลายประเทศ ซ่ึงมีพ้ืนฐานวฒันธรรม แนวคิด และวิธีการท างานท่ีหลากหลาย กลุ่มธุรกิจจึงให้
ความส าคญักบัการปลูกฝังวฒันธรรมของกลุ่มธุรกิจ Food Service APME เพ่ือขบัเคล่ือนการท างาน
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั น ามาซ่ึงการปฏิบติังานท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
เติบโตท่ีย ัง่ยืนของธุรกิจ 

กา้วต่อไปของกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครในต่างประเทศคือ มุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ขยายสาขา 
ขยายฐานลูกคา้และส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึง เร่งพฒันาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะแมค็โคร 4.0 และขบัเคล่ือนธุรกิจใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง
ของตลาดในแต่ละประเทศ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขนั ส่งเสริมให้
พนักงานและผูบ้ริหารท้องถ่ินมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน มีอ านาจการตัดสินใจโดยไม่
จ าเป็นต้องอิงกับบริษัทแม่ สุดท้ายน้ี บริษัทฯ ตั้ งเป้าหมายว่า จะเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากสาขา
ต่างประเทศและธุรกิจ Food Service APME ภายในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 

ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การแข่งขนัท่ีมีทั้งคู่แข่งดั้งเดิมในภาคธุรกิจ
คา้ปลีกคา้ส่ง และคู่แข่งท่ีเกิดข้ึนใหม่ อาทิ บริษทัสตาร์ทอพัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี บริษทั
ท่ีด าเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ บริษทัฯ จึงตอ้งเร่งพฒันาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองใหเ้ท่าทนั
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การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า              
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับแต่ละส่วนของธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและศกัยภาพในการแข่งขนั ในปี 2562 บริษทัฯ ด าเนินงานตามกลยุทธ์การปรับองค์กรเขา้สู่
ระบบดิจิทลั (Digital Transformation) โดยเปิดตวัระบบ เคร่ืองมือ และโครงการใหม่ ๆ ท่ีมุ่งยกระดบั
การด าเนินงานขององคก์รสู่ความเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยี 

บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้างระบบนิเวศ O2O เพ่ือเช่ือมต่อและผสมผสานช่องทางการซ้ือขายใหลู้กคา้มี
ทางเลือกและประสบการณ์แบบครบวงจร ลดขั้นตอนท่ีซับซ้อนในการสั่งซ้ือและจัดส่งสินค้า          
ทั้ งอาหารสด อาหารแห้ง หรือสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ทั้ งน้ี ระบบดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถน าเสนอบริการแบบครบวงจรให้กบัลูกคา้ อีกทั้ งช่วยให้บริษทัฯ สามารถรวบรวมขอ้มูล 
ติดตามผลการด าเนินงานในรูปแบบเรียลไทม ์และน าฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของลูกคา้กว่า 
3 ลา้นรายมาวิเคราะห์ความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายกลุ่มเพ่ือน าเสนอสินคา้และบริการท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ตรงจุดมากยิ่งข้ึน เพ่ือช่วยเสริมสร้างความผูกพนัของ
ลูกคา้ต่อองคก์รในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน 

บริษัทฯ ใช้ระบบการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence Platform) หรือ “OEP”      
ในการตรวจงานในแต่ละสาขา เพ่ือควบคุมมาตรฐานการปฏิบติังานแบบเรียลไทมบ์นระบบคลาวด ์ 
รวมถึงสร้างมาตรฐานในการใหบ้ริการลูกคา้ อีกทั้งยงัสามารถแจง้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการให้
พนกังานและผูบ้ริหารรับทราบทนัที นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดตวับริการ “Pick & Pack” โดยลูกคา้
ผูป้ระกอบการสามารถสั่งซ้ือของผ่านช่องทางออนไลน์ และพนกังานท่ีประจ าอยู่สาขาใกลท่ี้สุดจะ
คดัเลือกสินคา้และจดัเตรียมไวเ้พ่ือให้ลูกคา้เขา้มารับหรือเตรียมจดัส่งต่อไป ช่วยประหยดัเวลาให้
ลูกคา้ และบริษทัฯ ยงัสามารถติดตามการใหบ้ริการ Pick & Pack เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่อไป 

นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีในส่วนปฏิบติัการ บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมการน าเทคโนโลยี Robotic 
Process Automation หรือ “RPA” มาใชแ้ทนการท างานของบุคลากรในส่วนงานสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ลดเวลาท างานกระบวนการซ ้ า ๆ ลดขอ้ผิดพลาด เช่น 
การบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ งานเอกสารท่ีตอ้งท าเป็นประจ า และบริษทัฯ ยงัสามารถมอบหมายให้
บุคลากรเหล่านั้นท างานอ่ืนท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงและความทา้ทายท่ีมาพร้อมกบัการใชเ้ทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จึงวางมาตรการปกป้องคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้อย่างเคร่งครัด 
ป้องกนัภยัคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงเตรียมความพร้อมส าหรับพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชอ้ย่างเต็มรูปแบบใน  
ปี 2563 
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ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดตัวศูนย์จ าหน่ายสินค้าฟูดเซอร์วิส ในรูปแบบ “ดิจิทัล สโตร์” ท่ีสาขา
ลาดกระบังเป็นสาขาแรกของบริษัทฯ และเป็น “ดิจิทัล สโตร์” ค้าส่งแห่งแรกของประเทศไทย          
ท่ีบูรณาการเทคโนโลยีทนัสมยัจากวงการธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง รวมถึงแนวความคิด Internet of Things 
(IoT) เขา้สู่ระบบการบริหารจดัการภายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ โดยลูกคา้สามารถเรียกดูขอ้มูลสินคา้ลด
ราคา โปรโมชัน่ต่าง ๆ และขอ้มูลส าหรับสมาชิกบนแผงแสดงขอ้มูลดิจิทลัท่ีติดตั้งอยู่หนา้ร้าน และ
สามารถใชบ้ริการสั่งซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดว้างจ าหน่ายในร้านผ่านช่องทางออนไลน์บนจอ
สัมผสั พร้อมบริการจดัส่งสินคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาและต่อยอด
ประสบการณ์การซ้ือสินคา้ของลูกคา้ โดยมีวิธีการช าระเงิน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) เงินสด 2) บตัรเครดิต 
3) E-Wallet และ 4) QR Code และเปิดตวับริการ Queue Buster โดยใช้เคร่ืองสแกนขนาดมือถือเพ่ือ
สแกนราคาสินคา้ในรถเข็นของลูกคา้ระหว่างเขา้แถวรอช าระเงิน เป็นการลดเวลาและขั้นตอนการ
ช าระเงินท่ีแคชเชียร์ 

การใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ใน “ดิจิทลั สโตร์” ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลดความผิดพลาดและ
ลดขยะท่ีเกิดจากการท้ิงป้ายราคา เช่น การใชป้้ายอิเล็กทรอนิกส์แสดงราคาสินคา้ (Electronic Shelf 
Label - ESL) จ านวนกว่า 8,000 ป้าย ช่วยใหพ้นกังานไม่ตอ้งพิมพป้์ายราคาเป็นกระดาษและสามารถ
สั่งเปล่ียนราคาบนป้ายได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบควบคุม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัติดตั้ งกล้อง
ปัญญาประดิษฐ์ (AI Camera) เพ่ือช่วยบริหารจัดการระบบการเติมสินค้า ท าให้มีสินค้าพร้อม
ใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

การด าเนินงานของ “แมค็โคร ดิจิทลั สโตร์” ยงัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ติดตั้งแผงโซลาร์
เซลลข์นาด 800 ตารางเมตรบนหลงัคา เพ่ือน าพลงังานแสงอาทิตยม์าผลิตเป็นไฟฟ้า ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
สามารถประหยดัทั้ งค่าไฟ การใช้พลังงาน อีกทั้ งลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
นอกจากน้ี ยงัมีแผนท่ีจะน า “สามลอ้ไฟฟ้า” มาใช้บริการจดัส่งสินคา้ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจาก   
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ 

หลงัจากท่ีบริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการเปิดสาขาลาดกระบงั บริษทัฯ เปิดสาขารามค าแหง 24 
เป็นดิจิทลั สโตร์แห่งท่ี 2 โดยน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากสาขาแรกมาพฒันาและปรับปรุง ทั้งน้ี การเปิดตวั 
“ดิจิทัล สโตร์” ทั้ งสองสาขาถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 และเป็นสาขาต้นแบบในการพฒันาศูนย์
จ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ ในอนาคตต่อไป 

กว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ท่ีลูกค้าผูป้ระกอบการมืออาชีพได้ให้ความไวว้างใจในสินค้ากลุ่มอาหารของ    
แม็คโครมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพความสด สะอาด ปลอดภยั อนัเกิดจากความจริงใจและ
ความจริงจงัในการพฒันาและยกระดบัสินคา้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจดัการธุรกิจ
ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยฝ่ายประกนัคุณภาพของแมค็โครไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากดา้น
ความปลอดภยั มีมาตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัปฎิบติัตามหลกัสากล โดยมองว่าประเด็น
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ดงักล่าวไม่สามารถต่อรองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาหารสดจ าพวกผกั ผลไม ้และเน้ือสัตว์ท่ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร และร้านจดัเล้ียง (โฮเรกา้) ใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะ
บรรลุวิสัยทัศน์  “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” อีกทั้งยงัคดัเลือกสินคา้จากแหล่งท่ีดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ฝ่ายประกนัคุณภาพของแม็คโครยงัคงเป็นผูน้ าในการบูรณาการการท างานร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลยัชั้นน าทั้งในและ
ต่างประเทศ พฒันาและให้ความรู้แก่เกษตรกรรวมถึงคู่ค้าตั้ งแต่แหล่งผลิต แหล่งรวบรวม แหล่ง
จ าหน่าย เพ่ือร่วมมือกนัพฒันาอาหารปลอดภยัตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ใหมี้ความปลอดภยั 
ปราศจากสารเคมีตกคา้ง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรค ควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยี
การตรวจสอบยอ้นกลับท่ีทันสมัย คือ Makro i-Trace เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ลูกค้าผูป้ระกอบการ
สามารถใชต้รวจสอบแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นย  ามีความน่าเช่ือถือ
ผ่านการสแกน QR Code ส่งผลให้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้มัน่ใจไดใ้นการส่งมอบอาหารปลอดภยัแก่
กลุ่มเป้าหมายท่ีใส่ใจในสุขภาพ  

บริษทัฯ ด าเนินงานตามเป้าหมายในการเป็น “แหล่งอา้งอิงดา้นอาหารปลอดภยั” ร่วมกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง โดยมีกรอบการด าเนินงาน ระบบ และกระบวนการภายในและ
ภายนอกองคก์รในการส่งเสริมการรักษามาตรฐานอนัเป็นเลิศ เนน้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
โดยมุ่งท างานกบัคู่คา้ท่ีด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ค านึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม 
และเน้นคุณภาพ ความสะอาด สดใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมีตกคา้ง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรีย์ท่ี
ก่อให้เกิดโรค เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์อาหารท่ี
จ าหน่ายในแม็คโคร ครอบคลุมทั้ งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เย็น และ อาหารแช่แข็ง ทั้ งน้ี 
บริษทัฯ ยึดมัน่ในแนวคิดท่ีว่า “ความปลอดภยัของอาหารเป็นส่ิงท่ีต่อรองไม่ได”้ โดยปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายดา้นสุขอนามยัและคุณภาพของอาหารอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยงัตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 

บริษทัฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพอาหารท่ีเขม้งวดและรัดกุม สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้
อย่างโปร่งใสครอบคลุมทั้ งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบสู่กระบวนการผลิต    
การขนส่งสินคา้ และการวางจ าหน่ายท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร นอกจากน้ี การด าเนินการดงักล่าว
ยงัช่วยส่งเสริมการด าเนินงานตามกลยุทธ์ขยายธุรกิจการบริการดา้นอาหาร บริษทัฯ มุ่งมัน่ยกระดบั
การควบคุมคุณภาพอาหารสู่มาตรฐานระดบัสากลอย่างต่อเน่ือง โดยมีฝ่ายประกนัคุณภาพท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารท าหน้าท่ีเป็นแกนหลักในการวางโครงสร้างการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย กระบวนการประเมินความเส่ียงของคู่คา้ ทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั 
และความยัง่ยืน สร้างความเขา้ใจโดยการฝึกอบรมให้ปฏิบติัตามคู่มือการด าเนินธุรกิจส าหรับคู่คา้ 
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นอกจากน้ี แมค็โครยงัมีกระบวนการวิเคราะห์จุดเส่ียงและอนัตรายส าหรับผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป
พร้อมบริโภคทนัที (กลุ่มเบเกอร่ี) ตามกรอบ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) การ
สุ่มตรวจคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้ รวมทั้งการตรวจสอบการปนเป้ือนของผลิตภณัฑ์
อาหารโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอกท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ และตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร  (Good 
Manufacturing Practice - GMP) และบริษทัฯ ยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการท่ีดี (Good 
Laboratory Practice – GLP) จากองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

ในปี 2562 แม็คโครเป็นผูค้า้ส่งรายใหญ่รายแรกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการความ
ปลอดภยัของอาหาร (ISO 22000:2018) ส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ซ่ึงเป็นมาตรฐานดา้นการรับรอง
คุณภาพในระดบัท่ีสูงกว่า HACCP โดยมีสาขาและศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรอง ไดแ้ก่ ศูนย์
จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขานครอินทร์ และสาขาบางบัวทอง ศูนยก์ระจายสินค้าท่ีอ  าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร ทั้ งน้ี บริษทัฯ วางแผนท่ีจะขยายการรับรองมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุม
แผนกเบเกอร่ีในทุกสาขาทั่วประเทศภายในปี 2563 นอกจากน้ี ในปีท่ีผ่านมาศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
LOTS ในประเทศอินเดียทั้ง 2  สาขา ไดผ้่านการรับรองตามกรอบ HACCP ส าหรับผลิตภณัฑอ์าหาร
สด (กลุ่มเน้ือสด ผกัผลไม ้ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากนม เบเกอร่ี) และอาหารแหง้ (กลุ่มเคร่ืองปรุง เคร่ืองด่ืม
และขนมขบเค้ียว) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการเทคโนโลยีในกระบวนการควบคุมคุณภาพเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคุณภาพผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัยุค 4.0 ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัฯ 
น าเทคโนโลยี Makro i-Trace ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีทนัสมยัท่ีช่วยให้ลูกคา้สามารถตรวจสอบยอ้นกลบั
แหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นย  า โดยสแกน QR Code ท่ีปรากฏอยู่บน
ฉลากผลิตภณัฑเ์พ่ืออ่านขอ้มูล เช่น แหล่งท่ีมา วิธีการทางการเกษตรหรือการประมงท่ีผูผ้ลิตใชใ้นการ
ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ ขอ้แนะน าในการบริโภค และสูตรอาหาร เป็นตน้ ปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์ในระบบ 
Makro i-Trace แล้วทั้ งหมดกว่า 4,000 รายการ ทั้ งน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ต่อยอดระบบ Makro        
i-Trace เพ่ิมเติม โดยเร่ิมพฒันาและน าร่องซอฟแวร์ “Farm to Fork (F2F)” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมถึงระดบัของส่วนประกอบแต่ละชนิดใน
ผลิตภณัฑ์อาหาร ครอบคลุมผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีท่ีแม็คโครผลิตในแต่ละสาขา ผลิตภณัฑ์อาหารสดท่ี
ผลิตท่ีศูนยก์ระจายสินคา้มหาชยั และผลไมต้รา MQP ท่ีแมค็โครควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการ
เพาะปลูกจนถึงมือผูบ้ริโภค ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กว่า 300 รายการ ภายใต้แบรนด์ของแม็คโคร       
โดยเนน้สินคา้ในกลุ่มเน้ือสตัว ์เบเกอร่ีและผลไม ้นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคมีสุขภาพและสุข
ภาวะท่ีดี บริษทัฯ ไดล้งนามบนัทึกความร่วมมือกบัสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมี
ขอบเขตความร่วมมือ อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ (Thai Food Composition 
Databases) และพัฒนานวตักรรมอาหารผ่านโครงการวิจัยสนับสนุน เป็นต้น โดยน าฐานข้อมูล
ดงักล่าวเช่ือมต่อกบัขอ้มูลการตรวจสอบยอ้นกลบัผ่านระบบ Makro i-Trace เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
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เขา้ถึงขอ้มูลท่ีส าคญัดา้นโภชนาการ และเป็นการเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ตามแนวโนม้การเติบโต
ของอาหารเพ่ือสุขภาพในปัจจุบนั 

บริษทัฯ ร่วมมือกบัเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือยกระดบัมาตรฐานทางการเกษตรในระยะ
ยาวผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “แมค็โคร คดัสรรคุณภาพ เคียงขา้งเกษตรกรไทย” 
โดยบริษทัฯ ยงัสานต่อขยายความร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นปีท่ี 2 เพ่ือร่วมพัฒนา
เกษตรกรไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายไดใ้ห้เกษตรกรอย่างย ัง่ยืน อีกทั้ งยงัด าเนินโครงการ    
“ส้ มปลอดภัยคนไทยยิ้ ม ได้”  ต่อ เน่ื องเป็ น ปี ท่ี  5 ร่ วมกับคณ ะกรรมการอาห ารและยา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลยัแม่โจก้รมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ภาคี
เครือข่าย และองค์กรอิสระ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสวนส้มในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี
ปลูกส้มกว่า 20,000 ไร่ ปฏิบติัตามมาตรฐานสากลดา้นความปลอดภยัของอาหาร ตามแนวปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (Good Agriculture Practice - GAP) และสร้างมาตรการและนวตักรรม
ในการลดสารพิษตกคา้ง ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีจะช่วยลดปัญหาสารเคมีตกคา้งในส้มไทยและก าจดัความ
เส่ียงต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคและเกษตรกร โดยผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกส้มผ่าน
ช่องทาง Makro i-Trace นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้เกษตรกรน าผลผลิตเขา้รับการตรวจคัด
กรองโดยห้องปฏิบติัการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ในความปลอดภยัของสินคา้ รวมถึงยกระดบัประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่การเพาะปลูก
จนถึงโรงคดับรรจุ 

ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงมุ่งบริหารจดัการศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่งของแมค็โครใหใ้ชง้านอยา่ง
เต็มศกัยภาพ ไม่ว่าจะเป็น 1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้ง สินคา้อุปโภค ท่ีอ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง ท่ีอ  าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ท่ีอ า เภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ และ 4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แขง็ และอาหารแช่เยน็ ท่ีอ  าเภอ
เมือง จังหวดัสมุทรสาคร ส่วนศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราวในบริเวณใกลเ้คียงศูนยก์ระจายสินค้า 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ยงัคงเปิดด าเนินการต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปลายปี 2559 เพ่ือรองรับการเติบโต
อย่างรวดเร็วของธุรกิจแมค็โคร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในปีน้ีมีการขยายสาขาไปประเทศเพ่ือนบา้นอย่าง
ประเทศกัมพูชา ศูนย์กระจายสินค้า จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และศูนย์กระจายสินค้า จังหวดั
สมุทรสาคร ท่ีไดรั้บการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้พร้อมรองรับการ
กระจายสินคา้อาหารสด อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ไปยงัแม็คโคร กมัพูชา ด้วยระบบ Virtual 
Warehouse ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ ช่วยให้การบริหารจดัการกระบวนการกระจายสินคา้ไปยงัสาขาต่าง ๆ 
เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า   

ขณะเดียวกนั เม่ือรูปแบบสาขาใหม่เป็นรูปแบบขนาดย่อม มีพ้ืนท่ีการขายท่ีจ ากดั ศูนยก์ระจายสินคา้
จงัหวดัสมุทรสาคร จึงจดัสรรพ้ืนท่ีเป็นศูนยป์ฏิบติัการตดัแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผกัผลไม ้



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 24 

เน้ือสัตว ์เน้ือปลาพร้อมขาย พร้อมปรุง เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัธุรกิจดา้นอาหารของแม็คโคร 
โดยรักษาคุณภาพ ดูแลความปลอดภยั และสร้างมาตรฐานให้กบัสินคา้กลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้ทาง 
และลดงานส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะสูงท่ีสาขาแม็คโครลง เพ่ือให้พนกังานสามารถเอาใจใส่และเติมเต็ม
ความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพไดม้ากข้ึน 

บนเส้นทางการเติบโตคู่สังคมไทย แม็คโครไม่ไดเ้ป็นเพียงศูนยค์า้ส่ง แต่ยงัมีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ศกัยภาพทางการแข่งขนัใหก้บัร้านคา้ปลีกรายยอ่ย หรือโชห่วยไทย ซ่ึงถือเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ในการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ตลอดเวลาท่ีผ่านมาของการด าเนินโครงการ “แม็คโครมิตรแทโ้ช
ห่วย” หรือ MRA Makro Retailer Alliance แม็คโครยืนหยดัเคียงข้างเป็น “คู่คิดธุรกิจ” ท่ีพร้อม
สนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการโชห่วยผา่นการจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมี “ศูนยมิ์ตร
แทโ้ชห่วย” ท่ีแม็คโครสาขาลาดพร้าว ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบัหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหค้ าปรึกษาและแนะน าการท าธุรกิจแก่สมาชิกรวมทั้งผูป้ระกอบการท่ีสนใจ  

นบัตั้งแต่ปี 2550 ศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วยมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการโชห่วยอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงจดัท าคู่มือ 8 หัวขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือการปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่ท่ี
ได้รับการปรับปรุงเน้ือหาทุกปี นอกจากน้ี ยงัมีการจัดท าโครงการประกวดทายาทโชห่วย การ
ประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน “โชห่วย โชวเ์สน่ห์” กิจกรรมแมค็โครและนกัศึกษาร่วมพฒันาร้านคา้
ปลีกชุมชนทอ้งถ่ิน การจดังาน “วนันดัพบผูป้ระกอบการร้านโชห่วย” หมุนเวียนไปตามศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครทัว่ประเทศ อีกทั้งยงัมี การจดักิจกรรมการประกวดแผนพฒันาออกแบบปรับปรุงร้าน 
“ทายาทโชห่วย โชวเ์สน่ห์” โดยร้านคา้ผูช้นะเลิศไดรั้บการปรับปรุงร้านจริงตามแบบแผนการพฒันา 
เพ่ือให้การยกระดับร้านโชห่วยท่ีมีศักยภาพเตรียมความพร้อมเข้าไปในยุค 4.0  อย่างไรก็ตาม         
ดว้ยบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ทั้งสภาพการแข่งขนัท่ีมีความทา้ทายมากข้ึน การเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดด กอปรกบัความแตกต่างของช่วงระยะห่างของผูป้ระกอบการแต่ละ
วยัมีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงแปรผกผนักบัร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีก าลงัจะสูญหายไป  บริษทัฯ จึงมุ่งเสริมสร้าง
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใหส้ามารถปรับตวัใหย้ืนหยดั
อย่างมัน่คงภายใตบ้ริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง และสามารถดึงดูดลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้
เดิมผา่นการบริการและช่องทางการขายท่ีหลากหลาย  

 บริษทัฯ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและยกระดับการด าเนินธุรกิจของลูกค้าสมาชิกท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายยอ่ยกวา่ 700,000 รายทัว่ประเทศ โดยด าเนิน “โครงการแมค็โครมิตรแท้
โชห่วย” (Makro Retailer Alliance) หรือ “MRA” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ      
โชห่วยอย่างต่อเน่ือง ประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูป้ระกอบการ อาทิ 
กิจกรรมฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินธุรกิจในหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ท าเล การตั้ง
ราคาสินคา้ การเลือกสินคา้เขา้ร้าน การจดัเรียงสินคา้และวางผงัร้าน รวมถึงการประกวดแผนพฒันา
และออกแบบปรับปรุงร้านในกิจกรรม “ทายาทโชห่วย โชว์เสน่ห์” ซ่ึงผูช้นะการประกวดจะไดรั้บการ
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ปรับปรุงร้านจริงตามแบบแผนพฒันาท่ีส่งประกวด ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวช่วยส่งเสริมการกระจาย
รายไดสู่้ทอ้งถ่ินอนัจะน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากในระดบัประเทศ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 11 ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น 
สร้างสรรค ์โชห่วยไทยสู่ความยัง่ยืน” ภายในงาน ทีมงานแมค็โครมิตรแทโ้ชห่วยจดักิจกรรมอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองการบริหารร้านคา้ปลีก รวมถึงเปิดเวทีให้ผูป้ระกอบการโชห่วยไดส้ร้างพนัธมิตรใหม่
ทางธุรกิจ รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัทิศทางการพฒันาของภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง ตลอดจน
เรียนรู้เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้ป้ระกอบการในการ
ต่อยอดธุรกิจของตนเอง ทั้งน้ี ในปี 2562 ไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการจดังานโดยแบ่งออกเป็น
กิจกรรมระดับภูมิภาค 6 คร้ัง ท่ีเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ระยอง อุบลราชธานี และ
หาดใหญ่ และกิจกรรมระดับประเทศ 1 คร้ัง ท่ีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวดั
ขอนแก่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการโชห่วยจากแต่ละภูมิภาคไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม และให้
บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงลูกคา้โชห่วยมากข้ึน การจดังานตลาดนดัโชห่วยในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างยิ่ง โดยมีลูกคา้สมาชิกท่ีเป็นผูป้ระกอบการร้านโชห่วยและบุคคลทัว่ไป เขา้ร่วมกิจกรรม 
ทั้งหมดกว่า 60,000 ราย อีกทั้งมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของโครงการมิตรแท ้ 
โชห่วยท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

ในปี 2562 บริษทัฯ ต่อยอด “โครงการมิตรแท้โชห่วย” ด้วยการให้ความรู้และค าแนะน าด้านการ
บริหารร้านคา้อย่างมืออาชีพเพ่ือยกระดบัการด าเนินงานของผูป้ระกอบการโชห่วยท่ีมีศกัยภาพให้
สามารถปรับตวัและรับมือกบัยุค 4.0 และเสริมรายไดด้ว้ยแนวคิดของโครงการ “ครัวชุมชน” โดยเพ่ิม
การจ าหน่ายอาหารพร้อมปรุง อาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็งภายในร้าน พร้อมทั้ งยกระดบัการ
ด าเนินงานของร้านคา้ตั้งแต่การน าสินคา้ตน้ทางจากผูผ้ลิตผ่านแมค็โครไปจนถึงมือผูบ้ริโภค ปัจจุบนั 
มีร้านคา้เขา้ร่วมโครงการครัวชุมชนแลว้มากกว่า 2,000 ร้านคา้ จากการด าเนินโครงการในระยะแรก 
บริษทัฯ พบว่าผูป้ระกอบการโชห่วยท่ีเขา้ร่วมโครงการมียอดขายเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบั สามารถส่งมอบ
สินคา้และบริการอย่างครบวงจร ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็น ประหยดัเวลา อีกทั้งมีความสามารถในการ
แข่งขนัในตลาดอยา่งเท่าเทียมมากข้ึน 

บริษทัฯ พฒันาศกัยภาพลูกคา้ผูป้ระกอบการโชห่วยอย่างต่อเน่ืองโดยเนน้การใหค้วามรู้  ผ่านเวบ็ไซต ์
“โชห่วยไทย.com” ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีช่วยให้ลูกค้าสามารถแบ่งปันประสบการณ์ และเข้าเรียน
หลกัสูตรต่าง ๆ ใน “ห้องเรียนออนไลน์” หรือ E-Learning ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการเปิดให้บริการใหม่ ๆ ภายในร้าน และเพ่ิมศกัยภาพของร้านคา้โชห่วยให้
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เช่น การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่าน 
QR Payment และ E-Wallet นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมุ่้งพฒันารูปแบบร้านคา้ปลีกตน้แบบท่ีเช่ือมต่อกบั
ระบบประมวลผลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) พร้อมเปิดบริการสั่งซ้ือและจัดส่งสินค้าท่ีมี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหม่ของร้านคา้โชห่วยสู่ผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ
ปลูกฝังแนวคิดการจดัการร้านคา้ปลีกยคุใหม่ใหก้บัทั้งผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค 

บริษทัฯ ยงัคงสนับสนุนการพฒันาธุรกิจโชห่วยร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและชุมชนภายนอก โดยใน     
ปี 2562 บริษทัฯ ร่วมมือกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในโครงการ “จบัมือพนัธมิตร   
ติดปีกโชห่วยไทย” สนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ในการท าค้าปลีกให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย            
ร้านโชห่วย และร้านคา้ประชารัฐ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีบริษทัฯไดใ้ชก้บัสมาชิกโครงการมิตรแทโ้ชห่วย         
อนัไดแ้ก่  

1. ชุดคู่มือการจดัการร้านคา้ปลีก “อย่างมืออาชีพ” ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการจดัการร้านคา้ปลีก 8 
หวัขอ้ ส าหรับผูท่ี้สนใจเปิดร้านใหม่ท่ียงัไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้อย่างไร หรือผูท่ี้อยากปรับปรุงร้านคา้
ของตนเอง หลกัการวางแผนผงัร้านคา้ และสินคา้ แนะน ารายการสินคา้ขายดี และการสร้าง
ความแตกต่าง ดว้ยไอเดียเสริม เพ่ือเพ่ิมยอดขายและก าไร รวมถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีร้านคา้ปลีก 
ร้านโชห่วย น าไปท าไดเ้อง 

2. ใหค้ าปรึกษาการจดัการร้านคา้ปลีก ซ่ึงครอบคลุมถึง หลกัการจดัการร้านคา้ปลีก พร้อมเทคนิค
แบบมืออาชีพ ท่ีช่วยใหร้้านคา้ปลีก ร้านโชห่วยสามารถตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ผา่นการอบรม สมัมนา และ workshop ต่างๆ ท่ีจดัในทุกภูมิภาคตลอดปี  

3. บริการการออกแบบแผนผงัร้านคา้ 3 มิติ  
4. การเพ่ิมพูนความรู้ และเทคนิคต่างๆ ผ่าน e-Learning ในช่องทาง โชวห่์วยไทย.com ตลอด 24 
ชัว่โมง   

5. บริการรับสั่งซ้ือ จดัเตรียมสินคา้ และจดัส่งสินคา้ ส าหรับร้านคา้ประชารัฐ  นอกจากน้ี แมค็โคร
ยงัช่วยลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการ และร้านโชห่วย ดว้ยการจดัหาสินคา้ยอดนิยมพร้อมรายการ
โปรโมชั่นพิเศษส าหรับร้านค้าประชารัฐท่ีเป็นสมาชิกเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจโชห่วย และแก้ไขปัญหาการขาดองค์ความรู้ในการ
บริหารจดัการร้านคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ  ย ังคงเดินหน้าต่อยอดโครงการ  University Project หรือ U-Project โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยักว่า 85 แห่ง เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดน้ าความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจมาปฏิบติัใช้
จริงในการพฒันาธุรกิจร้านโชห่วยในชุมชนของตนเอง ทีมงานแมค็โครมิตรแทโ้ชห่วยท าหนา้ท่ีเป็นพ่ี
เล้ียง คอยแบ่งปันความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก การปรับปรุงร้าน และการท ารายงาน
ส่งเสริมการขาย เป็นตน้ ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 39,137 
คน และมีผูป้ระกอบการเขา้ร่วม 6,478 ราย 

นอกเหนือจากการสนับสนุนธุรกิจร้านคา้ปลีกรายย่อยในประเทศไทย โครงการ “แม็คโครมิตรแท ้                    
โชห่วย” ยงัพร้อมขยายการด าเนินงานสู่ต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจของ      
แมค็โคร โดยจดัตั้งทีมงานมิตรแทโ้ชห่วยกมัพูชาในการท าหนา้ท่ีสนบัสนุนสร้างความเขม้แข็งใหก้บั
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ผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อยในกมัพูชา ตอกย  ้าถึงจุดยืนการท าหนา้ท่ีเป็นคู่คิดใหก้บัผูป้ระกอบการ
ทอ้งถ่ินในทุก ๆ ท่ีท่ีแมค็โครเขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยยึดถึอว่า “ความส าเร็จของลูกคา้ คือ ความส าเร็จ
ของแมค็โคร” 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการ “มิตรแทโ้ชห่วย” ในประเทศกมัพูชาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
ธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อย และเพ่ิมยอดขายและก าไรให้ผูป้ระกอบการ โดยโครงการดังกล่าวมี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพฒันาคู่มือบริหารจดัการร้านคา้ปลีกเป็นภาษากมัพูชาร่วมกบัภาครัฐ ในปี 
2562 หน่วยงานมิตรแทโ้ชห่วยกมัพูชาไดจ้ดักิจกรรม “U-Project แมค็โครและนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ร่วมพฒันาร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ิน” ซ่ึงเป็นการต่อยอดโครงการท่ีด าเนินการอยูเ่ป็นประจ าในประเทศไทย 
โดยร่วมมือกบันักศึกษาจาก Royal University of Phnom Penh ให้นักศึกษาเขา้เยี่ยมชมศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครสาขา Sen Sok ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และลงพ้ืนท่ีเพ่ือน าความรู้ดา้น
การจดัการธุรกิจไปพฒันาร้านคา้ปลีกในชุมชนของตนเอง โดยรวมแลว้ มีร้านคา้ปลีก 1,350 ราย       
ท่ีไดรั้บความรู้และค าปรึกษาจากทีมมิตรแทโ้ชห่วยกมัพูชา 

เน่ืองจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจอาหารอนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว 
ทั้งการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ รวมถึง
การขับเคล่ือนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารสู่สากล ตาม
วิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ส าหรับผูป้ระกอบการ
มืออาชีพ” ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผูป้ระกอบการด้านธุรกิจอาหารถือเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ ให้
ความส าคญัเสมอมา  

ดว้ยกลยุทธ์ของแมค็โครในการขยายบริการดา้นอาหารในกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ เปิดตัว “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro HoReCa 
Academy) หรือ “MHA” ดว้ยวิสัยทศัน์ในการผลกัดนัให้แม็คโครเป็นผูน้ าความรู้ดา้นธุรกิจอาหาร
และคู่คิดธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการโฮเรกา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างศกัยภาพและส่งเสริมการ
เติบโตอย่างย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ผ่าน 4 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 1) การเสริมสร้างองคค์วามรู้ 
2) การพฒันาธุรกิจ 3) การสนับสนุนพนัธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือ 4) การสร้างยอดขายให้
เติบโต บริษทัฯ ไดส้ร้างศูนยก์ารเรียนรู้ออนไลน์ MHA (https://makrohorecaacademy.com) จ านวน 
11 หลกัสูตร ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยไม่มีค่าใชจ่้าย เพ่ือศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจร้านอาหารในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างยอดขายและเพ่ิมรายได ้      
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการร้าน การส่งเสริมความรู้ดา้นสุขอนามยั รวมถึงการสร้างสรรค์
เมนูและสูตรอาหารใหม่เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ให้โดดเด่น โดยมีหลกัสูตรยอดนิยม ไดแ้ก่ “โปรโมท
ร้านอาหารในออนไลน์ ให้ยอดขายพุ่งข้ึน 10 เท่า” และ “การจัดการงบก าไร ขาดทุนอย่างง่าย” 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัสัมมนาท่ีส านักงานใหญ่ และจดั Cooking Workshop กว่า 50 คร้ังตาม
สาขาต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอเทรนดอ์าหารและการสร้างสรรคเ์มนู และเพ่ิมก าไรใหแ้ก่ลูกคา้ 
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บริษัทฯ ยงัมีช่องทางการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการมีทางเลือกในการค้นหาข้อมูล และ
สามารถใช้สร้างเครือข่ายกบัพนัธมิตรในกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ เช่น ช่องทาง Facebook และ 
Youtube อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัจดัพิมพนิ์ตยสาร “วตัถุดิบ” (Ingredient Magazine) ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้เก่ียวกบัอาหาร อาทิ สูตรอาหารเพ่ือสุขภาพและสูตรอาหารนานาชาติ คุณสมบติัและประโยชน์
ทางโภชนาการของวตัถุดิบต่าง ๆ รายการสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถหาซ้ือได้ท่ีแม็คโคร           
บทสัมภาษณ์เชฟชั้นน าและผูป้ระกอบการร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการโฮเรกา้ต่างให้การ
ตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะพฒันาเน้ือหาและหลกัสูตรใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการโฮเรกา้มีทกัษะและความรู้รอบดา้น สามารถน าไปประยุกตใ์ชพ้ฒันาธุรกิจของตนเอง
ต่อไป 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัจดักิจกรรมส าหรับผูป้ระกอบการโฮเรกา้เป็นประจ าและต่อเน่ือง เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารไดมี้เวทีในการแลกเปล่ียนแนวคิดและหารือเก่ียวกบัแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค วิธีการท าอาหาร การใชอุ้ปกรณ์และส่วนประกอบอาหาร
ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสาธิตการท าอาหาร กิจกรรม C.I.Y. Cook it 
Yourself ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหาร งาน Makro HoReCa Day ซ่ึงจดัข้ึนดว้ยรูปแบบอาหารสไตล ์
East Meets West 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดังาน “แมค็โคร โฮเรกา้” หรือ “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” 
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการกลุ่ม
ธุรกิจโฮเรกา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจจดัเล้ียงได้
พบปะ แลกเปล่ียนความรู้และนวตักรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยในปี 2562                   
แม็คโครไดจ้ดังานแม็คโครโฮเรกา้ คร้ังท่ี 14 ภายใตแ้นวคิด “The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร 
เคียงขา้ง สร้างสรรค ์มุ่งมัน่สู่ความยัง่ยืน” ในวนัท่ี 21 - 24 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานมีกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า อาทิ การแสดงสินค้าจากผู ้ผลิตกว่า 300 ราย 
Workshop เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงกิจกรรม Makro HoReCa Challenge ซ่ึง
เป็นการแข่งขนัปรุงอาหารท่ีไดรั้บการรับรองโดยสมาคมเชฟโลก ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถสมคัรเขา้
ร่วมการแข่งขันในกลุ่ม “Asian Culinary” Junior Chef Challenge (ส าหรับเชฟรุ่นเยาวชน) และ 
“Asian Culinary” Professional Chef Challenge (ส าหรับเชฟมืออาชีพ) ทั้งน้ี ผูท่ี้เขา้รอบชิงชนะเลิศได้
แข่งขนักนัภายในงานแมค็โคร โฮเรกา้ และทีมผูช้นะไดรั้บโอกาสในการเป็นตวัแทนทีมเชฟประเทศ
ไทยในการแข่งขนัระดบันานาชาติ ในงาน Food Hotel Asia 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะ “เป็นองค์กรท่ีคนทุกรุ่นอยากเขา้มาร่วมงานดว้ย” ท่ามกลางความแตกต่างของ
บุคลากรแต่ละช่วงวยัและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล บริษัทฯ จึงให้
ความส าคญัสูงสุดในการสรรหาบุคลากรคุณภาพ การพฒันาทกัษะใหส้อดรับกบักลยทุธ์ การส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และการ
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พฒันานวตักรรม ดว้ยตระหนกัดีว่า “พนกังานทุกคน” มิใช่เป็นเพียงทรัพยากรล ้าค่าขององคก์ร แต่ยงั
เป็นเสมือนสมาชิกครอบครัวแม็คโคร ท่ีร่วมกนัขบัเคล่ือนองค์กรอย่างเขม้แข็งมาตลอดระยะเวลา      
30 ปี 

ปัจจุบนั บริษทัฯ อยู่ในช่วงปรับเปล่ียนองค์กรสู่ “แม็คโคร 4.0” เพ่ือขยายขีดความสามารถในการ
แข่งขนัควบคู่ไปกบัการแสวงหาโอกาสเพ่ือขยายธุรกิจ ทั้ งน้ี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและบทบาทของ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ ส่งผลใหก้ารบริหารทรัพยากรบุคคลเกือบ 20,000 คนท่ีแตกต่างกนัทั้งช่วงวยัและ
เช้ือชาติ ให้เป็นบุคลากร แม็คโคร 4.0 ถือเป็นความท้าทายและเป็นหัวใจหลกัท่ีส าคัญไม่แพก้าร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดบัการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้าง
องค์กรและขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบักิจกรรมทางธุรกิจ และไดใ้ช้หลกัการพิจารณา
คดัเลือกบุคลากรระดบับริหารท่ีส าคญัโดยใช ้2 แนวทางหลกั คือ ให้โอกาสบุคลากรภายในส าหรับ
สายงานท่ีมีความช านาญอยู่ในองค์กร และจะสรรหาบุคลากรจากภายนอกส าหรับต าแหน่งท่ีไม่มี
ทกัษะอยู่ในองค์กร เช่น ทกัษะการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั การขายผ่านหลากหลายช่องทาง 
(Omni-Channel) การบริหารจัดการธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น ตลอดจนเปิดโอกาสให ้       
คนรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพ (Young Talent) ไดท้ างานในกิจกรรมท่ีแตกต่างออกไป เช่น การขายผ่าน 
Omni-Channel การขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และให้บริการผูป้ระกอบการรุ่นใหม่        
ทั้งผูป้ระกอบการโชห่วยท่ีรับช่วงต่อธุรกิจต่อจากครอบครัว และผูป้ระกอบการในกลุ่มโฮเรกา้ท่ี
เร่ิมตน้ท าธุรกิจ 

บริษทัฯ จดัตั้งแผนก แมค็โคร 4.0 เพ่ือผลกัดนัโครงการใหม่ ๆ โดยมีพนกังานท่ีมีความหลากหลายทั้ง
ดา้นช่วงอายุ ความรู้และประสบการณ์ และอายุงานในบริษทัฯ เขา้มาร่วมกันระดมความคิดและ
ช่วยกนัวางแผนการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์แมค็โคร 4.0 

ในดา้นการพฒันาทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั บริษทัฯ ด าเนินการตามกรอบการพฒันาศกัยภาพ
ความรู้และทักษะดิจิทัล หรือ Digital Literacy Capability Framework ซ่ึงครอบคลุมประเด็นการ
เส ริมสร้างทักษะต่าง ๆ อาทิ  ทักษะการวิ เคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การน าเทคโนโลยี                
มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การตลาดดิจิทลั การเงินดิจิทลั การจดัการสายโซ่
อุปทานดิจิทลั และการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ในระบบดิจิทลั อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดน้ าหลกัสูตร 
“ผูน้ า 4.0” มาใชใ้นการพฒันาทกัษะและความรู้ส าหรับผูบ้ริหารเพ่ือส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้ าสมยัใหม่ท่ีมี
ความรอบรู้ สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนั และพร้อมปรับตวัเม่ือเกิด
การเปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินโครงการ “Young Talent” เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพสูงไดเ้ขา้มาร่วมขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตเร็วข้ึนทั้งบริษทัฯ และพนกังาน 
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เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจและการเปล่ียนแปลง รวมถึงสร้างความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ
อยา่งย ัง่ยืนตามนโยบาย แมค็โคร 4.0 ดา้นการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่ บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการตามแผนงาน
สืบทอดต าแหน่งท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัฯ 
จึงจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งส าหรับระดบัผูจ้ดัการอาวุโสข้ึนไปจนถึงระดบัประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ทั้ งน้ี บริษัทฯ ประเมินความพร้อมของผูสื้บทอดต าแหน่งตั้ งแต่กลุ่มท่ีสามารถสืบทอด
ต าแหน่งได้ทันที จนถึงภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เพ่ือก าหนดรูปแบบและแผนการพัฒนาผูบ้ริหาร
รายบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สร้างสรรค์องค์กรแห่งนวตักรรม 

“นวตักรรม” คือหัวใจส าคญัของการด าเนินงานในยุคแม็คโคร 4.0 เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีช่วย
สร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ เพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน อีกทั้ งยงัช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือการเติบโตธุรกิจในระยะยาว โดยแม็คโครวางทิศทางการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่ “องค์กร
แห่งนวตักรรม” ครอบคลุม การสร้างการรับรู้และเขา้ใจในเร่ืองนวตักรรมให้กบัพนักงานทุกคน 
ควบคู่ไปกบัการสนบัสนุนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคน์วตักรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ 
ซ่ึงการพฒันานวตักรรมไม่จ ากดัเพียงแค่เร่ืองเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมทุก ๆ มิติของการ
ด าเนินงาน โดยบริษทัฯ จ าแนกนวตักรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กระบวนการใหม่ (Process 
Innovation) ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) บริการใหม่ (Service Innovation) และธุรกิจใหม่ 
(Business Model Innovation) 

นับตั้งแต่ปี 2559 บริษทัฯ จดัตั้งแผนก Synergy & Innovation ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน
เร่ืองนวตักรรมในองค์กร โดยเน้นการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบันวตักรรมให้กบัพนักงาน รวมถึง
เสริมสร้างศกัยภาพและโครงสร้างภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง มี “วฒันธรรมนวตักรรม”  อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้วาง “ระบบนวตักรรมแม็คโคร” (Makro Innovation System) ซ่ึงเป็น
ช่องทางให้พนกังานน าเสนอแนวคิดเร่ืองนวตักรรมใหม่ ๆ ครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
ดา้นนวตักรรม การด าเนินโครงการและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในรูปแบบท่ีสนุกสนานเพ่ือกระตุน้
การมีส่วนร่วมระหวา่งพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก อาทิ กิจกรรมวนันวตักรรม กิจกรรมโรด
โชวต์ามภูมิภาคและสาขาแมค็โคร และกิจกรรมตลาด “Inno Market” ซ่ึงเป็นเวทีใหผู้ผ้ลิตนวตักรรม
น าสินคา้นวตักรรมประเภทต่าง ๆ มาวางจ าหน่ายในส านกังานใหญ่ โดยพนกังานสามารถเขา้มาชม 
เลือกซ้ือสินคา้ และสร้างแรงบนัดาลใจจากสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่าย 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมแม็คโคร 4.0 (Makro 4.0 Innovation 
Awards) ทั่วประเทศเป็นคร้ังแรก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานจากสาขาในแต่ละภูมิภาคและจาก
ส านกังานใหญ่คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือเขา้ประกวด ทั้งน้ี บริษทัฯ คดัเลือกนวตักรรมต่าง ๆ จาก
ทั้งหมด 11 โครงการในรอบสุดท้าย โดยมี 3 โครงการชนะเลิศ ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศ “โครงการ
ยกระดับเน้ือโคไทยด้วยเทคโนโลยี 4.0” จากแผนกอาหารสด โดยพนักงานได้น าเทคโนโลยี        
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บรรจุภณัฑ์ท่ีจะช่วยยืดอายุสินคา้เน้ือววัเขา้มาใช ้ส่งผลให้พนักงานสามารถลดเวลาการท างานจาก     
4 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอน อีกทั้งลดอตัราการสูญเสียจากการตดัช้ินส่วนเน้ือของสาขา และเพ่ิม
ยอดขายและผลก าไร นอกจากน้ี รางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได้แก่ “โครงการตะกร้าติดล้อ”  
สามารถช่วยลดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพของการเติมสินคา้ และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ 
“โครงการ HR Digitization” โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก
ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมการสรรหาและจา้งงานผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ มากไปกว่านั้น บริษทัฯ 
ยงัมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมระดบัเครือฯ โดยไดรั้บรางวลัสุดยอดนวตักรรมในงาน CPALL 
President Award 2019 ส าหรับ โครงการ “ครัวชุมชน” ท่ีน าเสนอการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการ
โชห่วยในยคุเศรษฐกิจชะลอตวั โดยไดน้ าเสนอการขายสินคา้อาหารสดและอาหารแช่แขง็ใหแ้ก่ลูกคา้
ในชุมชน ซ่ึงรวมถึงอาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมทาน   

บริษทัฯ ก าหนดให้มี “ผูน้ านวตักรรม” (Innovation Leader) ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีชอบคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ 
รวมถึงมีทกัษะดา้นการวิเคราะห์และแกปั้ญหา เพ่ือให้เป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์
ให้พนักงานตระหนกัถึงความส าคญัของนวตักรรม โดยในปัจจุบนัมีจ านวนผูน้ านวตักรรมจากทุก
แผนกรวมทั้งส้ิน 135 คน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและผูจ้ดัการเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้แก่พนักงาน เปิดโอกาสและช่องทางให้พนักงานน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ทั้ งท่ี เป็น Process 
Improvement จนถึงงานนวัตกรรม โดยเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีพนักงานกล้าคิด กล้าท า            
กลา้แสดงออก และยงัสามารถน าเสนอเป็นโครงการ ผ่านทาง Innovation Web เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
นวตักรรม (Innovation Committee) พิจารณาอนุมติั ใหท้ดลองท าช้ินงานตน้แบบ ไดอี้กดว้ย 

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 มีจ านวนพนกังานท่ีตระหนกัและเขา้ถึงเร่ืองนวตักรรมทั้งหมด 
4,359 คน หรือร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมด มีจ านวน “นวตักร” 130 คน และจ านวนโครงการ
นวตักรรมท่ีพนกังานไดน้ าเสนอเขา้ระบบและผ่านการคดักรอง 664 โครงการ ส่วนใหญ่จะประกอบ
ไปดว้ยนวตักรรมประเภทกระบวนการท างาน ตามดว้ย นวตักรรมดา้นงานบริการ ซ่ึงตั้งแต่ปี 2561 ถึง
ส้ินปี 2562 แมค็โครมีนวตักร จ านวนทั้งส้ิน 317 คน 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ                
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ "แม็คโคร" โดยเปิดให้บริการสาขาแรกท่ี
สาขาลาดพร้าวในปี 2532 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายจ านวนสาขาและประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง
ในการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้จ านวนมากทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มผูค้า้ปลีกราย
ย่อย กลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจในสาขาอาชีพ   
ต่าง ๆ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2537 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท และเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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ในปี 2548 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในสยามฟูด เซอร์วิส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด เพ่ือประกอบ
ธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็จากต่างประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ 
และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ และต่อมาในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ด (ปัจจุบนัเปล่ียน
ช่ื อ เป็ น  Indoguna Vina Food Service Company Limited) ใน สั ด ส่ วน ร้อ ยละ  100 ของหุ้ น ทั้ งห มด                  
ซ่ึงวีนาสยาม ฟู้ด (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น Indoguna Vina Food Service Company Limited) จดทะเบียนจดัตั้ง    
ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็  

ต่อมาในปี 2556 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีส าคญั กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 
เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ได้ท าการโอนหุ้นท่ีถืออยู่ใน (1) บริษัทฯ (2) สยามแม็คโคร โฮลด้ิง และ                          
(3) โอเอชที ให้แก่ ซีพี ออลล ์ซ่ึงรวมเป็นจ านวนหุน้บริษทัฯ ท่ีถูกถืออยูท่ั้งทางตรงและทางออ้มจ านวนทั้งส้ิน 
154,429,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.35 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยเม่ือรวม
กบัหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยซีพี ออลล ์อยู่ก่อนหนา้จ านวน 4,305,600 หุน้ ท าให้ซีพี ออลล ์ถือหุ้นในบริษทัฯ 
ทั้ งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ งส้ินจ านวน 158,735,100 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.14         
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ส่งผลให้ซีพี ออลล ์มีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยมีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของซีพี ออลล์ และ                
ขายหุ้นของบริษทัฯ ให้แก่ซีพี ออลล ์จ านวนทั้งส้ิน 76,172,375 หุ้น ส่งผลใหซี้พี ออลล ์เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 97.88 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

และในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 
10 บาท จ านวน 240 ลา้นหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 4,800 ลา้นหุ้น ตามมติท่ีประชุมวิสามญั       
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 

ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาจ านวนทั้งส้ิน 13 สาขา โดยประกอบดว้ยสาขาในรูปแบบศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โคร จ านวน 8 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 3 สาขา และอีโค พลสั จ านวน 2 สาขา บริษทัฯ 
ยงัไดเ้ปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ท่ีอ  าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกระจายสินคา้และรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ      
ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ แมค็โคร อาร์โอเอช เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 125 ลา้นบาท 
และทุนช าระแลว้ 31.25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 
รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาจ านวนทั้ งส้ิน 16 สาขา ประกอบด้วยศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโคร 
จ านวน 7 สาขา และแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 4 สาขา อีโค พลสั จ านวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 
จ านวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 2 สาขา ทั้งยงัเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็ง
และแช่เย็น และคลงัเก็บสินค้าแช่แข็งแห่งใหม่ท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร นอกจากน้ี บริษัทฯ ได ้         
จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี              
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28 พฤศจิกายน 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และทุนช าระแลว้ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาดและใหค้ าปรึกษาใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแม็คโคร อาร์โอเอช มีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในการจดัตั้ง
บริษทั ตามท่ี Directorate of Investment and Company Administration (DICA) แห่งประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาก าหนด ทั้งน้ี การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดย DICA   
ไดอ้อกหนงัสือรับรองการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั (Certificate of Incorporation) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
(Permit to Trade) ให้แก่ ARO และ  (2) บจ. โปรมาร์ท จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
10 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 2.5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่าย
สินคา้อุปโภค 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน   
17 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จ านวน 6 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 
5 สาขา อีโค พลสั จ านวน 3 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จ านวน 2 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 1 สาขา 
ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2559 แม็คโครมีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 115 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินค้า  
แมค็โคร รูปแบบคลาสิก จ านวน 76 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 17 สาขา อีโค พลสั จ านวน 11 สาขา 
แม็คโคร ฟูดชอ้ป จ านวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 
704,017 ตารางเมตร นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยอีก 1 บริษทั ไดแ้ก่ Makro (Cambodia) 
Company Limited (Makro Cambodia) จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 70 เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองใน
ประเทศกมัพูชา อีกทั้ง บริษทัฯ โดยสยามฟูด เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งหมด ไดเ้ขา้ลง
นามในสญัญาซ้ือขายหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทั                 จดทะเบียน
ในสิงคโปร์) Indoguna Dubai L.L.C (บริษทัจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) Lordly Company Limited 
(บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจน าเขา้ จดัจ าหน่าย และใหบ้ริการจดัส่งอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหาร
ฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลาม่ี ในประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
ฮ่องกง ตามล าดบั 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 8 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินค้า     
แม็คโครรูปแบบคลาสสิก จ านวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน  3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป 
จ านวน 2 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 123 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนย์
จ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสิก จ านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 19 สาขา อีโค พลสั 
จ านวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดชอ้ป จ านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการ
ขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร อีกทั้ง ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการขยายสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร
ไปยงัต่างประเทศเป็นคร้ังแรก โดยไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 17 ธันวาคม ท่ีผ่านมาในเขตเซ็นสก                 
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(Sen Sok) กรุงพนมเปญ บนพ้ืนท่ีกวา่ 9,700 ตารางเมตร เพ่ือด าเนินการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ระบบสมาชิกแบบ
ช าระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) เป็นรายแรกในประเทศกมัพูชา   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อย จ านวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ (1) CP Wholesale India Private 
Limited (CPWI) จัดตั้ ง เม่ื อวัน ท่ี  19 มกราคม  2560 ด้วยทุนจดทะเบี ยน เร่ิมต้น  100,000 รู ปี อิน เดี ย               
โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบด ำเนินธุรกิจคำ้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศอินเดีย และ (2) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (MGZ) จดัตั้ งเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 
2560 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 50 ลา้นหยวนเหรินหมินป้ี โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 100 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจคำ้ปลีกคำ้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

นอกจากน้ี ในเดือนมกราคมปี 2560 นบัเป็นปีแห่งการเร่ิมตน้คร้ังใหม่ของ SFS ภายใตก้ลุ่มธุรกิจ Food Service 
APME ภายหลงัด าเนินการตามสญัญาซ้ือขายหุน้และไดรั้บโอนหุน้ของกลุ่ม Indoguna เป็นท่ีเรียบร้อย ดว้ยการ
ผสมผสานวิธีการด าเนินธุรกิจของทุกบริษทัในภูมิภาค ซ่ึงไดมุ่้งเนน้ไปท่ีลูกคา้และตลาด น าไปสู่ดา้นการสร้าง
แบรนด์ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ และน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ึงมีปริมาณ ต้นทุนและเวลาท่ี
เหมาะสมแก่ลูกคา้โดยใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ท่ีมีคุณภาพไปให้กบัลูกคา้ฟูดเซอร์วิส 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงมุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการดา้น
อาหารสู่สากล  

โดยใน ปี  2560 บ ริษัทฯ  ได้จัดตั้ งบ ริษัท ย่อยแ ห่ งให ม่  2 แห่ ง ได้แ ก่  MAXZI THE GOOD FOOD 
RESTAURANT & CAFE L.L.C (“MAXZI”) ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยทุนจดทะเบียน
แรกเร่ิมเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นดีแรมห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือประกอบธุรกิจธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้
ปลีกขนาดเล็ก และจดัตั้ง Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) ในประเทศกมัพูชา ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดย SFS 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นผูมี้สดัส่วนความเป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 80 และร้อยละ 70 ตามล าดบั  

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการขยายสาขาแม็คโครในประเทศอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบต่าง ๆ จ านวน       
7 สาขาโดยแบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบ อีโค พลสั จ านวน 1 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 
จ านวน 6 สาขา ท าให้ ณ ส้ินปี 2561 มีจ านวนสาขาทั้ งส้ินจ านวน 129 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วย        
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร รูปแบบคลาสสิก จ านวน 79 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 25 สาขา อีโค 
พลสั จ านวน 13 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จ านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา โดยมีพ้ืนท่ี
การขายรวมประมาณ 747,802 ตารางเมตร 

บริษทัฯ ไดข้ยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใตช่ื้อ LOTS Wholesale Solutions โดยไดเ้ปิดสาขา
แรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการ
ในทอ้งถ่ิน และไดข้ยายสาขาเพ่ิมอีก 1 แห่งในกรุงนิวเดลี โดยจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ 
อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารสด เคร่ืองครัว เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน สินคา้ตกแต่งบา้น เฟอร์นิเจอร์ 
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เคร่ืองนอน ส่ิงทอ เคร่ืองใช้ส านักงาน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืน ๆ โดยให้บริการแบบครบวงจร            
ดว้ยรูปแบบการขายส่งในระดบัมาตรฐานสากล มีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการ
จดัส่งสินคา้รวมไปถึงการช าระสินคา้ดว้ยบริการทางการเงินในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท าให้ ณ ส้ินปี 2561 
บริษทัฯ มีจ านวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง นอกจากน้ี ในเดือนกนัยายน 2561 กลุ่มธุรกิจแมค็โครใน
ต่างประเทศไดข้ยายการลงทุนธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry เพ่ิมเติมไปยงัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ดว้ยการจดัตั้ง ARO Commercial Company Limited (“MM”) ผ่านบริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
(“MROH”) ภายใตเ้งินทุนจดทะเบียนจ านวน 0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดย MROH ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 
เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการขยายสาขาเพ่ิมจ านวน 5 สาขาในประเทศไทย ประกอบด้วย สาขารูปแบบ             
ฟูดเซอร์วิส จ านวน 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาลาดกระบงั (สาขารูปแบบ Digital Store แห่งแรกในประเทศไทย) 
สาขานาทองเจริญ และ สาขารามค าแหง 24 (สาขารูปแบบ Digital Store) และ สาขารูปแบบอีโค พลสั ซ่ึง
ตั้งอยู่ในภาคตะวนัออก จ านวน 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาบ่อวิน และสาขาสัตหีบ เพ่ือรองรับการขยายตวัทางดา้น
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ อีอีซี (Eastern Economic Corridor - 
EEC) ส าหรับธุรกิจแมค็โครในต่างประเทศในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร 
สาขาท่ี 2 ในประเทศกมัพูชา ณ เมือง Siem Reap และเปิด LOTS Wholesale Solutions  สาขาท่ี 3 ในประเทศ
อินเดีย ภายใตช่ื้อ ท่ีเขต Noida ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของกรุง New Delhi และไดเ้ปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้
รูปแบบฟูดเซอร์วิส สาขาแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีเขต Huadu Yingbin เมือง Guangzhou 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของบริษทัฯ  
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2531  จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท 

2532  เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้สินคา้แมค็โคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว 

2537  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท 
 แปรสภาพเป็นบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

2541  ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริษทัคา้ปลีกยกัษใ์หญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขนั
มีความเขม้ขน้ข้ึน แต่บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เคียงขา้ง
ลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

2544  ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ เพ่ิมสดัส่วนสินคา้อาหารสด อาหารแช่แขง็ ริเร่ิมพฒันา
ฐานขอ้มูลลูกคา้ เพ่ือประมวลและวิเคราะห์ พร้อมกบัพฒันาการน าเสนอประเภท



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 36 

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลายและครบถว้น 

2546  ปรับเปล่ียนรูปแบบสาขา โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินคา้และบริการดา้นอาหารแบบครบวงจร และ
ขยายพ้ืนท่ีขายอาหารสดและอาหารแช่แขง็ใหมี้ความแตกต่างกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

 เปิดด าเนินการสาขารูปแบบอีโค พลสั สาขาแรกท่ี อ.เมือง จ.ภูเกต็ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายยอ่ย 
รูปแบบสาขา อีโค พลสั ไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินคา้ประเภทอาหารสดเพ่ือใหบ้ริการ
แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน 

2548  เขา้ลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั ขยายธุรกิจน าเขา้และ
จ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ 

 จดังาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” คร้ังท่ี 1 (Makro HoReCa 
Extravaganza) เพ่ือใหค้วามรู้ดา้นอาหารและอุปกรณ์ใหม่ ๆ แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ
ดา้นโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเล้ียง 

2550  ริเร่ิมโครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” เพ่ือใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้
ปลีกแก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั 

2551  จดังาน “ตลาดนดัโชห่วย” คร้ังท่ี 1 เพ่ือใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกแก่
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 

2552  เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แขง็
แห่งแรก ท่ีอ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริหารจดัการดา้นการกระจาย
สินคา้และโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ไปสาขา รองรับการขยาย
ธุรกิจ และมุ่งเนน้การตอบสนองทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ ลดค่าใชจ่้ายการ
กระจายสินคา้ใหท้ั้งบริษทัฯ และคู่คา้ 

2553  เปิดร้านจ าหน่ายอาหารแช่แขง็สาขาน าร่อง ภายใตช่ื้อ “สยามโฟรเซ่น” ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ 

2554  บริษทัฯ เขา้ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ และชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติน ้าท่วม 
เช่น การช่วยท าความสะอาดร้านคา้ของลูกคา้สมาชิก การบริจาคและรับบริจาคเงินและ
ส่ิงของ  เพ่ือส่งมอบใหผู้ป้ระสบภยัน ้าท่วม 

 เร่ิมน ากระบวนการบริหารจดัการการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 
(Business Continuity Management : BCM) มาใช ้ท าใหท่้ามกลางวิกฤติน ้าท่วม      
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สาขาของบริษทัฯ ทุกแห่งสามารถเปิดใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2555  เปิดด าเนินการสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส เป็นแห่งแรกท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (โฮเรกา้) 

 เขา้ลงทุนในประเทศเวียดนามผา่น “บริษทั วีนาสยาม ฟู้ด จ ากดั” (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือ
เป็น Indoguna Vina Food Service Company Limited) โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100  

2556  เปิดด าเนินการสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน
จงัหวดัภูเกต็เพ่ือตอบสนองความสะดวกใหก้ลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ท่ีอยูไ่กลจากสาขาขนาด
ใหญ่ของบริษทัฯ 

 เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็น บริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 
10 บาท จ านวน 240 ลา้นหุน้ เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 4,800 ลา้นหุน้ 

2557  ฉลองครบรอบ 25 ปี เสน้ทางแห่งความส าเร็จ “คู่คิดธุรกิจคุณ” 
 เปิดสาขาใหม่ 13 สาขา 
 เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคท่ีอ าเภอบางเสาธง จงัหวดั

สมุทรปราการ เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 
 จดัตั้ง บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือลงทุนใน

ต่างประเทศ 

2558  เปิดสาขาใหม่ 16 สาขา 
 จดัตั้ง ARO เสร็จสมบูรณ์ โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยมี

จุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาดและใหค้ าปรึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 จดัตั้งโปรมาร์ท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายสินคา้อุปโภค 

 เปิดตวั “แมค็โคร แอพพลิเคชนั” แอพพลิเคชนัแรกเพ่ือผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ 
ส าหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางใหลู้กคา้ส่ือสารกบัแมค็โคร อาทิ สินคา้โปรโมชัน่         
แมค็โครเมล ์สาระน่ารู้ คู่มืออาชีพ เป็นตน้ 

 เปิดสาขาน าร่องแมค็โคร ฟูดชอ้ป สาขาทาวน ์อิน ทาวน ์กรุงเทพมหานคร             
ขนาด 800 ตร.ม.เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน
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แต่ละพ้ืนท่ีอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 
 เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดและอาหารแช่แขง็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แขง็ ท่ีอ  าเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงไดน้ าระบบอตัโนมติัในการจดัเก็บสินคา้มาใช ้(ASRS-
Automated-Storage/Retrieval System) 
 

2559  เปิดสาขาใหม่ 17 สาขา 
 น าร่องเปิดแผนก Pet Shop ท่ีแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี เป็น

สาขาแรก 
 สยามฟูด เซอร์วิส เปิดสาขาแห่งใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ยา้ยท่ีท าการส านกังานใหญ่แห่งใหม่ อาคารธาราพฒันาการ ซ่ึงออกแบบและสร้างตาม

แนวคิด อาคารอนุรักษพ์ลงังาน หรืออาคารสีเขียว (Green Building) 
 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินในประเทศกมัพูชา โดย บจ.แมค็โคร อาร์โอเอช ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือจดัตั้งบริษทั Makro (Cambodia) 
Company Limited โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการ
ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพูชา 

 สยามฟูด เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญา
ซ้ือขายหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทัจดทะเบียน
ในสิงคโปร์) Indoguna Dubai L.L.C (บริษทัจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
Lordly Company Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company 
Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจน าเขา้ จดั
จ าหน่าย และใหบ้ริการจดัส่งอาหารสดและอาหารแช่แขง็คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหาร
ฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไสก้รอกและซาลาม่ี ในประเทศสิงคโปร์      
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามล าดบั 

2560  เปิดสาขาใหม่ 8 สาขา ในประเทศไทย 
 จดทะเบียนจดัตั้ง CP Wholesale India Private Limited ในประเทศอินเดีย โดย MROH

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ส่ง และ           
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บจ. สยามฟูด เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด ไดเ้พ่ิมทุน                     
จดทะเบียนอีกจ านวน 3,138 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,183 ลา้นบาท     
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและการเขา้ซ้ือหุน้ในธุรกิจการใหบ้ริการดา้นอาหาร (Food 
Services Business) ในต่างประเทศ 
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 พิธีเปิดอาคารธาราพฒันาการ แมค็โครส านกังานใหญ่ อยา่งเป็นทางการ  
 เปิด Baker Mart ท่ีแมค็โคร สาขาแจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร ขนาด 640 ตร.ม. 

จ าหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ส าหรับร้านเบเกอรีและกาแฟ แบบครบวงจร 
 จดทะเบียนจดัตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company Limited ในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย MROH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 100 เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Vina Siam Food Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วน    
ร้อยละ 100 ในประเทศเวียดนาม ไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัเป็น “Indoguna 
Vina Food Service Company Limited” 

 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนสญัชาติสิงคโปร์ โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือ
หุน้ทั้งหมด เพ่ือจดัตั้ง MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE L.L.C 
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารและร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ 

 เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร สาขาเซ็นสก กรุงพนมเปญ แห่งแรกในประเทศ
กมัพูชา ขนาด 9,796 ตร.ม. 

 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินในประเทศกมัพูชา โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
บริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด เพ่ือจดัตั้ง Indoguna (Cambodia) Company Limited ใน
ประเทศกมัพูชา โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70 คือ เพ่ือด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ   
ดา้นอาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

2561  เปิดสาขาใหม่ 7 สาขา ในประเทศไทย 
 เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ LOTS Wholesale Solution ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

จ านวน 2 สาขา  
 จดทะเบียนจดัตั้ง ARO Commercial Company Limited ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา โดย บจ. แมค็โคร อาร์โอเอช ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้     
ร้อยละ 100 เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2562  เปิดสาขาใหม่ 5 สาขา ในประเทศไทย 
 เปิด LOTS Wholesale Solution สาขาท่ี 3 ในเขต Noida กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 
 เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบ Eco Plus สาขาเสียมเรียบ ซ่ึงเป็นสาขาท่ี 2 ใน

ประเทศกมัพูชา  
 เปิดตวัศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ฟูดเซอร์วิส ในรูปแบบ “ดิจิทลั สโตร์” ท่ีสาขาลาดกระบงั

เป็นสาขาแรกของบริษทัฯ และเป็น “ดิจิทลั สโตร์” คา้ส่งแห่งแรกของประเทศไทย 
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 จดทะเบียนจดัตั้ง Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขา Huadu Yingbin ณ เมืองกวา่งโจว 
มณฑลกวางตุง้ แห่งแรกในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดว้ยพ้ืนท่ีขายประมาณ 
1,300 ตร.ม. 

 เปิดตวั Makro HoReCa Acadamy (MHA) ศูนยร์วมความรู้แบบครบวงจรเพ่ือ              
ผูป้ระกอบธุรกิจอาหารมืออาชีพ 

 เปิดตวัศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ฟูดเซอร์วิส ในรูปแบบ “ดิจิทลั สโตร์” สาขารามค าแหง 24 
เป็นดิจิทลั สโตร์ สาขาท่ีสองของบริษทัฯ  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แสดงตามแผนภูมิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

บมจ. สยามแมค็โคร ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
เงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” 
ในการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่
ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า 
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจ
บริการ 

2,400  
ลา้นบาท 

- 

บจ. สยามฟูด เซอร์วิส ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล  มันฝ ร่ัง ก ลุ่ม สินค้าเบ เกอ ร่ี 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ
จากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบ ริการด้าน
อาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการ
บิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  

3,183  
ลา้นบาท 

99.99% 

Indoguna Vina Food 
Service Company 
Limited  
 

ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออกและจดัจ าหน่าย
สินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสด
และอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล  มันฝ ร่ัง ก ลุ่ม สินค้าเบ เกอ ร่ี 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ
จากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบ ริการด้าน
อาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม 
ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจาน
ด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

5 
ลา้น 

ดอลลาร์สหรัฐ 

100.00% 
 

บจ. แมค็โคร อาร์โอเอช ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ ง
ให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/
หรือ การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทใน
เครือ 

3,757 
ลา้นบาท 

99.99% 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ARO Company Limited ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และ
ให้ค าปรึกษาในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

183,000  
ดอลลาร์สหรัฐ 

99.99% 
 

บจ. โปรมาร์ท ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
 

2.5  
ลา้นบาท 

99.99% 

Makro (Cambodia) 
Company Limited 

ประกอบ ธุ ร กิ จน า เข้ าแล ะจัด จ าห น่ าย
ผลิตภณัฑด์า้นอาหารในประเทศกมัพูชา 

47.2  
ลา้น 

ดอลลาร์สหรัฐ 

70.00% 

CP Wholesale India 
Private Limited 

ด าเนินธุรกิจคา้ส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในประเทศอินเดีย 

542.86         
ลา้นรูปีอินเดีย 

99.99% 

Makro (Guangzhou) 
Food Company Limited 

ด าเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ       
ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

75 
ลา้นหยวน           
เหรินหมินป้ี 

100% 

Indoguna (Singapore) Pte 
Ltd 

ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม     
ซาลาม่ี เน้ือสัตวต์ัดแบ่งและอาหารส าเร็จรูป
ภายใตช่ื้อ Carne Meats  รวมทั้งน าเขา้ ส่งออก
และจัดจ าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ
ชั้นดี เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้า    
เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง     
ชั้ น เลิ ศจากทั้ งในและ ต่ างประ เทศ  เพ่ื อ
ตอบสนองควมตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการ
ดา้นอาหารในประเทศสิงคโปร์ อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

1.6 
ลา้น 

ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

80% 

Indoguna Lordly 
Company Limited 
 

ประกอบธุรกิจน าเข้า  ส่งออก ผลิต  และ        
จดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แขง็คุณภาพชั้นดี เช่น 
เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี ไข่น ้ า 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจาก
ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองควม
ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน

10,000  
ดอลลาร์ฮ่องกง 

80% 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 
ธุรกิจจัดเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

Indoguna Dubai L.L.C ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล กลุ่มสินคา้ เบเกอรี เคร่ืองปรุงรส
และอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองควมตอ้งการของ
กลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
ส า ย ก า ร บิ น  ธุ ร กิ จ จั ด เ ล้ี ย ง  โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

300,000                     
ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับ                     
เอมิเรตส์ 

80% 

Indoguna (Cambodia) 
Company Limited 

ประกอบ ธุ ร กิ จน า เข้ าแล ะจัด จ าห น่ าย
ผลิตภณัฑด์า้นอาหารในประเทศกมัพูชา 

2                                 
ลา้น                 

ดอลลาร์สหรัฐ 

70% 

Just Meat Company 
Limited 

ประกอบ ธุ ร กิ จน า เข้ าแล ะจัด จ าห น่ าย
ผลิตภณัฑด์า้นอาหารสดชั้นดี จ าพวกเน้ือสัตว์
และสตัวปี์กในฮ่องกง 

1 
ลา้น 

ดอลลาร์ฮ่องกง 

80% 

MAXZI THE GOOD 
FOOD RESTAURANT 
& CAFE L.L.C 

ด าเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

4  
ลา้น                     

ดีแรห์มสหรัฐ
อาหรับ                     
เอมิเรตส์                 

80% 

ARO Commercial 
Company Limited 

ด าเนินธุรกิจค้าปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา 

18.8 ลา้น 
ดอลลาร์สหรัฐ 

99.99% 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) (“ซีพี ออลล”์) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจใน
กลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยธุรกิจของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่      
(1) กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารครบวงจร ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั (มหาชน) (2) กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและบริการสนบัสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั ซีพี ออลล ์
จ ากัด (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมและบริการสนับสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษัท                             
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ อน่ึง ในการด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง และ
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกซ่ึงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์หลกั บริษทัฯ มีธุรกรรม
และความร่วมมือทางธุรกิจกบั ซีพี ออลล์ และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น มีการซ้ือขายสินคา้
ระหว่างกัน การใช้บริการสนับสนุนด้านการค้า  อย่างไรก็ตาม  การด าเนินธุรกิจและท ารายการระหว่าง                       
บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการ
ระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ือง
การท ารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด โดยเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน ์ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
2.1 การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คือ (1) ธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
เงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่างประเทศ (2) ธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินค้า                 
แช่แข็งและแช่เยน็พร้อมบริการดา้นจดัเก็บและจดัส่ง และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ  

2.1.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่างประเทศ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง 
โดยบริษทัฯ มีสาขา 5 รูปแบบหลกั ดงัน้ี 

2.1.1.1 ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเองแบบคลาสสิก (Classic Store) ภายใต้
ช่ือ “แมค็โคร”  

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก ท่ีจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลาย
ประเภท โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย โดยแต่ละ
สาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียประมาณ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร  

2.1.1.2 ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเพ่ือกลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้าโดยเฉพาะ “แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ”  

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ท่ีถูกออกแบบและพัฒนา         
จากแนวคิดอนัเป็นเอกลกัษณ์ คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นศูนย์จ าหน่ายอาหารสด อาหาร       
แช่แข็ง อาหารแห้ง ว ัต ถุ ดิบ  เค ร่ืองป รุงและอุปกรณ์ ในการป รุงอาหารครบครัน                
เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มโฮเรกา้ โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2555 ท่ี
อ  าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 1,000 - 
5,000 ตารางเมตร 

2.1.1.3 ศูนย์จ าหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “อโีค พลสั” (Eco Plus Store) 

อีโค พลสั ถูกพัฒนาข้ึนจากศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร โดยได้จัดสรรพ้ืนท่ีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสดแก่กลุ่มโฮเรก้าเพ่ิมข้ึนในท าเลพ้ืนท่ีท่ี มีธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหารและจัดเล้ียงจ านวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโตด้านการท่องเท่ียวสูง  
นอกจากน้ี ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย โดยมีพ้ืนท่ีขาย
เฉล่ียประมาณ 7,000 ตารางเมตร  
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ตวัอย่างรูปแบบผงัการจดัวางสินค้า  

 

 

 

 

 
2.1.1.4 ศูนย์จ าหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “แมค็โคร ฟูดช้อป” 

แม็คโคร ฟูดช้อป  ศูนย์จ าหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร       
เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก
ข้ึนโดยไม่ต้องเดินทางไกล โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2558 ท่ีทาวน์ อิน ทาวน ์
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร และยงัคงด าเนินการขยายสาขา
อยา่งต่อเน่ือง โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

2.1.1.5 ร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเลก็ “สยามโฟรเซ่น” (Siam Frozen) 

ร้านสยามโฟรเซ่น เป็นรูปแบบร้านท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใน
กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ โดยเนน้กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริการสาขาแรก
ในปี 2553 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  

ทั้งน้ี ในการด าเนินธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทย          
อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในส่วนของต่างประเทศจะ
บริหารงานผ่านบริษัทย่อย คือ Makro (Cambodia) Company Limited ประเทศกัมพูชา และ CP 
Wholesale India Private Limited ประเทศอินเดีย 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company Limited เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ปลีกคา้
ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาในเดือนกนัยายน 2561   
กลุ่มธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศไดข้ยายการลงทุนธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry เพ่ิมเติมไปยงั
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการจัดตั้ ง ARO Commercial Company Limited 
(“MM”) ผา่นบริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั (“MROH”) ภายใตเ้งินทุนจดทะเบียนจ านวน 0.3 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ โดย MROH ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต  

นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ ง Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket 
Company Limited ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1.2 ธุรกจิน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service APME) 

เพ่ือผนึกก าลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วิส 
ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นน าท่ีประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารในต่างประเทศจ านวน 4 
บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นการให้บริการดา้นอาหารใน
ระดบัสากล บริษทัจึงไดจ้ดัตั้งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 
(Food Service APME) เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจให้บริการด้านอาหารทั้ ง 6 บริษัทในเครือแม็คโคร       
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย 
และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจฟูด
เซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน โดยประกอบดว้ยบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
2.1.2.1 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ ากดั ประเทศไทย 

สยามฟูด เซอร์วิส ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการ
ดา้นจดัเก็บและจดัส่ง โดยเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สยามฟูด เซอร์วิส เปิดด าเนินการทั้ งหมด 5 สาขา ซ่ึงได้แก่       
(1) สาขากรุงเทพมหานคร (2) สาขาพทัยา (3) สาขาเกาะสมุย (4) สาขาภูเก็ต และ (5) สาขา
เชียงใหม่ 

2.1.2.2 Indoguna Vina Food Service Company Limited ประเทศเวยีดนาม 
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการ
ดา้นจัดเก็บและจัดส่งในประเทศเวียดนาม ด าเนินการโดย Indoguna Vina Food Service 
Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมด โดย
จดัตั้ งข้ึนเม่ือปลายปี 2555 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  ต่อมาในปี 2557 ไดเ้ปิด
ด าเนินการสาขาแห่งใหม่ท่ีเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  

2.1.2.3 Indoguna (Singapore) Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ 

Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็นบริษทัชั้นน าดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรากฐานการท า
ธุรกิจท่ีแข็งแกร่งในสิงคโปร์มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเป็นผูน้ าในธุรกิจน าเขา้ ส่งออก
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ไวน์ชั้นเลิศ และ
ผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาล ส าหรับกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึง    
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ผูใ้ห้บริการดา้นอาหารชั้นน า ซ่ึงตอ้งการควบคุมตน้ทุนการผลิต ขณะเดียวกนัก็สนใจใน
ผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเม่ียมมากข้ึน เพ่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนสร้างโอกาสเติบโตทาง
ธุรกิจ  

2.1.2.4 Indoguna Dubai L.L.C และ MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE 
L.L.C ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์  
กวา่ 12 ปีของการด าเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai 
L.L.C ถือ เป็นหน่ึงในผู ้น าธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายอาหารระดับพรีเม่ียมส าห รับ
ผูป้ระกอบการในตะวนัออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศโอมาน 
ประเทศคูเวต ประเทศบาห์เรน และประเทศซาอุดิอาระเบีย มุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ทั้ งผูป้ระกอบการโฮเรก้า และธุรกิจสายการบินชั้นน า โดยจัดจ าหน่ายสินค้า
คุณภาพสูงจากวตัถุดิบชั้นเยี่ยมภายใตแ้บรนด์ชั้นน าของ Indoguna อาทิ ไส้กรอกพรีเม่ียม 
(Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซ าฮาลาล (Masterpiece) นอกจากน้ี ยงัพฒันา
ช่องทางขายออนไลน ์และร้านจ าหน่ายวตัถุดิบอาหารคุณภาพสูง “MAXZI The Good Food 
Shop” ในรูปแบบ Specialty Shop เพ่ือส่งมอบประสบการณ์และแรงบนัดาลใจจากอาหาร
ชั้นเลิศ ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ผูบ้ริโภคยุคใหม่ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการ      
โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งร้านอาหาร “MAXZI The Good Food Shop” ข้ึนในเมือง
ดูไบ โดยใชว้ตัถุดิบคุณภาพสูงเป็นส่วนผสมหลกัในการปรุงอาหารซ่ึงไดรั้บความนิยมเป็น      
อย่างดี นอกจากน้ี ย ังจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Indoguna ได้แก่ ไส้กรอกพรีเม่ียม      
(Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซ าฮาลาล (Masterpiece) รวมถึงกาแฟ 
(Maxzi The Good Food Shop Coffee) รวมถึงมีบริการปรุงอาหารท่ี ซ้ือและสามารถ
รับประทานในร้านได ้ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือผลิตภณัฑแ์ละเมนูอาหารท่ีหลากหลายได้
ทั้งท่ีหน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมรับบริการจดัส่งภายในเมืองดูไบหรือผ่าน
แอพพลิเคชนัขนส่งยอดนิยม เช่น Uber Eats และ Deliveroo เป็นตน้ 

2.1.2.5 Indoguna Lordly Company Limited และ Just Meat Company Limited ประเทศฮ่องกง  
ภายหลังจากการท าสัญญาซ้ือหุ้น Lordly Company Limited (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น 
Indoguna Lordly Company Limited) และ Just Meat Company Limited ในฮ่องกง ส่งผลให้
ธุรกิจให้บริการด้านอาหารของแม็คโครขยายฐานการเติบโตสู่ประเทศฮ่องกง โดยมี
เป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านอาหารในฮ่องกง ด้วยการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Just Meat ธุรกิจน าเข้า ส่งออก ผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เน้ือสตัวคุ์ณภาพสูง 
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2.1.2.6 Indoguna (Cambodia) Company Limited ประเทศกมัพูชา  
ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครท่ีกรุงพนมเปญ ในปี 2560 คือการขยาย
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารเขา้ไปยงัประเทศกมัพูชา โดยร่วมทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินจดัตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited ภายใต้การสนับสนุนของ 
สยามฟูด เซอร์วิส และ Indoguna Vina Food Service ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัฯ สามารถจดัตั้ง
ส านักงานในกรุงพนมเปญ และเสียมเรียบ และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยส่งมอบ
ผลิตภณัฑอ์าหารน าเขา้คุณภาพระดบัพรีเม่ียม และเป็นอาหารท่ีปลอดภยั เพ่ือตอบสนองการ
ขยายตวัของธุรกิจภาคการท่องเท่ียวในตลาดกมัพูชาท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสูง  

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การขยายธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารไปยงัต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพการ
เติบโตดา้นการท่องเท่ียว โดยแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ตลอดจนโอกาสใน
การควบรวมกิจการกบักลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนั ขณะเดียวกนัยงัคงเนน้การเช่ือมต่อเป็น
หน่ึงเดียวกบัแมค็โคร ทั้งในส่วนของระบบงาน การคดัสรรสินคา้จากแหล่งเดียวกนั รวมถึง
การเช่ือมต่อลูกค้า ตลอดจนผนึกความร่วมมือทางธุรกิจกับก ลุ่มบริษัทใน เครือ               
เจริญโภคภณัฑ ์โดยบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตเป็นสองเท่าเพ่ือใหก้ลุ่มธุรกิจแม็คโคร
เติบโตและ  “เป็นท่ีหน่ึงด้านการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” ตามวิสยัทศันท่ี์ไดว้างไวอ้ยา่งมัน่คง  

2.1.3 ธุรกจิอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกจิหลกัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงในเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงส าหรับ
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุนการขยายตวั
ของธุรกิจในอนาคตซ่ึงประกอบดว้ย (1) แมค็โคร อาร์โอเอช เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 
รวมทั้ งให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/หรือ การบริการสนับสนุนแก่บริษทัในเครือ        
(2) ARO Company Limited เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาดและให้ค าปรึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (3) โปรมาร์ท เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค  

 

 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 51 

2.2 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ  

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษทัฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระ
เงนิสดและบริการตนเอง              
ในประเทศและต่างประเทศ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภค
บริโภค และรายไดอ่ื้น* 

SML - 181,611 97.2 185,440 96.1 200,365 95.1 

CPWI 99.99 2 0.0 499 0.3 1,898 0.9 

MAC 70.00 92 0.1 1,264 0.7 2,462 1.2 

MGZ 99.99 - - - - 60 0.0 

MM** 99.99 - - - - 1 0.0 

2. ให้บริการด้านการบริหาร      
ด้านเทคนิคและสนับสนุน 
รายได้จ ากก ารข ายสิน ค้าแล ะ
บริการ และรายไดอ่ื้น* 

MROH 99.99 - - 1 0.0 - - 

ARO*** 99.99 - - - - - - 

PRO** 99.99 - - - - - - 

3. น าเข้า ผลิต และจ าหน่าย
สินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ ธุรกจิ
ให้บริการด้านอาหาร และธุรกจิที่
เกีย่วเน่ือง 
รายได้จ ากก ารข ายสิน ค้าแล ะ
บริการ และรายไดอ่ื้น* 

SFS  99.99 2,356 1.3 2,518 1.3 2,632 1.2 

INDV 100.00 332 0.2 433 0.2 405 0.2 

INDS 80.00 1,566 0.8 1,755 0.9 1,683 0.8 

INDD 80.00 457 0.2 537 0.3 556 0.3 

JM 80.00 8 0.0 - - - - 

INDL 80.00 330 0.2 399 0.2 389 0.2 

INDC 70.00 - - 71 0.0 149 0.1 

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาด
เลก็ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และ
บริการ และรายไดอ่ื้น*  

MAXZI 80.00 - - 13 0.0 27 0.0 

รวมทั้งส้ิน 186,754 100.0 192,930 100.0 210,627 100.0 

หมายเหตุ:     * รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 
         ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ  

    *** ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการปิดกิจการ 
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2.3 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่างประเทศ   

ธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเองเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมี
สดัส่วนรายไดต่้อรายไดร้วมในประเทศ เท่ากบัร้อยละ 96.1 ในปี 2561 และ 96.4 ในปี 2562 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้กระจายอยู่ทัว่ประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 134 สาขา ประกอบดว้ย 
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 28 สาขา อีโค พลสั 15 
สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 7 สาขา 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร กมัพูชา สาขาแรก ท่ีเขตเซ็นสก (Sen Sok) ซ่ึง
ตั้ งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงพนมเปญ เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ
คลาสสิก ภายใต้การด าเนินงานของ Makro (Cambodia) Company Limited นับ เป็นการสร้าง
ปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ใหก้บัผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศกมัพูชา 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดข้ยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใตช่ื้อ LOTS Wholesale Solutions 
โดยไดเ้ปิดสาขาแรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจาก
กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน และไดข้ยายสาขาเพ่ิมอีก 1 แห่งในกรุงนิวเดลี โดยจดัจ าหน่าย
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารสด เคร่ืองครัว เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
ครัวเรือน สินคา้ตกแต่งบา้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองนอน ส่ิงทอ เคร่ืองใชส้ านกังาน สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์
และอ่ืน ๆ โดยให้บริการแบบครบวงจร ดว้ยรูปแบบการขายส่งในระดบัมาตรฐานสากล มีสินคา้
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการจดัส่งสินคา้รวมไปถึงการช าระสินคา้ดว้ยบริการ
ทางการเงินในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร สาขาท่ี 2 ในประเทศกมัพูชา ณ 
เมือง Siem Reap และเปิด LOTS Wholesale Solutions  สาขาท่ี 3 ในประเทศอินเดีย ท่ีเขต Noida ซ่ึง
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกรุง New Delhi และไดเ้ปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้รูปแบบฟูดเซอร์วิส สาขา
แรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีเขต Huadu Yingbin เมือง Guangzhou 
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ข้อมูลจ านวนสาขาและที่ตั้งตามภูมภิาคของธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 
ในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ไม่รวมร้านสยามโฟรเซ่น 
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เน่ืองด้วยกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ียืดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

ก) ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 

ข) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

ค) เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 

ง) ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ช าระลา้ง และเคร่ืองส าอางค์ 

จ) สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  

ฉ) เบเกอรี 

ช) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง (Electrical Appliance and D.I.Y.) 

ซ) เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชส้ านกังานอตัโนมติั 

ฌ) อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 

ญ) เคร่ืองกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชใ้นบา้น 

ฎ) ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

ฏ) ยาและอาหารเสริม 

ฐ) ภตัตาคาร 

ฑ) ผลิตภณัฑอ์าหาร และเคร่ืองใชส้ตัวเ์ล้ียง 

นอกจากสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้โดยการ
จ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยไดว้่าจา้ง
ผูผ้ลิตให้ผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงประเภทสินคา้ดงักล่าวเป็นท่ีช่ืนชอบ
และยอมรับของลูกคา้อย่างกวา้งขวาง และไดจ้ดัจ าหน่ายทั้งในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร แมค็โคร 
ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั และร้านสยามโฟรเซ่น ทั้งน้ี การจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ
ตนเองเป็นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่งใชอ้ยา่งแพร่หลายในหลายประเทศทัว่โลก  

บริษทัฯ มุ่งยกระดบัผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ของแม็คโคร (“Own Brand”) ให้เป็นท่ีรู้จกั รวมถึง
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นการพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑข์อง
แม็คโครในตลาดท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะตลาดพรีเม่ียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีเนน้
การขยายประเภทผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากข้ึนเพ่ือสร้างทางเลือกให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการ 
ปัจจุบนั แบรนดห์ลกัของแมค็โครประกอบดว้ย 
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เคร่ืองหมายการค้า ประเภทของสินค้า 

aro 

 

สินคา้คุณภาพสูงส าหรับผูป้ระกอบการ ซ่ึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์กลุ่ม
วตัถุดิบ อุปกรณ์ส าหรับธุรกิจอาหาร และสินคา้อุปโภคบริโภค 

M & K 

 

สินคา้กลุ่มขนมและเคร่ืองด่ืมส าหรับร้านคา้ปลีก 

Savepak 

 

สินคา้คุณภาพดี ราคาคุม้ค่า ส าหรับผูป้ระกอบการ 

Protech 

 
 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

Q-BIZ 

 

สินค้าประเภทอุปกรณ์ส านักงานและเคร่ืองเขียน ส าหรับกลุ่มลูกค้า
สถาบนั ส านกังาน และธุรกิจบริการ 

สินคา้ท่ีพฒันาข้ึนมาภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ผูป้ระกอบการ   
ทั้ งในด้านคุณภาพท่ีดี มาตรฐานคงท่ี ความหลากหลายครบครันของสินค้า และราคาประหยดั              
ท่ีสามารถเพ่ิมก าไรหรือช่วยผูป้ระกอบการบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจ โดยปัจจุบนั สินคา้หลกั
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของแม็คโคร ไดแ้ก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแพ็ค (Savepak) 
และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดัส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ยงัให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่คู่คา้ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตแ้บรนด ์“เอโร่” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณัฑ์พลาสติก น ้ายาลา้งจาน ภาชนะอาหารใชแ้ลว้ท้ิง 
จนไดรั้บมาตรฐาน Think Green Initiative 

เป้าหมายต่อไปของบริษทัฯ คือ การสร้างความภาคภูมิใจในการใชผ้ลิตภณัฑคุ์ณภาพแบรนดเ์อโร่ และ
สร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไป โดยปัจจุบนัผา้กนัเป้ือนสีแดงติดแบรนด์เอโร่ถือเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในการท าหน้าท่ีสร้างการรับรู้และความจดจ า รวมทั้งเช่ือมโยงถึงแบรนด์ “แม็คโคร”   
ในเวลาเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนจะร่วมมือกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพพฒันาสินคา้เอก็ซคลูซีฟ
ท่ีมีจ าหน่ายเฉพาะท่ีแมค็โครเท่านั้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกของสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการท าธุรกิจไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืนตลอดไป 
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นอกจากน้ี แมค็โครยงัมีสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องกลุ่มธุรกิจ Food Service APME ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยใน
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้แก่ Carne Meats (ไส้กรอกพรีเม่ียม) Ocean Gems (อาหารทะเล) 
MASTERPIECE (ต่ิมซ าฮาลาล) และ C’est Bon! (ขนมหวาน) ด้วยผลิตภัณฑ์และการให้บริการท่ี
หลากหลายส่งผลให้บริษัทฯ สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงใจลูกค้าทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ สามารถตอบโจทย์ครบจบในท่ีเดียว โดยหน่ึงในความส าเร็จของบริษัทฯ ท่ีตอกย  ้า
ภาพลกัษณ์ดังกล่าว คือ ผูเ้ขา้ร่วมงาน THAIFEX – World of Food Asia 2019 ได้ให้ความสนใจใน
ผลิตภณัฑ ์Own Brand ของแม็คโครเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้งผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นลูกคา้สมาชิกของแม็คโคร 
และผูท่ี้สนใจในผลิตภณัฑเ์พ่ือส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ 

2.3.2 ธุรกจิน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็พร้อมบริการด้านจัดเกบ็และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

เพ่ือผนึกก าลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วิส 
ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษัทชั้นน าท่ีประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศจ านวน           
4 บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นการให้บริการดา้นอาหารใน
ระดบัสากล บริษทัฯ ไดต้ั้งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food 
Service APME) เพ่ื อขับ เค ล่ือน ธุร กิจให้บ ริการด้านอาหารทั้ ง  6 บริษัทใน เค รือแม็คโคร                  
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด ์“สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย 
และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ        
ฟูดเซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 
2.3.2.1 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ ากดั ประเทศไทย 

สยามฟูด เซอร์วิส เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์วิส เป็นผูน้ า
ในธุรกิจน าเขา้มีความเช่ียวชาญในการคดัสรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง 
แช่เยน็ และอาหารแหง้ จากต่างประเทศ และในประเทศ ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง 
นม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีมาตรการเขม้งวดในการ
บริหารจดัการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินคา้ จดัเก็บ และการขนส่งภายใต้
กระบวนการท่ีไดม้าตรฐานดว้ย กลุ่มลูกคา้หลกัของสยามฟูด เซอร์วิส ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
- กลุ่มลูกคา้โรงแรมชั้นน า ระดบั 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)  
- กลุ่มภตัตาคาร (Full Service Restaurant : FSR) 
- กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR) 
- กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้  าหน่าย (Manufacturing and Trader) 
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- กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบนัต่าง ๆ  
(Catering and Institutions) 

2.3.2.2 Indoguna Vina Food Service Company Limited  ประเทศเวยีดนาม 
Vina Siam Food เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนปลายปี 2555 ณ เมือง 
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยในปี 2560 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Indoguna Vina Food Service 
เพ่ือประกอบธุรกิจการน าเขา้ และส่งออก ตลอดจนจ าหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหาร
คุณภาพสูงให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจ
โรงแรมทัว่ไป ในปี 2557 บริษทัฯ ด าเนินการขยายสาขาเพ่ิมท่ีเมืองฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม โดยน ากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจท่ียึดถือความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนยก์ลาง (Customer Centric) เช่น มีการจดัโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจแก่
พนักงาน เพ่ือสร้างทีมงานมืออาชีพในการให้บริการดา้นอาหาร พร้อมจดัเตรียมห้องเก็บ
สินคา้แช่เยน็และแช่แข็งไวส้นบัสนุนการเติบโตของผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการอาหารจาน
ด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไปในเมืองฮานอย ดงันั้น Indoguna Vina Food 
Service จึงเป็นกา้วแรกในการต่อยอดทางธุรกิจไปยงัเมืองหรือประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
ต่อไป 

2.3.2.3 Indoguna (Singapore) Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ 
Indoguna (Singapore) Pte Ltd ซ่ึงสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุน้ร้อยละ 80 เป็นบริษทัชั้นน าดา้น
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรากฐานการท าธุรกิจท่ีแข็งแกร่งในสิงคโปร์มายาวนานกว่า 2 
ทศวรรษ โดยเป็นผูน้ าในธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง เช่น 
เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ไวน์ชั้ น เลิศ และผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ส าหรับกลุ่มลูกค้า
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้ห้บริการดา้นอาหารชั้นน า ซ่ึงตอ้งการ
ควบคุมต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกนัก็สนใจในผลิตภณัฑ์ระดบัพรีเม่ียมมากข้ึน เพ่ือใช้
ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ  

2.3.2.4 Indoguna Dubai L.L.C และ MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE 
L.L.C ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์  
กว่า 12 ปีของการด าเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai 
L.L.C ซ่ึงสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุ้นร้อยละ 80 ถือเป็นหน่ึงในผูน้ าธุรกิจน าเขา้และจ าหน่าย
อาหารระดบัพรีเม่ียมส าหรับผูป้ระกอบการในตะวนัออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ประเทศโอมาน ประเทศคูเวต ประเทศบาห์เรน และประเทศซาอุดิอาระเบีย มุ่งตอบ
โจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทั้ งผูป้ระกอบการโฮเรกา้ และธุรกิจสายการบินชั้นน า โดยจดั
จ าหน่ายสินค้าคุณภาพสูงจากวตัถุดิบชั้นเยี่ยมภายใต้แบรนด์ชั้นน าของ Indoguna อาทิ       
ไส้กรอกพรีเม่ียม (Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซ าฮาลาล (Masterpiece) 
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นอกจากน้ี ยงัพัฒนาช่องทางขายออนไลน์ และร้านจ าหน่ายวตัถุดิบอาหารคุณภาพสูง 
“MAXZI The Good Food Shop” ในรูปแบบ Specialty Shop เพ่ือส่งมอบประสบการณ์และ
แรงบนัดาลใจจากอาหารชั้นเลิศ ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคยคุใหม่ 

2.3.2.5 Indoguna Lordly Company Limited และ Just Meat Company Limited ประเทศฮ่องกง  
ภายหลงัจากการท าสัญญาซ้ือหุ้นร้อยละ 80 โดย สยามฟูด เซอร์วิส ใน Lordly Company 
Limited (ปั จ จุบัน เป ล่ียน ช่ือ เป็น  Indoguna Lordly) และ  Just Meat Company Limited       
ในฮ่องกง ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการดา้นอาหารของแม็คโครขยายฐานการเติบโตสู่ฮ่องกง 
โดยมีเป้าหมายมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจให้บริการดา้นอาหารในฮ่องกง ดว้ยการเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัแบรนด ์Just Meat ธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวคุ์ณภาพสูง 

2.3.2.6 Indoguna (Cambodia) Company Limited ประเทศกมัพูชา  
ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครท่ีกรุงพนมเปญ ในปี 2560 คือการขยาย
ธุรกิจให้บริการดา้นอาหารเขา้ไปยงัประเทศกมัพูชา โดยร่วมทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินจดัตั้ง
บริษทัย่อยแห่งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited โดยสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุน้
ร้อยละ 70 ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหว่างการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต ซ่ึงจะ
ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถเร่ิมตน้เปิดตลาดและตั้งส านกังานในกรุงพนมเปญ และเสียมเรียบได้
อย่างมัน่คง พร้อมส าหรับส่งมอบผลิตภณัฑ์อาหารน าเขา้คุณภาพระดบัพรีเม่ียม และเป็น
อาหารท่ีปลอดภัย รองรับการขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเท่ียวในตลาดกัมพูชาท่ีมี
ศกัยภาพการเติบโตสูง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 59 

2.4 การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

2.4.1.1 ธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 

ก) ผลิตภณัฑ ์

บริษัทฯ ย ังคงให้ความส าคัญกับการขายสินค้าประเภทอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก 
อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูน้ าในดา้นการประกอบธุรกิจ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองของประเทศไทย โดยอาศยัความ
เช่ียวชาญทางด้านการคัดสรรสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี และตรงต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 99 เป็นสินคา้ขายขาด และมีสินคา้
ฝากขายเป็นส่วนนอ้ย เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์การท าอาหารส าหรับผูป้ระกอบการมือ
อาชีพ สินคา้ประเภทเคร่ืองนอน เป็นตน้  

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ แต่ละกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกรายย่อย โฮเรกา้ และธุรกิจ
บริการ มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนัออกไป บริษทัฯ 
จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยติดตามและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด จึงช่วยท าใหบ้ริษทัฯ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกันไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งทีมงานเพ่ือคิดคน้และพฒันาสินคา้ประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยา่ง
ต่อเน่ือง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ อาทิ ซอสพร้อมปรุง น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
น ้ าจ้ิมและเคร่ืองปรุงรส อาหารส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “aro” เป็นต้น ทั้ งน้ี  กระบวนการผลิตทั้ งหมดถูกควบคุมโดย
ผูเ้ช่ียวชาญอย่างใกลชิ้ดเพ่ือใหสิ้นคา้และผลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของ
ลูกคา้ ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือบริษทัฯ ขยายธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ 
จึงมีความพร้อมและสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินค้าท่ีจ าหน่ายในแต่ละสาขาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมดา้นอาหารมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจ และ
การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ส่งผลให้บริษทัฯ   
ไดจ้ดัตั้งทีมงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส เพ่ือมุ่งเนน้ท าความเขา้ใจในเชิงลึกถึงความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร หรือกลุ่มโฮเรกา้ พฒันาสินคา้ บริการและ
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สาขารูปแบบใหม่เพ่ือตอบโจทยท์างธุรกิจ และเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงจะเป็น
รากฐานสนบัสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจฟูดเซอร์วิส อย่างย ัง่ยืน ดว้ยการวิเคราะห์
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด ช่วยท าให้บริษทัฯ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเม่ือบริษทัฯ ขยาย
ธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจ าหน่ายในแต่ละ
สาขาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม  
ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันาศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบของแม็คโคร      
ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น เพ่ิมข้ึน โดยรูปแบบ
ของศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวมีพ้ืนท่ีขายเลก็ลง และมีการน าเสนอประเภท
สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลาย และตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้
มากยิ่งข้ึน เพ่ือใหแ้มค็โครเป็นคู่คา้ท่ีน าเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้สมาชิก 

ข) ท าเลท่ีตั้ง 

จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่ง โดยเป็นผูค้า้ปลีกรายแรกใน
ประเทศไทยท่ีเปิดด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายในลกัษณะศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
เงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) บริษทัฯ จึงมีความไดเ้ปรียบจากโอกาสในการ
เลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครือข่ายสาขาท่ีครอบคลุมฐานลูกคา้
ในท าเลหลกั ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทัว่ประเทศรวม
ทั้งส้ิน 134 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จ านวน 79 สาขา 
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 28 สาขา อีโค พลสั จ านวน 15 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป      
5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา ตามล าดบั ทั้งน้ี แต่ละสาขาจะมีพ้ืนท่ี
และรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตามท าเลท่ีตั้ ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจ านวน 35 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 99 สาขา ตามล าดบั  

ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดด าเนินการขยายสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครไปยงั
ประเทศกัมพูชาเป็นแห่งแรก  และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้า      
สาขาท่ี 2 ในรูปแบบอีโค พลสั เพ่ือขยายฐานลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ณ เมือง Siem Reap 

บริษัทฯ ได้ขยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใต้ช่ือ LOTS Wholesale 
Solutions โดยไดเ้ปิดสาขาแรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน และไดข้ยายสาขาเพ่ิมอีก     
1 แห่งในกรุงนิวเดลี และเม่ือวนัท่ีวนัท่ี 12 มกราคม 2562 ไดเ้ปิดสาขา Ithum บนพ้ืนท่ี
ประมาณ 2,700 ตารางเมตร ในเขต Noida กรุง New Delhi ซ่ึงเป็นสาขาท่ี 3    
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นอกจากน้ี ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดก้า้วเขา้สู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการโดย
เปิดใหบ้ริการแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขา Huadu Yingbin ณ เมืองกว่างโจว ซ่ึงเป็นสาขา
แรกในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีจ านวนสาขา
ต่างประเทศทั้งหมด 7 แห่ง  

รายการ 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) 

ประเทศไทย 123 129 134 
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร
รูปแบบคลาสสิก 

79 79 79 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส  19 25 28 
อีโค พลสั 12 13 15 
แมค็โคร ฟูดชอ้ป 5 5 5 
ร้านสยามโฟรเซ่น 8 7 7 
ต่างประเทศ(1) 1 3 7 

รวมทั้งส้ิน 124 132 141 

   หมายเหตุ:     (1)  รวมร้านอาหาร/ ร้านคา้ปลีกขนาดเล็กในกลุ่มธุรกิจฟดูเซอร์วิส 1 ร้านคา้ 

ค) นโยบายดา้นราคา 

ความสามารถในการแข่งขันดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
บริษทัฯ โดยเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของบริษทัฯ ท่ีผา่นมาเกิดจากปัจจยัหลายประการ 
เช่น  การส ารวจราคา การบริหารต้นทุนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และ
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูผ้ลิต และจดัจ าหน่ายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

บริษัทฯ มีนโยบายด ารงไว้ซ่ึ งโครงสร้างการบริหารงานด้วยต้นทุนท่ีต ่ าและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีไดริ้เร่ิมในช่วงปีท่ีผ่าน
มา เช่น การบริหารและควบคุมอตัราผลก าไรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสินคา้    
คงคลงัและสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนชา้ การบริหารตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสินคา้  
การอนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน
การใชร้ะบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ง) การส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายของบริษทัฯ ไดเ้นน้ถึงการส่ือสารกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการผ่าน
ช่องทางวารสาร Makro Mail ซ่ึงมีลักษณะเป็นแค็ตตาล็อกสินค้าจัดท าล่วงหน้า            
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ในแต่ละปักษ ์(2 สปัดาห์) บริษทัฯ จะท าการลดราคาสินคา้ชนิดใดบา้ง ซ่ึงสินคา้ท่ีน ามา
ส่งเสริมการจ าหน่ายจะเป็นสินคา้ท่ีมีราคาถูกกว่าปกติมาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงาน
ล่วงหนา้ตลอดปีท่ีจะจดัใหมี้การเสนอขายสินคา้ราคาพิเศษแก่ลูกคา้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมี
การวางแผนล่วงหน้าร่วมกบัผูจ้ดัจ าหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เพ่ือให้การส่งเสริมการ
จ าหน่ายของแต่ละ Suppliers เป็นไปโดยสอดคลอ้งกับการส่งเสริมการจ าหน่ายของ
บริษทัฯ บริษทัฯ ยงัมีการจดัการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล ซ่ึงประกอบดว้ยการลด
ราคาสินคา้ การแลกของสมนาคุณ การจดัรายการพิเศษ เป็นต้น นอกจากน้ี บริษทัฯ      
ยงัไดร่้วมมือกบัธนาคารในการเสนอบริการทางธุรกิจให้กบัลูกคา้ในรูปแบบการเปิด       
สาขาย่อย ณ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร การบริการบตัรเครดิตซิต้ีแบงกก์าร์ด ส าหรับ
ซ้ือสินคา้ทุกประเภท และบตัรเครดิตท่ีมีตราสัญลกัษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ ส าหรับการซ้ือ
สินค้าอุปโภคประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน และเฟอร์นิเจอร์  
นอกเหนือจากการจดัรายการส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี ท่ีน าเสนอผา่นใบปลิว และ Makro 
Mail บริษัทฯ ย ังมี  “แม็คโคร แอพพลิเคชัน” แอพพลิเคชันแรกเพ่ือผู ้ประกอบการ
โดยเฉพาะ ส าหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้ลูกค้าส่ือสารกับแม็คโครไดใ้กลชิ้ดมากข้ึน       
ท าให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการทุกกลุ่มสามารถวางแผนในการเลือกซ้ือ และน าสินคา้ไปสร้าง
ผลก าไรอีกทอดหน่ึงได ้นอกจากน้ี การจดัเตรียมสินคา้ในปริมาณมากตามท่ีลูกคา้สั่งไว้
ล่วงหนา้ นบัเป็นอีกหน่ึงบริการท่ีช่วยผูป้ระกอบการประหยดัเวลาในการด าเนินธุรกิจ และ
ตอกย  ้าวา่แมค็โครเป็นคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยตรงขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัจดัโครงการและกิจกรรม    
ท่ีเป็นประโยชนต่์อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

(1) มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa) ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ส าคญัประจ าปีของบริษทัฯ และจดัต่อเน่ืองกว่า 10 ปี ตอกย  ้าความเป็นมืออาชีพ
ของแมค็โครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ดว้ยความครบครันของ
วตัถุดิบและอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจอาหาร นวตักรรมด้านอาหาร เช่น ซอสปรุง
ส าเร็จแบรนด ์“เอโร่” และการจดัแสดงสินคา้ใหม่ของแม็คโครและพนัธมิตรทาง
การคา้กวา่ 300 ร้านคา้ ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู้อยา่งหลากหลายผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ลูกคา้ทั่วไปและกลุ่ม
โฮเรก้า ได้น าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจท่ีได้รับจาก
กิจกรรมภายในงานไปพฒันาต่อยอดธุรกิจของตนเองให้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 
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(2) โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่มลูกค้า
หลกัของบริษทัฯ กลุ่มหน่ึงคือผูค้า้ปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วย บริษทัฯ จึงได้
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพร้านคา้ปลีกและร้านโชห่วยไทย โดยการ
ใหค้ าแนะน า ความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก สนบัสนุนเคร่ืองมือในการ
สร้างยอดขายและผลก าไร ให้ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย น าไปพัฒนา
ปรับปรุงธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคยุคใหม่ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผา่นกิจกรรมท่ีส าคญั ๆ ของโครงการ อาทิ  

- การจดังานตลาดนดัโชห่วย ซ่ึงในงานประกอบไปดว้ยการจดักิจกรรมสัมมนา
และบริการใหค้ าแนะน าในการจดัการร้านคา้ปลีก 

- การจดัท าคู่มือการเปิดร้านใหม่ เพ่ือใหค้ าแนะน าแก่ผูท่ี้ตอ้งการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาคู่มือ 3 ชุด ประกอบดว้ยคู่มือ 8 หัวขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือ
การปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวางแผนผงัร้านคา้มินิมาร์ทใน
รูปแบบ 3 มิติ รวมถึงการให้ค าแนะน าการบริหารพ้ืนท่ีกลุ่มสินคา้ภายในร้าน
ตามท าเลท่ีตั้ง ตวัอย่างการจดัเรียงสินคา้ และประมาณการเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
โดยค านึงถึงท าเลท่ีตั้งและกลุ่มลูกคา้ของร้านคา้เป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ไดพ้ฒันาโปรแกรมดงักล่าวจนสามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก
คุณสมบติัในการออกแบบผงัร้าน การจดัเรียงสินคา้ และการเลือกสินคา้ตาม
ท าเล ในปีน้ีนวตักรรมดงักล่าวสามารถตอบโจทยด์า้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
ธุรกิจ เช่น ตน้ทุน ยอดขายและก าไร ซ่ึงเป็นความครบครันท่ีผูป้ระกอบการ  
โชห่วยตอ้งการ เน่ืองจากสามารถมองเห็นภาพธุรกิจชดัเจน โดยเป็นบริการท่ี
แมค็โครมอบใหโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

- การเพ่ิมพูนความรู้ และเทคนิคต่างๆ ผ่าน e-Learning ในช่องทาง โชว์ห่วย
ไทย.com ตลอด 24 ชัว่โมง   

- บริการรับสัง่ซ้ือ จดัเตรียมสินคา้ และจดัส่งสินคา้ ส าหรับร้านคา้ประชารัฐ 

(3) ศูนย์ Makro Culinary Center - MCC มากกว่าการจัดหาวัตถุ ดิบท่ีหลากหลาย            
มีคุณภาพท่ีดี ในราคาท่ีคุม้ค่าท่ีสุดแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 
บริษทัฯ จดัตั้งศูนย ์Makro Culinary Center - MCC ข้ึนบริเวณชั้น 1 ของอาคารธารา
พัฒนาการ เพ่ือประกาศเป็นคู่คิดธุรกิจผู ้ประกอบการโฮเรก้า ในโอกาสย้าย
ส านักงานใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวางและมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายครบ
ครัน ด้วยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าผู ้ประกอบการโฮเรก้าเป็นอย่างดี          
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ศูนย ์Makro Culinary Center จึงไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ือเป็นหน่วยงานหลกัในการ
เสริมสร้างศักยภาพของผูป้ระกอบการร้านอาหารอย่างรอบด้าน ได้แก่ การเป็น
ศูนยวิ์จยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ ซ่ึงท่ีผ่านมามีการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือผู ้ประกอบการโฮเรก้าเฉล่ีย 140 รายการต่อปี           
โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ลูกคา้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่าง
ใกลชิ้ด ทั้ งการทดสอบและประเมินคุณภาพอาหารผ่านทางประสาทสัมผสัทั้ ง 5 
(การดม การชิม การมอง การสัมผสั และการได้ยิน) ภายในห้อง Sensory Cabinet 
การทดสอบปรุงอาหารดว้ยผลิตภณัฑภ์ายในหอ้งครัวท่ีเพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์การ
ท าครัวท่ีทนัสมยั เพ่ือน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตอบโจทยก์ารท า
ธุรกิจยคุปัจจุบนัมากท่ีสุด   

ศูนย์ Makro Culinary Center ยงัเป็นศูนยฝึ์กอบรมให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
และแนวโน้มด้านการท าธุรกิจอาหาร ล่าสุดได้รับเกียรติจากเชฟวิวแมน ลีออง 
ประธานผูก่้อตั้ง Thailand Culinary Academy มาถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจดัการ
ร้านอาหาร ซ่ึ งได้ รับการตอบรับจากลูกค้าสมาชิกเป็นอย่างดี  ทั้ งท่ี เป็ น
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีแผนจะท าธุรกิจร้านอาหาร หรือผู ้ประกอบการท่ีมี
ร้านอาหารอยู่แลว้ และต้องการเพ่ิมเติมความรู้ในการท าธุรกิจ ทั้ งน้ี ผูท่ี้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรจากศูนย ์Makro Culinary Center ดว้ย  

ทั้ งน้ี  ศูนย์ Makro Culinary Center ถือเป็นหน่ึงกลไกส าคัญในการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของแม็คโครในการเป็นคู่คิดธุรกิจผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ผ่านรายการ 
Food Morning ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยเชิญเชฟผูเ้ช่ียวชาญมามอบทักษะ
ความรู้ รวมทั้ งสร้างโอกาสให้ร้านอาหารของลูกคา้สมาชิกเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 
ควบคู่ไปกบัการแนะน าผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ และให้เป็นท่ี
จดจ าในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหารท่ีพร้อมสนับสนุนผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ดว้ยความเขา้ใจ   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ชศู้นย ์Makro Culinary Center ในการจดักิจกรรมภายใน
ของแม็คโคร อาทิ กิจกรรม Charity Lunch โดยน าวตัถุดิบท่ีมีจ าหน่ายในศูนย์
จ าหน่ายสินค้าแม็คโครมาปรุงเป็นเมนูอาหารรายการต่าง ๆ พร้อมจ าหน่ายแก่
พนกังานท่ีสนใจร่วมกิจกรรมการกศุล เพ่ือรวบรวมเงินบริจาคไปต่อยอดท ากิจกรรม
เพ่ือสงัคมต่อไป  

(4) โครงการ “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro HoReCa Academy) หรือ “MHA”    
ในปี ท่ีผ่านมาบริษัทฯ เปิดตัว “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro HoReCa 
Academy) หรือ “MHA” ดว้ยวิสัยทศัน์ในการผลกัดนัให้แม็คโครเป็นผูน้ าความรู้
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ดา้นธุรกิจอาหารและคู่คิดธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการโฮเรกา้ โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือสร้างศกัยภาพและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ผ่าน 
4 แนวทางหลกั ได้แก่ 1) การเสริมสร้างองค์ความรู้ 2) การพัฒนาธุรกิจ 3) การ
สนับสนุนพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือ 4) การสร้างยอดขายให้เติบโต   
บริษทัฯ ไดส้ร้างศูนยก์ารเรียนรู้ออนไลน์ MHA (https://makrohorecaacademy.com) 
จ านวน 11 หลกัสูตร ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยไม่
มีค่าใช้จ่าย เพ่ือศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจร้านอาหารในดา้นต่าง ๆ 
อาทิ การสร้างยอดขายและเพ่ิมรายได ้การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการร้าน 
การส่งเสริมความรู้ดา้นสุขอนามยั รวมถึงการสร้างสรรค์เมนูและสูตรอาหารใหม่
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่น โดยมีหลักสูตรยอดนิยม ได้แก่ “โปรโมท
ร้านอาหารในออนไลน์ ใหย้อดขายพุ่งข้ึน 10 เท่า” และ “การจดัการงบก าไร ขาดทุน
อย่างง่าย” นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัสัมมนาท่ีส านักงานใหญ่ และจดั Cooking 
Workshop กว่า 50 คร้ังตามสาขาต่าง ๆ เพ่ื อน าเสนอเทรนด์อาหารและการ
สร้างสรรคเ์มนู และเพ่ิมก าไรใหแ้ก่ลูกคา้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีช่องทางการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการมีทางเลือกใน
การคน้หาขอ้มูล และสามารถใชส้ร้างเครือข่ายกบัพนัธมิตรในกลุ่มผูป้ระกอบการ
โฮเรกา้ เช่น ช่องทาง Facebook และ Youtube อีกทั้ ง บริษทัฯ ยงัจดัพิมพ์นิตยสาร 
“วตัถุดิบ” (Ingredient Magazine) ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เก่ียวกบัอาหาร อาทิ 
สูตรอาหารเพ่ือสุขภาพและสูตรอาหารนานาชาติ คุณสมบัติและประโยชน์ทาง
โภชนาการของวตัถุดิบต่าง ๆ รายการสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถหาซ้ือได้ท่ี  
แม็คโคร บทสัมภาษณ์ เชฟชั้ นน าและผู ้ประกอบการร้านอาหาร เป็นต้น                  
ซ่ึงผูป้ระกอบการโฮเรกา้ต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะ
พัฒนาเน้ือหาและหลักสูตรใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผูป้ระกอบการโฮเรก้า         
มีทกัษะและความรู้รอบดา้น สามารถน าไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาธุรกิจของตนเองต่อไป 

2.4.1.2 ธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริการด้านจัดเก็บ          
และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารใหเ้ป็นหน่ึงเดียวในระดบัภูมิภาค โดยให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ
ดา้นอาหารในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแขง็แกร่ง ในปี 2560 
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สยามฟูด เซอร์วิส ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นน าท่ีประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร
ในต่างประเทศจ านวน 4 บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ า
ด้านการให้บริการด้านอาหารในระดับสากล บริษัทฯ ได้ตั้ งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส             
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service APME) เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจ
ให้บริการดา้นอาหารทั้ง 6 บริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 
กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจ
ให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna”      
ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจฟูดเซอร์วิส
ของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 

ก) ผลิตภณัฑ ์

เพ่ือตอบสนองกบัธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหารท่ีมีมูลค่าตลาดในระดบัสูงมากและมีการ
แข่งขัน ท่ี รุนแรง สยามฟูด  เซอร์วิส  Indoguna Vina Food Service และกลุ่ม Food 
Service APME (“กลุ่มบริษัทย่อย”) จึงไดว้างแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัส าหรับลูกคา้กลุ่มเป้าหมายดว้ยการสร้างความแตกต่างใหมี้ความเหนือคู่แข่ง
ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ความหลากหลายและคุณภาพของสินคา้ 

กลุ่มบริษัทย่อยได้ท าการศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัย่อยจึงไดมี้การคดัสรรสินคา้ท่ีมี
คุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะสินคา้ใน
กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญ่ีปุ่น ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงกว่าอตัราการเติบโต
เฉล่ียของอาหารประเภทอ่ืน ควบคู่กบัการเพ่ิมตราสินคา้โดยการคดัสรรและน าเสนอ
สินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ เพ่ือเจาะจงกลุ่มลูกคา้อยา่งชดัเจนมากข้ึน  

ความเป็นเลิศในดา้นการบริการ 

จากความตั้งใจของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีตอ้งการสร้างความเป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการ จึง
ไดด้ าเนินการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารท างานของ
ฝ่ายบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือขององคก์ร
และของพนักงานในองค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยการจัดการจากระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือให้หน่วยงานท่ี
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เก่ียวข้องมีข้อมูลในการให้บ ริการลูกค้า ท่ีสอดคล้องกันทั้ งองค์กร ซ่ึงจะเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทย่อยมีความพร้อมท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับพัฒนา
ศกัยภาพการให้บริการตามมาตรฐานการบริการระดบัสากล เพ่ือสร้างความประทบัใจ
ในการใหบ้ริการ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และสามารถแข่งขนัในตลาดไดใ้นระยะยาว  

การใหค้วามส าคญักบัพนกังาน  

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบ ริการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานในองค์กรเป็นหัวใจส าคญัในการท่ีกลุ่มบริษทัย่อยจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญในกระบวนการ
คดัเลือกพนกังาน รวมทั้งจดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรม พร้อมการประเมินผลงานของ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นความรู้เก่ียวกับสินค้าและการให้บริการท่ี ดี            
เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสินค้า (brand loyalty) ของผูบ้ริโภคต่อกลุ่มบริษทัย่อยใน
ระยะยาว 

ข) ท าเลท่ีตั้ง 

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service 
APME) ได้ขับ เคล่ือนธุรกิจให้บ ริการด้านอาหารทั้ ง 6 บ ริษัทในเครือแม็คโคร             
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือผนึกก าลังเครือข่ายธุรกิจให้ เป็นหน่ึงเดียว ภายใต้แบรนด ์     
“สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ 

นอกจากส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว สยามฟูด เซอร์วิส ยงัมีสาขาใน
ประเทศตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีก 4 แห่ง ได้แก่ เกาะสมุย พัทยา ภูเก็ต และ
เชียงใหม่ ทั้ งน้ีเพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร ในแหล่ง
ท่องเท่ียว และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน 

ในส่วนของ Indoguna Vina Food Service การขยายตลาดในช่วงท่ีผ่านมามุ่งเน้นกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายในเมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็นหลกั 

ค) นโยบายดา้นราคา 

กลุ่มบริษัทย่อยก าหนดราคาสินค้าท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาด และเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสู่ความส าเร็จของกลุ่มบริษทัย่อยและท า
ใหส้ามารถดึงดูดใหลู้กคา้หลกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทัยอ่ยจดัจ าหน่าย 
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ง) การส่งเสริมการขาย 

สยามฟูด เซอร์วิส ไดป้รับปรุงภาพลกัษณ์ทางการตลาด โดยท าการปรับปรุงเวบ็ไซต ์
จัดท าแผ่นพับโฆษณาแบบใหม่ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเพ่ือการสาธิต
ผลิตภณัฑ ์รวมทั้งยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ในกลุ่มภตัตาคารอาหารเอเชียทั้งท่ีเป็นรายย่อย
และท่ีเป็นภัตตาคารในเครือต่าง ๆ ซ่ึงท าให้การด าเนินธุรกิจของสยามฟูด เซอร์วิส        
มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งมัน่เจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุดเพ่ือการผลกัดนัการ
พฒันาของสินคา้ฟูดเซอร์วิส ทั้งลูกคา้เก่าและใหม่ เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินคา้
และบริการ อาทิ การพฒันาเมนูใหม่จากสินคา้ในกลุ่มเน้ือ ผลิตภณัฑป์ระเภทนม และ 
อาหารทะเลให้กบัลูกคา้กลุ่มผูใ้ห้บริการอาหารจานด่วน การเพ่ิมสินคา้ประเภทอาหาร
สด (Live) เช่น กุง้มงักร หอยนางรมสด เป็นตน้ 

ส าหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม Indoguna Vina Food Service ได้ด าเนินการจัดตั้ ง
ส านกังานแห่งแรกในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการขยายสาขา
เพ่ิมท่ีเมืองฮานอย เพ่ือตอบโจทยทุ์กการด าเนินการของธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงห้องครัวสาธิต
เพ่ือใช้จดักิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ อีกทั้ง ยงัช่วยเสริม
ภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และรองรับ
การขยายตวัของธุรกิจในอนาคตอีกดว้ย  

นอกจากน้ี Indoguna Vina Food Service ยงัมีส่วนร่วมในการสร้างสรรกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และยงัเป็นการขยายโอกาสในการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีน่าสนใจ เช่น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และ
งาน  Robo wine dinner เป็นต้น ทั้ งยงัเข้าร่วมกิจกรรมมากมายกับทางสมาคมเชฟ       
เพ่ือสร้างโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier 
chefs และร่วมกบั FHV ในการจดัแสดงผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง ทุกกิจกรรมลว้นมี
ส่วนสร้างความแตกต่างและสนับสนุนให้ Indoguna Vina Food Service ก้าวข้ึนเป็น
บริษทั   ผูใ้ห้บริการดา้นอาหารระดบัแนวหน้าในประเทศเวียดนาม และไดรั้บความ
ไวว้างใจจากผูป้ระกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจท่ีจดัหาสินคา้และบริการคุณภาพมาให้
โดยตลอด 

2.4.2 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากทัว่ประเทศ บริษทัฯ ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองในการจดั
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ซ่ึงประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกคา้
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เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาถึงขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มลูกค้า
โฮเรกา้ และกลุ่มธุรกิจบริการ ซ่ึงลกัษณะของลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้งัน้ี 

2.4.2.1 ธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 

ก) ผู้ ค้าปลีกรายย่อย: ผู ้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยท่ีจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค              
ซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย ร้านขายของช า ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขาย
เคร่ืองเขียน เป็นตน้ 

ข)  โฮเรก้า: ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเลก็ท่ีจ าหน่ายอาหารหลากหลายประเภท  

ค)  ธุรกิจบริการ: ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ 
บริษทั ส านักงานบริการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงพิมพ ์  
ร้านซกัรีด และผูป้ระกอบธุรกิจบริการทัว่ไป เป็นตน้ 

การพฒันาลูกคา้จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่าง
ลึกซ้ึง โดยเฉพาะกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรกา้ โดยทีมงานฝ่ายพฒันาลูกคา้ยงัคง
ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ท าความรู้จกักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพทั้งหลาย เพ่ือน า
ขอ้คิดเห็นและค าแนะน าจากลูกคา้มาประมวลและวิเคราะห์ เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของธุรกิจต่อไป นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยบริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทั
ในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ จึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะผสานความร่วมมือกบักลุ่มเครือ
เจริญโภคภณัฑ์ในฐานะผูน้ าธุรกิจทางดา้นอาหารอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีความรู้ความ
ช านาญ และมีความเข้าใจในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างดี มาช่วยพฒันาและเสริมสร้างความ    
เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน  

บริษทัฯ มีเป้าหมายชดัเจนท่ีจะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการ บริษทัฯ จึงพฒันา
รูปแบบของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ใหมี้ความหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเหมาะสม
กบัลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซ่ึงสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจบริษทัฯ ทั้ งใน
ประเทศและในระดบัภูมิภาคอาเซียน ดงัต่อไปน้ี 

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก 

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก เป็นรูปแบบสาขาหลกัของบริษทัฯ และมี
พ้ืนท่ีการขายตั้ งแต่ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือ
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ประกอบธุรกิจจดัหาสินค้าไวเ้พ่ือตอบสนองธุรกิจของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายย่อย เพราะผูป้ระกอบการมาศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครเพียงท่ีเดียว จะไดรั้บความสะดวกและสามารถเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค
ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งท่ีจดัเตรียมไวอ้ย่างหลากหลายครบถว้น ท่ีส าคญัคือ มีราคาท่ี
เหมาะสมซ่ึงสามารถน าไปท าก าไรต่อได ้ภายใตแ้นวคิดสินคา้ครบ บริการดี ราคาถูก ทั้งน้ี 
มาตรการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนส าคญัยิ่งท่ีท าให้บริษทัฯ ยงัคงความ
เป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ท่ีมอบความคุม้ค่าของสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ
ไดอ้ยูเ่สมอ  

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นรูปแบบสาขาท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือประกอบธุรกิจจดัหาสินคา้
แบบครบวงจรแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้โดยเฉพาะ เช่น อาหารสด และอาหารแช่แข็ง 
อาหารแห้ง เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารและโรงแรม เป็นตน้ ทั้งน้ี แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส มีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 1,000-5,000
ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดท่ีเล็กจึงท าให้เกิดความคล่องตัวในการขยายสาขา และยงัท าให ้ 
บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีใกลก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากข้ึน  

อีโค พลสั 

อีโค พลสั มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมีจุดประสงค์พัฒนาข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการไดท้ั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายย่อย 
กล่าวคือ รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จดัสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพ่ือ
ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในท าเลพ้ืนท่ีท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร
และจดัเล้ียงจ านวนมาก และมีศกัยภาพในการเติบโต เช่น สาขาพทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ 
(หางดง) เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มโฮเรกา้ ส่งผลให้ธุรกิจบริษทัฯ     
มีความแตกต่างและไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

แมค็โคร ฟู้ดชอ้ป 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเลก็แต่ครบวงจร โดยมี
พ้ืนท่ีการขายเฉล่ียประมาณ 600 - 800 ตารางเมตร เพ่ือให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน
พ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่ตอ้งเดินทางไกล 

ร้านสยามโฟรเซ่น 

ร้านสยามโฟรเซ่น ถูกพฒันาข้ึนเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั มีพ้ืนท่ีการ
ขายเฉล่ีย 80 - 260 ตารางเมตร 
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2.4.2.2 ธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริการด้านจัดเก็บ          
และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

กลุ่มลูกคา้หลกัของสยามฟูด เซอร์วิส ไดแ้ก่ กลุ่มโฮเรกา้ ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงภตัตาคาร
ขนาดใหญ่ทั้งประเภทผูป้ระกอบการอิสระและภตัตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ให้บริการดา้นอาหารแก่ลูกคา้คู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริการอาหารจานด่วน (Quick Service 
Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในธุรกิจ
บริการดา้นอาหารและธุรกิจของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้ รวมทั้งการน าเสนอสินคา้และบริการท่ี
ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทั้งน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีคลงัสินคา้อยู ่5 แห่ง
ในท าเลท่ีส าคญัจึงสามารถจดัส่งสินคา้คุณภาพดีแก่ลูกคา้ทัว่ประเทศ  

นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการฝึกอบรม
แก่พนักงานให้มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลูกคา้กลุ่ม
โฮเรกา้ เพ่ือน าเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยมีการ
จดัการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหวัหนา้พ่อครัว (Chef) และการพฒันาทกัษะใน
การขาย เป็นตน้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมในงานแสดงสินคา้ส าคญั งาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ือง
อาหารและอุปกรณ์” ท่ีจดัโดยบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้สยามฟูด เซอร์วิส มีผลประกอบการท่ี
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

Indoguna Vina Food Service ให้ความส าคญักับการขยายตลาด และมุ่งเน้นการน าเสนอ
ความหลากหลายของผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในประเทศ
เวียดนาม ส่งผลให้ Indoguna Vina Food Service มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย 
และเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 
และรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

2.4.3 ลูกค้ารายใหญ่ 

ลูกคา้รายใหญ่ท่ีมียอดซ้ือสินคา้และบริการเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม
ส าหรับปี 2562  

- ไม่มี –  
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2.4.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

2.4.4.1 ธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 

การจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ เป็นแบบช าระดว้ยเงินสดและบริการตนเอง โดยมุ่งเนน้
การจ าหน่ายสินคา้หลากหลายในปริมาณมาก และราคาท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารตน้ทุน
การด าเนินงานให้ต ่าท่ีสุด เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าหลกัอนัได้แก่กลุ่มผูค้ ้าปลีกรายย่อยและกลุ่ม
โฮเรกา้สามารถน าไปท าก าไรต่อและแข่งขนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดอ้  านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้ เช่น การให้บริการแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ลูกค้า
สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนสินคา้ หากพบว่าสินคา้นั้นช ารุดหรือเสียหายอนัเกิดจาก
ความบกพร่องของบริษทัฯ หรือผูผ้ลิต โดยลูกคา้จะตอ้งน าใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งสินคา้ท่ี
ประสงคจ์ะขอคืนหรือเปลี่ยนมาพบเจา้หนา้ที่แผนกรับคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ภายใน       
7 วนั นบัจากวนัท่ีท าการซ้ือ ยกเวน้สินคา้อาหารสดและแช่แข็งจะตอ้งกระท าภายในวนัท่ีซ้ือ
ไปเท่านั้น ทั้งน้ี สินค้าท่ีจะขอคืนหรือเปล่ียนต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้ งตัวสินค้าและ     
หีบห่อ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การประกนัราคาสินคา้ (Price Guarantee) ภายใตเ้ง่ือนไข
ของบริษทัฯ เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ 

ปัจจุบัน บริษทัฯ มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง
ทั้งหมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จ านวน 79 สาขา 
(2) แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 28 สาขา (3) อีโค พลสั จ านวน 15 สาขา และ (4) แมค็โคร 
ฟูดชอ้ป 5 สาขา (5) ร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา โดยสาขาแต่ละรูปแบบมีลกัษณะ
ของผลิตภัณฑ์และท าเลท่ีตั้ ง ท่ี เหมาะกับ ลูกค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป           
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.4.2 - ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย)  

กว่า 30 ปีท่ีบริษทัฯ อยู่เคียงคู่ผูป้ระกอบการท่ามกลางความทา้ทาย ทั้งภาวะการแข่งขนัใน
ตลาด การเปล่ียนแปลงจากการท าธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) สู่การท า
ธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค บริษทัฯ จึงตอ้งเร่งพฒันาสินคา้และ
บริการอย่างต่อเน่ือง โดยยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) และ
การใชฐ้านขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ เพ่ือส่งมอบโซลู
ชนัทั้งในดา้นผลิตภณัฑคุ์ณภาพดีและการใหบ้ริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้แต่
ละกลุ่มอย่างตรงจุด ตลอดจนน าเทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนส าคญัในการสร้างประสบการณ์ 
พร้อมเดินหนา้พฒันาคู่คา้ เป็นคู่คิด เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั 
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ในปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต ทั้งความช่ืนชอบใน
อาหารชั้นเลิศปรุงดว้ยวตัถุดิบจากทัว่โลก การสั่งซ้ือสินคา้จากช่องทางออนไลน์ ความนิยม
ในการซ้ืออาหารพร้อมปรุง การสร้างความแตกต่างเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าพรีเม่ียม 
รวมถึงความใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้รูปแบบ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งปรับเปล่ียนไปเพ่ือคงความเป็นหน่ึงในธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง 
และธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ท่ีไม่ใช่ เพียงการจ าหน่ายสินค้า แต่เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ความประทบัใจผ่านการใหบ้ริการ โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ของบริษทัฯ เพ่ือใชป้ระกอบธุรกิจไดค้รบจบในแห่งเดียว  

2.4.4.2 ธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริการด้านจัดเก็บ           
และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจให้บริการด้านอาหารทั้ ง 6 บริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม         
6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
รวมทั้งเพ่ือผนึกก าลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” 
ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 

สยามฟูด เซอร์วิส มีพนักงานขายดูแลลูกคา้แต่ละราย แต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมี
แผนกบริการลูกคา้ส่วนกลางท่ีสามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงท าให้สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ี สยามฟูด เซอร์วิส        
เพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้าอาหารแห้งโดยอาศัยความร่วมมือจากบริษัทฯ ซ่ึงจะท าให ้    
สยามฟูด  เซอร์ว ิส  มีสถานภาพท่ีจะชิงส่วนแบ่งการเติบโตในตลาดได้เป็นอย่างดี 
นอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสาขาและ
อาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant : QSR) ซ่ึงเป็นการขยายฐานลูกค้าและการ
พฒันาธุรกิจ 

สยามฟูด  เซอร์วิส  มีคลงัสินคา้ห ้องเย ็น  และรถจดัส่งสินคา้ที ่ติด เค ร่ืองควบคุม
อุณหภูมิท าความเย็น จึงท าให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นผูน้ าตลาดในดา้น
ผลิตภณัฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหาร 5 ท าเลหลกั  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย พทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

Indoguna Vina Food Service มีวตัถุประสงค์ เพ่ือขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และ
เตรียมความพร้อมของบริษทัฯ ส าหรับโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะมีข้ึนภายหลงัการเขา้สู่
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กบับริษทัฯ โดยอาศยัการเติบโตของธุรกิจให้บริการดา้นอาหารของประเทศ
เวียดนามซ่ึงมีอตัราท่ีสูงในปัจจุบนั 

ในปี 2561 และปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีการส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ
ประมาณ 244 ลา้นบาท และ 105 ลา้นบาท ตามล าดบั 

2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สถานการณ์ธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีกในปี 2562 เผชิญความทา้ทายมากกว่าปีท่ีผ่านมาจากแนวโน้มการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีมีอตัราการขยายตวัลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 โดยในไตรมาส
ท่ี 4 ปี 2562 มีอตัราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.6  ประกอบกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความ
ระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึนจากความวิตกในสถานการณ์เศรษฐกิจและรายไดใ้นอนาคต 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีอตัราการขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีอตัราการ
ขยายตวัร้อยละ 4.2 อนัเป็นผลมาจากการลดลงอย่างต่อเน่ืองของมูลค่าการส่งออก ประกอบกบัการ
ปรับตวัลดลงของการใชจ่้ายและการลงทุนของภาครัฐ 

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การส่งออก และการลงทุนภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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ทั้งน้ี รูปแบบร้านคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศไทยในปัจจุบนั สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงัน้ี1  

1) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Discount Store / Supercenter / Hypermarket) หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีมี
พ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัทั้ ง
หมวดอาหาร (Food) และหมวดท่ีมิใช่อาหาร (Non-Food) มีกลยุทธ์การตลาดท่ีส าคัญคือ 
รูปแบบร้านคา้ทนัสมยั ท าเล ส่ิงอ านวยความสะดวก และสามารถจ าหน่ายสินคา้ท่ีต ่ากว่าราคา
ตลาด ไดแ้ก่ เทสโก ้โลตสั บ๊ิกซี 

2) ร้านค้าส่งขนาดใหญ่บริการตนเอง (Cash & Carry) หมายถึง ร้านค้าส่งท่ีมีพ้ืนท่ีตั้ งแต่ 1,000 
ตารางเมตรข้ึนไป จ าหน่วยสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั ทั้งหมวดอาหาร (Food) และ
หมวดท่ีมิใช่อาหาร (Non-Food) โดยสัดส่วนหมวดอาหาร (Food) มากกว่าสินคา้หมวดท่ีมิใช่
อาหาร (Non-Food) และขายสินคา้ในปริมาณมาก หรือเป็นขนาดหีบห่อ (pack size) ราคาขายส่ง 
ไดแ้ก่ แมค็โคร 

3) ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 400 ตารางเมตรข้ึน
ไป จ าหน่วยสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะหมวดอาหารท่ีมีความสดใหม่
และหลากหลายของสินคา้ และหมวดอ่ืนๆ ราคาจ าหน่ายตามราคาตลาด เช่น ท๊อปส์ ฟู้ดแลนด ์
เป็นตน้ 

4) ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Stores/ Express/ Mini Mart) หมายถึงร้านค้าปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย
ตั้งแต่ 40 ตารางเมตรข้ึนไป จ าหน่วยสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั ทั้งสินคา้อาหาร
และสินคา้ประเภทท่ีมิใช่อาหาร เนน้การบริการ ใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ จึงเลือกท่ีจะตั้งร้านใน
แหล่งชุมชน และเปิดบริการ 24 ชัว่โมง เช่น เซเวน่ อิเลฟเวน่ แฟมิล่ีมาร์ท เป็นตน้ 

5) ห้างสรรพสินคา้ (Department Store) หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร
ข้ึนไป จ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด โดยเนน้ท่ีสินคา้ประเภทท่ีมิใช่อาหาร สินคา้ท่ีทนัสมยั 
คุณภาพสูง จดัเรียงสินคา้เป็นแต่ละแผนกอย่างชดัเจน ราคาจ าหน่ายตามราคาตลาดหรือสูงกว่า
ราคาตลาด โดยมีพนกังานบริการหนา้เคานเ์ตอร์/พนกังานเดินบิล เช่น หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล 
เดอะมอลล ์โรบินสนั เป็นตน้ 

6) ร้านสินคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Store) และร้านสินคา้เฉพาะอย่างราคาถูก (Category Killer) 
หมายถึง ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป และขนาดเล็กท่ีมี
พ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป จ าหน่ายสินคา้ประเภทท่ีมิใช่อาหารเฉพาะอย่าง มีความ
หลากหลายในชนิดสินคา้หรือรูปแบบของผลิตภณัฑ ์เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
ตกแต่งบา้น ผลิตภณัฑเ์พ่ือความงามหรือเพ่ือสุขภาพ อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ โดยมีพนกังานเป็น

                                                           
1 คณะกรรมาธิการการพาณิชย ์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบญัญติัแห่งชาติ. (2559). รายงานการพจิารณาการศึกษา เร่ือง 
โครงสร้างธุรกจิค้าปลกีค้าส่ง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
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บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสินคา้นั้น ๆ มาบริการให้ค าแนะน าอย่างมีคุณภาพ ราคา
สินคา้ค่อนขา้งสูง เช่น วตัสนั บู๊ทส์ เป็นตน้ 

ในปี 2562  แมว้่าภาคธุรกิจภาคคา้ส่งคา้ปลีกจะไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั แต่ก็
ยงัคงไดรั้บปัจจยัหนุนหลายดา้น ไดแ้ก่ มาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐ อาทิ มาตรการการ
ลดหยอ่นภาษีช่วยชาติ มาตรการชอ้ปช่วยชาติ เป็นตน้  การเลือกตั้งทัว่ไป พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลท่ี 10 และการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ  ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้ภาค
ธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีกคา้ยงัคงเติบโต ทั้งน้ี จากขอ้มูลสมาคมผูค้า้ปลีกไทยระบุว่า ธุรกิจคา้ปลีกมีการ
เติบโตร้อยละ 2.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 ท่ีเติบโตร้อยละ 3.2   

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาต ิและดชันีค้าปลกี 

 

ท่ีมา: กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา และสมาคมผูค้า้ปลีกไทย 

อย่างไรก็ดี สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งยงัคงมีความรุนแรง ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ต่างยงัคงแข่งขนักนัทั้งในดา้นการขยายสาขา การแข่งขนัดา้นราคา และการ
เพ่ิมความหลากหลายและสร้างความแตกต่างในสินคา้ โดยเฉพาะในการขยายสาขาผูป้ระกอบการจะ
คดัเลือกท าเลท่ีมีศกัยภาพมากข้ึนและให้ความส าคญักบัพฒันารูปแบบร้านคา้ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละ
พ้ืนท่ีและเสริมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัตอ้งเผชิญ
กบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนิยมเลือกซ้ือสินคา้จากหลากหลายช่องทางมากข้ึน 
ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการปรับตวัไปสู่กลยุทธ์การท าการตลาดแบบ Omni Chanel เพ่ือให้
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์ (Offline) หรือออนไลน์ (Online) มารวมเขา้
ด้วยกัน รวมถึงน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนการใช ้       
Big data ในการวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งใหธุ้รกิจ 
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2.5 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ฝ่ายจัดซ้ือของบริษัทฯ จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า โดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมี
ผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภท ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ   
โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและหรือผูจ้  าหน่ายโดยตรง ทั้งน้ีจะมีการท าสัญญาการคา้กบัผูผ้ลิตและ/หรือผู ้
จ  าหน่ายเป็นราย ๆ ไป ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นสญัญาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนั โดยส่วนใหญ่หรือเกือบ
ทั้งหมดของสัญญาการคา้จะมีอายุก าหนด 1 ปี และเม่ือครบก าหนดแลว้สัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ  
1 ปี จนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมียอดซ้ือเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซ้ือรวม
ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี 2561 และปี 2562 

นอกเหนือจากความพึงพอใจในคุณภาพและความครบครันของสินคา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจยงัใหค้วามส าคญั
ถึงความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคยุคใหม่ให้ความใส่ใจบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี         
แม็คโครถือเป็นผูน้ าดา้นอาหารปลอดภยัจึงเขม้งวดกบัเร่ืองดงักล่าว และมุ่งมัน่พฒันาระบบการประกนั
คุณภาพอาหารปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมจดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัมาน าเสนอแก่ลูกคา้
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดรับกบัยทุธศาสตร์อาหารปลอดภยัของภาครัฐ 

บริษทัฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภยัของอาหารตั้งแต่ตน้น ้ าสู่ระดบัสากล เช่น Q Mark, Food Safety, 
HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบ
ท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัได ้(Traceability) ขณะเดียวกนัยงัพยายามขยายมาตรฐานการรับรองใหค้รอบคลุม
กลุ่มสินคา้มากข้ึน เช่น กลุ่มผกัและผลไมคุ้ณภาพเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ท่ีผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยัของแม็คโคร ไดแ้ก่ มะพร้าวน ้าหอม เมล่อนเน้ือสีส้ม มะม่วงน ้ าดอกไม ้ส้มสายน ้าผึ้ง แตงโมเน้ือ
เหลือง เป็นตน้ ตลอดจนสินคา้อุปโภคท่ีได้รับการรับรองฉลากเขียวและมาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5        
มาลงทะเบียนเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลของแอพพลิเคชนั Green Card หรือ “แอปเดียวเขียวทัว่ไทย” ท่ีพฒันา
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแอพพลิเคชนั QR Code Reader ของกรมปศุสัตว ์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใหลู้กคา้สมาชิกท่ีดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัน้ีมาใชง้าน สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ถึงแหล่งผลิตไดง่้ายข้ึน รวมทั้งรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือ
กระตุน้การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแมค็โครอยา่งต่อเน่ือง 

แมค็โครยงัใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการจดัท าฉลากหวาน มนั เคม็ (Guideline Daily Amount 
- GDA) ท่ีแสดงค่าพลงังาน ปริมาณน ้าตาล ไขมนั และโซเดียม ซ่ึงช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับประทาน
ผลิตภณัฑ์อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการได ้นอกจากน้ี ยงัเขา้ร่วมโครงการ “ร้านอาหารวตัถุดิบ
ปลอดภยั เลือกใชสิ้นคา้ Q (Q Restaurant)” อยา่งต่อเน่ือง ในฐานะผูจ้ดัหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
ท่ีไดรั้บการรับรองวา่ปลอดภยัตามระบบการผลิต GAP ภายใตส้ญัลกัษณ์ Q เพ่ือสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ
ร้านอาหาร ภตัตาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสด สะอาด ไดม้าตรฐานความปลอดภยัมาสร้าง
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เป็นจุดขายของธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้รับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน 
ส่งผลให้ในปี 2558 แม็คโครไดรั้บการรับรองให้เป็นสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เกษตรในดา้นความปลอดภยั
ตามโครงการตราสญัลกัษณ์ Q-Mark จากส านกัมาตรฐานและรับรองสินคา้เกษตรแห่งชาติ 

ท่ีผ่านมา แม็คโครให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจตามขอ้บงัคบัทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ค านึงถึง
อาหารปลอดภยัและสิทธิของผูบ้ริโภคเป็นส าคัญ โดยศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโครทุกสาขาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GMP ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้ยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัดา้นอาหาร แมจ้ะยงัมิไดอ้อกเป็นขอ้กฎหมายบงัคบัก็ตาม เช่น การพฒันาสินคา้กลุ่มเน้ือสัตว์
จนไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Halal ท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร การพฒันาส่วนปฏิบติัการคดัและบรรจุ
เน้ือสัตวซ่ึ์งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และไดใ้บรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสัตวส์ะอาด (เขียงสะอาด) 
จากกรมปศุสตัว ์ตอกย  ้าความเป็นผูน้ าดา้นอาหารปลอดภยั ใส่ใจในคุณภาพท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจไวว้างใจ 

ส าหรับสินคา้กลุ่มเน้ือสตัว ์ในปี 2559 บริษทัฯ ไดร่้วมกบัฟาร์มตน้น ้าท่ีมีระบบจดัการฟาร์มท่ีไดรั้บรองการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี พฒันาสินคา้กลุ่มเน้ือสัตวป์ลอดภยัท่ีมัน่ใจไดใ้นเร่ืองปลอดโรค ปลอดสารเคมี
ตกคา้ง จนไดรั้บการรับรองภายใตต้ราสัญลกัษณ์ “ปศุสัตว ์OK” จากกรมปศุสัตว ์โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการ
สามารถตรวจสอบท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัไดจ้นถึงฟาร์ม ทั้งน้ี ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครทุกสาขาไดรั้บ
การรับรองจากกรมปศุสตัว ์ในฐานะสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสตัวท่ี์มีสุขลกัษณะท่ีดี   

บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้พฒันากระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้โดยเฉพาะผลิตภณัฑอ์าหารสดอยา่งเขม้งวด
และรัดกมุ เร่ิมตั้งแต่การประเมินความเส่ียงคู่คา้แรกเขา้โดยใชแ้บบฟอร์มการประเมินซ่ึงมีทั้งในรูปแบบการ
ตรวจประเมินโดยใช้เอกสารและเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการของคู่ค้าและการตรวจเอกสารรับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานอาหารปลอดภยัและเช่ือถือ
ได ้ท่ีส าคญั สินคา้ท่ีศูนยก์ระจายสินคา้จะตอ้งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือการปฏิบติังาน
ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Work Instruction) รวมถึงทดสอบการปนเป้ือนและความ
สมบูรณ์ของผลิตภณัฑอ์าหาร อีกทั้งบริษทัฯ ยงัท าการสุ่มตรวจคุณภาพสินคา้ (Random Check) โดยร่วมกบั
ห้องปฏิบติัการซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากลเข้าร่วมการตรวจสอบ 
ส าหรับกรณีสินคา้ผกัผลไม ้โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเส่ียงดา้นสารเคมีตกคา้งสูง บริษทัฯ จะส่งไปตรวจสอบ
ท่ีห้องปฏิบติัการในต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าสินคา้ท่ีจ าหน่ายมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภยั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดศึ้กษากฎหมายใหม่และร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้ในการปฏิบติัตามอยา่งเขม้งวด
ตามเกณฑก์ าหนดของขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพ่ือคงไวซ่ึ้งมาตรฐานดา้นคุณภาพและกระบวนการ อาทิ การแสดง
ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจดัท าระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง การแสดง
ขอ้ความพรีเม่ียมบนฉลากผกัและผลไมส้ดตัดแต่งพร้อมบริโภค เป็นต้น รวมทั้ งการร่วมพัฒนาสินค้า
คุณภาพภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Quality Pro ของบริษทัฯ โดย ณ ปี 2562 บริษทัฯ มีผลิตภณัฑท่ี์ไดแ้สดง
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เคร่ืองหมาย Quality Pro เพ่ิมข้ึน ดังนั้น ผูบ้ริโภคจึงมัน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ ปลอดภัยและมี
คุณภาพดีเยี่ยม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการบูรณาการการท างานร่วมกบัทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ  
เครือข่ายภาคเอกชน คู่คา้ เกษตรกร รวมถึงมหาวิทยาลยัชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพฒันา
กระบวนการควบคุมคุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการด าเนินงานร่วมกบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นส่วน
ส าคญัของกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ให้ความรู้เร่ืองอาหารปลอดภัย การท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการจัดหาวตัถุดิบโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายการจดัหาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ  

อีกหน่ึงองค์ประกอบส าคญัท่ีช่วยให้บริษทัฯ มัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร คือ Makro  
i-Trace เทคโนโลยีการตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีทนัสมยัซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใชใ้นปี 2560 เพ่ือให้ผูป้ระกอบการ
และผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และแม่นย  า ทั้งน้ี ลูกคา้
สามารถสแกน QR-Code ท่ีปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภณัฑ ์โดยจะแสดงขอ้มูลแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ วิธีการ
ทางการเกษตรหรือการท าการประมงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบ  

ส าหรับสยามฟูด เซอร์วิส และ Indoguna Vina Food Service จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามประเภทของสินคา้
โดยแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑจ์ะมีผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
สินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้  าหน่ายโดยตรง ซ่ึงมีขอ้ตกลงทาง
การคา้ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

ส าหรับปี 2561 และปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้ต่างประเทศรวมกนั คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 5.7 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามล าดบั 

2.6 การผลติ 

ภายใตน้โยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนัยงัไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการผลิตสินคา้เพ่ือ
จ าหน่ายแต่อยา่งใดแมจ้ะมีเคร่ืองหมายการคา้ของตวัเอง บริษทัฯ กจ็ะวา่จา้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพเป็นผูผ้ลิตให ้

2.7 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

2.8 โครงการในอนาคต 

บริษทัฯ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ยุคแม็คโคร 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญขององคก์รในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งท่ีสั่งสมมากว่า 30 ปี ท่ามกลางความทา้ทายและการเปล่ียนแปลง
อย่างไม่หยุดน่ิง บริษทัฯ มุ่งส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพ การลงทุนในเทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนา
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นวตักรรม การขยายกิจการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการยกระดบัการด าเนินงานขององคก์รในดา้นการ
คดัเลือกสินคา้อาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค สามารถตรวจสอบยอ้นกลบักระบวนการ
ไดม้าของอาหาร ควบคู่ไปกบัการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการร้านโชห่วยและร้านอาหารให้เติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน การขบัเคล่ือนการด าเนินงานดงักล่าวจะช่วยเก้ือหนุนใหบ้ริษทัฯ สามารถคงความเป็นผูน้ าในธุรกิจคา้
ปลีกคา้ส่งสมยัใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน สอดคลอ้งตามเป้าหมาย 6 ประการของกลยุทธ์แม็ค
โคร 4.0 ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานใหบ้รรลุตามวิสยัทศัน์ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงใน
เร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ”   

จากอิทธิพลของโลกดิจิทัลในปัจจุบันท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเน้นความ
รวดเร็ว สะดวกสบาย บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนกลยุทธ์ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเพ่ือให้เป็นแม็คโคร 4.0 และ
ริเร่ิมโครงการหลากหลาย เพ่ือยกระดบัการด าเนินงานขององคก์รเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
เป็นผูป้ระกอบการยุคใหม่ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัในยุคดิจิทัล ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ร่ิม
พฒันาระบบนิเวศ O2O ในปีท่ีผ่านมาและไดมี้การพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองในการเพ่ิมช่องทางการ
สั่งซ้ือให้รวดเร็วและสะดวกสบายส าหรับลูกคา้ รวมทั้งเพ่ิมบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยบริษทัฯ จะมุ่งเนน้
การขยายระบบนิเวศ O2O ให้ครอบคลุมการซ้ือสินคา้และบริการลูกคา้ผ่านหลากหลายช่องทาง (Omni - 
Channel Sales and Services) ประกอบด้วย Cash & Carry, E - Commerce บนเว็บไซต์ Makroclick.com 
แมค็โคร แอพพลิเคชัน่ และ Credit & Delivery โดยระบบดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงการจดัเตรียมสินคา้และ
บรรจุหีบห่อ (Pick & Pack) บริการจดัเตรียมสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 
และการจดัส่งสินคา้ และการเช่ือมต่อช่องทางการส่ือสารและบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ออนไลน์และ
ออฟไลน ์นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัร่วมมือกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถใน
การขบัเคล่ือนธุรกิจให้ตอบโจทยรู์ปแบบการบริโภคในยุคดิจิทลัและแนวโน้มความตอ้งการของลูกค้า
สมยัใหม่ โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่จดัโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมถึงผลกัดนัโครงการมิตรแทโ้ชห่วยพลสั อยา่ง
ต่อเน่ือง อีกทั้ง แม็คโครยงัร่วมคิดคน้และต่อยอดบริการใหม่ ๆ ท่ีฝึกอบรมและเรียนรู้ทกัษะเก่ียวกบัธุรกิจ
อาหารให้กับลูกค้าโฮเรก้าผ่านหลักสูตรใหม่ ๆ บนแพลตฟอร์ม “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro 
HoReCa Academy หรือ MHA) 

บริษัทฯ ย ังคงด าเนินงานตามกลยุท ธ์การปรับองค์กรเข้าสู่ ระบบดิจิทัล  (Digital Transformation)              
โดยบริษทัฯ ได้เปิด Digital Store 2 แห่ง ได้แก่ สาขาลาดกระบัง และสาขารามค าแหง 24 ซ่ึงอยู่ในช่วง
ประเมินผลระบบดิจิทลัใน Digital Store สาขาตน้แบบดงักล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงและขยายผลไปสู่สาขา
อ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการและพนกังานของบริษทัฯ 

นอกจากนั้น บริษทัฯ จะเร่งการใชฐ้านขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ลูกคา้สมาชิกกว่า 3 ลา้นราย รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กรและการพฒันาระบบ 
Automation ต่าง ๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น Robotic Process Automation หรือ RPA และ
ระบบบริหารจดัการการสัง่ซ้ือสินคา้ (Order Management System) เป็นตน้ 
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จากการท่ีแมค็โครประเทศไทยไดน้ าร่องในการพฒันาระบบ O2O และระบบ Digital ต่าง ๆ บริษทัสามารถ
ท่ีจะน าระบบเหล่าน้ี ไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศนอกเหนือจากการขายแบบ Cash & Carry โดย
เพ่ิมช่องทางการขาย Online และ Offline รวมทั้งเพ่ิมประสบการณ์ท่ีดีและความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในการ
ซ้ือสินคา้จากแมค็โครในต่างประเทศ 

โครงการขยายธุรกจิภายในประเทศ 

ดว้ยเครือข่ายศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ 134 สาขา ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศในหลากหลายรูปแบบ บริษทัฯ ยงัคง
เดินหน้าขยายธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าในประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนยก์ลาง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะมุ่งการขยายสาขาในรูปแบบ แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 1,000 - 
3,000 ตารางเมตรเป็นหลกั เพ่ือตอบโจทยก์ารเติบโตของภาคธุรกิจการบริการดา้นอาหาร รวมถึงส่งเสริม
การเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีศกัยภาพสูง นอกจากนั้น 
บริษทัฯ เป็นแหล่งรวบรวมอาหารสดและอาหารแช่แข็งเกือบทุกชนิด ประกอบกบับริษทัฯ มีช่องทางการ
ขายสินคา้และให้บริการท่ีหลากหลาย (Omni - Channel Sales and Services) ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงและมี
ความสะดวกสบายในการช าระเงินผ่าน E-Payment ดังนั้ น บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งมอบ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพของแมค็โครแก่ลูกคา้กลุ่มอ่ืนท่ียงัไม่ไดม้าใชบ้ริการท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้
แม็คโคร อาทิเช่น บริษทัผูป้ระกอบการโรงงานท่ีมีโรงอาหารส าหรับพนกังาน โรงแรมระดบั 4 ถึง 5 ดาว 
ภตัตาคารชั้นน าท่ีมีสาขาจ านวนมาก ผูป้ระกอบการร้านอาหารขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการขนาดใหญ่   
ซ่ึงแมค็โครสามารถตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองสินคา้หลากหลายและราคาท่ีเหมาะสมโดยผา่นช่องทาง
ของฝ่ายขายของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ย ังคงพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ เฉพาะเจาะจงส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มมากยิ่ง ข้ึน 
(Customization) ควบคู่ไปกับการขยายสาขาศูนย์จ าหน่ายสินค้า เพ่ืออ านวยความสะดวกและยกระดับ
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ เช่น การให้บริการจดัส่งสินคา้ทัว่ประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ มีความ
พร้อมในการขนส่งสินคา้และผลิตภณัฑด์ว้ยมาตรฐานสากล สามารถขนส่งสินคา้ทั้งอาหารสด อาหารแช่
แข็ง และอาหารแช่เย็นให้กับลูกค้าผูป้ระกอบธุรกิจอาหารได้อย่างปลอดภัย สดใหม่ และคุณภาพดี 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งยกระดบัสินคา้ภายใตแ้บรนดแ์ม็คโคร ไดแ้ก่ เอโร่ (aro) เซพแพค็ (Savepak) เอ็ม
แอนดเ์ค (M&K) คิว-บิซ (Q-BIZ) และโปรเทค (Protech) รวมถึงสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของกลุ่มธุรกิจ Food 
Service APME ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในแต่ละตลาด อีกทั้งให้ความส าคญั
กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น 
ผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ และการใชว้ตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

โครงการขยายธุรกจิในต่างประเทศ 

ตามแผนงานของบริษทัฯ ท่ีจะขยายสาขาไปยงัต่างประเทศโดยใชป้ระสบการณ์ ความส าเร็จของแมค็โครใน
ประเทศไทยเป็นตน้แบบในการไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศภายใตแ้บรนด ์Makro โดยเฉพาะความส าเร็จ
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ในด้านธุรกิจ Food Service ซ่ึงสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ในปีท่ีผ่านมา   
บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ไปยงัประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเติบโตสูง และส่วนหน่ึงเป็นประเทศท่ี
เศรษฐกิจจะมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในประเทศกัมพูชาตั้ งแต่ปลายปี 2560 ซ่ึงประสบความส าเร็จในการเปิดสาขาแรกท่ี
พนมเปญ และมีแผนงานท่ีจะน าองค์ความรู้จากสาขาแรกไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของสาขาท่ี 2          
ณ เมืองเสียมเรียบรวมถึงการขยายสาขาอ่ืนต่อไป เช่นเดียวกนับริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย
ภายใต้แบรนด์ LOTS ในกลางปี 2561 โดยผลประกอบการของร้านคา้ท่ีเปิดด าเนินการจ านวน 3 สาขา       
ยงัตอ้งมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงไดท้ดลองให้สาขาท่ีเปิดล่าสุดเป็นสโตร์ตน้แบบในการ
เพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการพฒันาลูกคา้และพฒันาพนักงาน (Store of Learning) และบริษทัฯ 
ยงัคงมีแผนงานท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมเติมในประเทศอินเดียต่อไป ส าหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนบริษทัได้
เร่ิมเปิดด าเนินการเม่ือช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วงติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
และยงัมีแผนขยายสาขาในรูปแบบ Food Service Store ต่อไป   

ส าหรับการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานั้น เน่ืองจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็น
ประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตในอตัราท่ีสูง ส่งผลใหภ้าคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งในเมียนมามีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวั
ข้ึน ประกอบกบัประชากรทอ้งถ่ินนิยมบริโภคสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีน าเขา้จากประเทศไทยซ่ึงมีคุณภาพ
และราคาท่ีเหมาะสม บริษทัฯ จึงไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจในเมียนมา และไดจ้ดัตั้ง
บริษทั ARO Commercial Company Limited ข้ึนในปี 2561 และต่อมา ARO Commercial ไดรั้บใบอนุญาต
การลงทุนจากรัฐบาลของเมียนมา เพ่ือเปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาแรกในรูปแบบคลาสสิก ณ เมือง 
Yangon โดยมี พ้ืนท่ีขายประมาณ 8 ,000 ตารางเมตร เพ่ือจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ลูกค้า
ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ทั้งน้ี บริษทัคาดว่าจะเปิดสาขาแรกภายในปี 2563 ซ่ึงบริษทัจะตอ้งใช้
เวลาติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและมีแผนงานท่ีจะขยายสาขาต่อไป  

นอกจากน้ี ยงัมีแผนงานผนึกก าลงักบัธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยและบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์    
เพ่ือประสานประโยชนร่์วมกนัต่อไป 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่ในพนัธกิจของการเป็นท่ีรักในทอ้งถ่ิน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของสังคม บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดแผนงานท่ีจะต่อยอดโครงการ “มิตรแทโ้ชห่วย” ไปยงัประเทศต่าง ๆ      
ท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ในพ้ืนท่ี รวมถึงศึกษา
วฒันธรรมและบริบทในการด าเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกรายย่อยในท้องถ่ิน เพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันา
ร้านคา้โชห่วยท่ีเหมาะสม พฒันาคู่มือการบริหารจดัการร้านโชห่วยเป็นภาษาทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูล
ความรู้ส าหรับผูป้ระกอบการ และร่วมมือกบัเกษตรกรผกัผลไมแ้ละผูป้ระกอบการอาหารทะเลทอ้งถ่ินเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพทางธุรกิจ ใหค้วามรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการด าเนินงานระดบัสากล เพ่ือยกระดบัคุณภาพสินคา้
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และกระบวนการท างานของผูป้ระกอบการให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัต่างประเทศ
ได ้น ามาซ่ึงการเติบโตทางธุรกิจของผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 

ส าหรับธุรกิจ Food Service ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Food Service APME ซ่ึงประกอบด้วยบริษัท “สยามฟูด 
เซอร์วิส” และ “บริษทักลุ่ม Indoguna” ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง 
เวียดนาม และกมัพูชา โดยมีเป้าหมายในการเป็นผูน้ าดา้นสินคา้อาหารระดบัพรีเม่ียม เพ่ือต่อยอดสินคา้และ
บริการของแม็คโคร โดยมุ่งเน้นการพฒันาและผลิตสินคา้ Own Brand ภายใตแ้บรนด์ Carne Meats และ 
Ocean Gems ซ่ึงเป็นการน าความรู้ และประสบการณ์จาก Indoguna Singapore มาผลิตและจ าหน่ายใน
ประเทศท่ีมีบริษทั Food Service APME ตั้งอยู ่รวมถึงการประสานประโยชนก์บัแมค็โครในทุกประเทศเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และยกระดบัอาหารปลอดภยัและอาหารคุณภาพในกลุ่มธุรกิจ HoReCa 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนงานท่ีจะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าธุรกิจรูปแบบร้านอาหาร Maxzi มาเปิด
ด าเนินการในประเทศท่ีมีธุรกิจของแมค็โครหรือ Food Service APME ด าเนินการอยูแ่ลว้ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 
ดว้ยบริบทของการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการขยายตวัของธุรกิจแมค็โครอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ก่อใหเ้กิดปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
องค์กร บริษัทฯจึงให้ความส าคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการความเส่ียงตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เนน้การด าเนินงานแบบเชิงรุก ดว้ยตระหนกัดีว่าองคก์รจะเติบโตสู่เป้าหมายอย่างย ัง่ยืนไดจ้ะตอ้งมี
ระบบการจดัการความเส่ียงท่ีดี ครอบคลุมทั้งโครงสร้างการก ากบัดูแล การก าหนดมาตรการเพ่ือบริหารจดัการความ
เส่ียง การติดตามการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดแ้ละสอดคลอ้งตามกรอบการบริหารความเส่ียง
ขององคก์ร ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมบริหารความเส่ียงภายในองคก์รท่ีเขม้แขง็ 

บริษทัฯ ก าหนดใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (“คณะกรรมการฯ”) ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการ
ความเส่ียงสอดคลอ้งตามกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงของทั้งบริษทัฯและเครือเจริญโภคภณัฑ์ (“เครือฯ”)   
โดยมีรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน (Group Chief Financial 
Officer - Siam Makro) เป็นประธานคณะกรรมการและผูบ้ริหารจากฝ่ายต่าง ๆ เป็นกรรมการ ไดแ้ก่ ฝ่ายปฏิบติัการ 
ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายประกนัคุณภาพ ฝ่ายไอที ฝ่ายบริหารงานดา้นส่ือสารองคก์ร ฝ่ายซพัพลาย
เชน และฝ่ายบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มัน่ใจว่าการระบุ การประเมิน และการติดตามความเส่ียง
ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต (Emerging Risks) ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้แต่งตั้ งท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ เพ่ือให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการฯ อยา่งใกลชิ้ด  

ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ บริษทัฯก าหนดแนวทางและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และ
บริหารความเส่ียง อาทิ คู่มือการบริหารจดัการความเส่ียง การติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring) การจดัท าแผนท่ี
ความเส่ียง (Risk Map) การก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียง (Mitigation Plan) การพฒันาแผนงานการบริหาร
จดัการการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤต (Business Continuity Management Framework) ตลอดจน
จดัฝึกอบรมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งคณะกรรมการฯ ยงัจดัการประชุม
รายไตรมาสทั้ งภายในองค์กร และร่วมกบัเครือฯ เพ่ือติดตามการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างใกลชิ้ด รวมถึง
แลกเปล่ียนแนวปฏิบติัสู่ความเป็นเลิศเพ่ือน าไปใชป้รับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

ในปี 2562 บริษทัฯไดพิ้จารณาปัจจยัความเส่ียง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลต่อแผนงานต่าง ๆ ของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิ และการเมือง  

เศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 มีอตัราการเติบโตในระดบัต ่า ประกอบกบัสงครามทางการค้า
ระหว่างประเทศมหาอ านาจ ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองใน
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ประเทศท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยู่หรือมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิด
ความเส่ียงท่ีการเติบโตของธุรกิจจะหยุดชะงกั หรือท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม   
กลยุทธ์ท่ีวางไวไ้ด ้บริษทัฯจึงมีการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและแนวทางการบริหารจดัการ
ความเส่ียงดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานยงัสอดคลอ้งตามกลยุทธ์ โดยเฉพาะ
การขยายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการบริการดา้นอาหาร ซ่ึงเป็นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์หลกั นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ได้จัดตั้ งคณะท างานบริหารความเส่ียงในภาวะวิกฤต (Crisis Management Team) ท่ีมี
บทบาทในการก ากับดูแล ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้ งมีอ  านาจในการตัดสินใจในกรณีเกิด
เหตุการณ์วิกฤตซ่ึงครอบคลุมทั้ งในกรณี เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย            
การประทว้งและเหตุการณ์ไม่สงบ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัทบทวนแผนงานการบริหารจดัการการด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity Management Plan หรือ “BCM”)       
ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคัญของ  
บริษทัฯ จะสามารถด าเนินการต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองหรืออยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยมีมาตรการ  
ท่ีส าคญั เช่น การใช ้Operational Excellence Platform ในการป้องกนัความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน 
การเตรียมเคร่ืองและระบบคอมพิวเตอร์ส ารองไวท่ี้ส านกังานและศูนยส์ ารอง (DR Site) การก าหนด
นโยบายให้พนักงานท างานจากท่ีบ้าน ตลอดจนการวางระบบการจัดการแต่ละสาขาให้รัดกุม 
สามารถกระจายสินคา้หรือใหบ้ริการแทนสาขาอ่ืนไดห้ากเกิดภาวะฉุกเฉิน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัต้องเผชิญกบัสภาวะเงินบาทแข็งค่าและความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) บริษทัฯ จึงมีกระบวนการติดตาม
ขอ้มูลและวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 
ท่ีเหมาะสม ในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว รวมถึงซ้ือประกนัคุม้ครองอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ี
เป็นการลงทุนระยะสั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการลงทุนผา่นสกลุเงินของประเทศ
นั้น ๆ ตลอดจนการจดัหาแหล่งเงินทุนภายในประเทศเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือส่งเสริมความยัง่ยืนทางการเงินของแต่ละกิจการ 

3.1.2 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ 

บริษทัฯ ได้มีการพิจารณาถึงสภาพอากาศปัจจุบันท่ีมีความแปรปรวนอย่างรุนแรงมากข้ึน เช่น        
ภยัแลง้ อุทกภยั และวาตภยั ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของคู่คา้ รวมถึงการจดัส่ง
สินคา้จากคู่คา้ถึงบริษทัฯ   หรือเครือข่ายการขนส่งและกระจายสินคา้ของบริษทัฯ การเดินทางของ
ลูกคา้ท่ีไม่สะดวกมาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสาขา บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัท าแผนการจดัการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤต (BCM) ซ่ึงรวมถึงการมีสาขาและศูนยก์ระจายสินคา้ทัว่ประเทศท่ี
สามารถส่งสินคา้แทนกนัไดใ้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีเครือข่ายคู่คา้จ านวนมาก 
ซ่ึงจะสามารถจัดหาสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีบริการสั่งสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ ซ่ึงช่วยอ านายความสะดวกใหลู้กคา้ไม่ตอ้งเดินทางไปซ้ือสินคา้ท่ีสาขา 
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การพิจารณาลดผลกระทบจากความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติในอนาคต โดยเฉพาะความเส่ียงดา้น
อุทกภัย บริษัทฯ ได้กระจายท่ีตั้ งศูนย์กระจายสินค้าโดยคัดเลือกสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ อยูใ่นระดบัต ่า และวางมาตรการช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งรัดกุม 
เช่น การใชไ้ฟฟ้าจากหลายแหล่ง รวมถึงการผลิตไฟฟ้าใชเ้องดว้ยแผงพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งไว้
บนหลังคาของศูนย์จ าหน่ายสินค้า เพ่ือช่วยให้สาขาเปิดให้บริการได้ตามปกติในกรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

ปัจจุบนัโลกกา้วสู่ยุคดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ
เปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีนิยมเดินทางไปซ้ือสินค้าท่ีร้านมาสู่การซ้ือสินค้าและบริโภคข้อมูล
ข่าวสารผา่นช่องทางออนไลน ์อีกทั้งการเปล่ียนผา่นธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายยอ่ยจาก
รุ่นหน่ึงไปสู่ อีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงมี วิ ธีการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกัน  และการเพ่ิมจ านวนของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ือกลางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค ต่างเป็นปัจจยัท่ีอาจส่งผล
ใหบ้ริษทัฯ สูญเสียฐานลูกคา้และส่วนแบ่งทางการตลาดหากไม่สามารถปรับตวัและส่งมอบสินคา้
และบริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

บริษทัฯ เตรียมแนวทางรับมือการเปล่ียนแปลง โดยปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบโจทยค์วาม
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มมากข้ึน ประกอบด้วย Makroclick.com ซ่ึงให้บริการซ้ือขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ระบบนิเวศ O2O ซ่ึงเช่ือมต่อช่องทางออนไลน์กบัออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบ      
การใชข้อ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้กวา่ 3 ลา้นราย เพ่ือวางแนวทางส่ือสาร
กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลให้เหมาะสมตามความต้องการมากข้ึน (Personalized 
Communication) อีกทั้ งบริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบระบบนิเวศ O2O โดยเฉพาะ      
เพ่ือขบัเคล่ือนการให้บริการลูกคา้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะ  
E-Commerce การให้บริการจดัส่งสินคา้ไปยงัท่ีอยู่ของลูกคา้ (Last Mile Delivery) ใน 100 สาขาทัว่
ประเทศ และการเปิดตวัแมค็โคร ดิจิทลั สโตร์ เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ในการซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

3.1.4 ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเคียงขา้งลูกคา้ผูป้ระกอบการมา 30 ปี เป็นท่ียอมรับดา้นการใหบ้ริการจ าหน่าย
สินคา้และบริการคุณภาพ ครบจบในท่ีเดียว ดงันั้น ภาพลกัษณ์ของ “แมค็โคร” จึงถือเป็นอีกส่ิงหน่ึง
ท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญัและเช่ือมโยงกบัความน่าเช่ือถือในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ี 
ผูบ้ริโภค และลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะในโลก
ออนไลนผ์า่นช่องทางต่าง ๆ ไดเ้พียงเส้ียววินาที ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นลบ หรือไม่ตรงกบัความจริง น ามาซ่ึงความเขา้ใจผิด และขาดความเช่ือถือต่อภาพลกัษณ์ของ
บริษทัฯ หรือมีขอ้มูลความลบัทางธุรกิจถูกเผยแพร่ออกไปในช่องทางท่ีไม่ใช่ช่องทางส่ือสารหลกั
ของบริษทัฯ น ามาซ่ึงความเสียหายทางธุรกิจ และอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินตามมา เช่น 
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จ านวนลูกคา้ลดลงเน่ืองจากไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ หรือการจดัการของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ 
จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายส่ือสารองคก์ร ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการปกป้องภาพลกัษณ์องคก์ร ติดตามดูแลช่องทาง
การส่ือสารของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้รวมถึงบริหารจดัการดา้นการส่ือสาร
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทั้งในกรณีก่อน ระหว่าง และหลงัเกิดภาวะวิกฤตอยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัก าหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงต่อภาพลกัษณ์องค์กรและส่ือสารกบัลูกคา้
ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม ทั้ งช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพ่ือช้ีแจง         
ตอบค าถาม และติดตามความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ิมเติมจาก          
ช่องทางการขายสินคา้และบริการของบริษทัฯ เช่น ลูกคา้สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารของแมค็โคร
ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ โดยมีเจา้หน้าท่ีพร้อมตอบทุกค าถาม ทั้งน้ี ในกรณีท่ีลูกคา้หรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียมีเร่ืองร้องเรียน สามารถติดต่อบริษทัฯ ไดผ้่าน 3 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ สายตรงศูนยบ์ริการ
ลูกคา้สัมพนัธ์ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ และช่องทางโซเชียลมีเดีย และติดต่อ
โดยตรงท่ีแผนกต้อนรับลูกค้าในสาขาต่าง ๆ ของบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ จะแจ้งรับเร่ืองภายใน          
24 ชัว่โมงและด าเนินการแกปั้ญหา ภายใน 3 วนั 

3.1.5 ความเส่ียงด้านการจัดหาสินค้าและผลติภัณฑ์ และความปลอดภัยของอาหาร 

การบริหารจดัการดา้นการจดัหาสินคา้และผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯให้เพียงพอและมีคุณภาพตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ถือเป็นหน่ึงในความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากสินคา้ของแมค็โคร
มีความหลากหลาย และลูกคา้ผูป้ระกอบการของแมค็โครกระจายตวัอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและคุณภาพ
สินคา้โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นอาหารอย่างใกลชิ้ด ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาแหล่งท่ีมา
วตัถุดิบ การคดัเลือกคู่คา้ ขั้นตอนการรับสินคา้ การจดัเกบ็และขนส่งสินคา้ จนถึงมาตรฐานการวาง
จ าหน่ายในสาขา เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภณัฑท์างการเกษตรและสินคา้ต่าง ๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานภายในประเทศและระดบัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดก้ารรับรองดา้นคุณภาพทั้งจากฝ่าย
ประกันคุณภาพของบริษัทฯและหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง มีการใช้แรงงานท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย ตลอดจนค านึงถึงหลกัสวสัดิภาพสัตวแ์ละความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

บริษทัฯ มีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ในหลายรูปแบบครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะมีสินค้า
คุณภาพพร้อมจ าหน่ายเสมอ และเพ่ือป้องกนัความเส่ียงเร่ืองการขาดแคลนสินคา้ ณ ส้ินปี 2562 
บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้ง สินคา้อุปโภค     
ท่ีอ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหาร
แช่แข็ง ท่ีอ  าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนยก์ระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้า
อุปโภค ท่ีอ  าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ 4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่
แข็ง อาหารแช่เยน็ และคลงัสินคา้แช่แข็ง ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงท าให้มัน่ใจไดว้่า
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บริษทัฯ จะสามารถบริหารการจดัส่งสินคา้ ใหไ้ปถึงลูกคา้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ นอกจากนั้น 
จากการท่ีบริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้อยู่หลายท่ี ท าให้บริษทัฯมีการวางแผนในการบริหารและ
จดัการ เพ่ือใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤต 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้พิจารณาถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพาคู่คา้รายใดรายหน่ึงในการจดัหา
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงอาจจะท าให้บริษทัฯ มีอ านาจในการต่อรองน้อยลง หรือไม่สามารถจดัหาสินคา้ใน
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้ บริษทัฯ จึงสรรหาและส่งเสริมพฒันาคู่คา้ราย    
ใหม่ ๆ  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯสามารถจดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ในปริมาณท่ีเพียงพอกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากการจดัหาสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้แลว้ บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบั
ประเด็นเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร ในการน้ี   
บริษทัฯ ไดว้างกระบวนการและมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารอย่างเคร่งครัด เพ่ือตรวจสอบและ
คงไวซ่ึ้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร อาทิ การวางระบบ Hazard Analysis Critical 
Control Point (HACCP) ส าหรับสินคา้อาหาร รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ความปลอดภยัของอาหาร (ISO22000 : 2018) การประเมินผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และการก ากบัดูแลกิจการของผูค้า้ (Supplier ESG Assessment) การประเมินและรับรองสินคา้ดว้ย
มาตรฐาน Makro Initiative Accreditation (MIA) ซ่ึงเร่ิมใช้ในปี 2562 การพฒันาผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมาย Quality Pro ตลอดจนการทดสอบและสุ่มตรวจการปนเป้ือนและความสมบูรณ์ของ
ผลิตภณัฑอ์าหาร ณ แหล่งท่ีผลิตและในหอ้งทดลอง เป็นตน้ 

3.1.6 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

ในปัจจุบนั หน่วยงานก ากบัต่าง ๆ มีการทบทวนและออกกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายใหม่
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ และมีแนวโน้มท่ีกฎหมายและ
กฎเกณฑจ์ะเขม้งวดมากข้ึน ทั้งน้ี กฎหมายท่ีเปล่ียนแปลง และเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ และ ความคืบหน้าการด าเนินงานของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 , พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซ่ึงส าหรับกฎหมายดังกล่าว   
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและระมดัระวงัในการศึกษา ท าความเขา้ใจ กฎหมายอย่างรอบคอบและ
ตั้งมัน่ ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายดงักล่าวอย่างเคร่งครัด ฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ  ไดท้ าการวิเคราะห์ความเส่ียง ติดตาม
ข่าวสารจากภาครัฐและข้อมูลเก่ียวกบักฎหมายใหม่อย่างใกลชิ้ด เพ่ือแจง้ให้คณะผูบ้ริหารและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ ตลอดจนจดัโครงการให้ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลง
หรือท่ีจะประกาศใชใ้หม่ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือการเตรียมตวั และพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลง  ยิ่งไปกว่านั้ น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาด้านกฎหมายทั้ งในประเทศและ



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

  

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 3 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ท่ี 89  

ต่างประเทศ เพ่ือท าหน้าท่ีติดตามการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย ขอ้บังคบั และกฎระเบียบอย่าง
ใกลชิ้ด รวมถึงให้ค าแนะน าทางกฎหมายในแต่ละประเทศท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ และส าหรับ
กฎหมายท่ีกระทบและเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานอย่างเป็นสาระส าคัญ เช่น พระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น บริษทัฯ ไดต้ั้งคณะท างาน รวมถึงท่ีปรึกษา ในการท างานเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ บริษทัฯ จะสามารถมีนโยบาย ระเบียบปฏิบติั รวมถึงการฝึกอบรม ใหค้วามรู้พนกังาน เพ่ือ
พร้อมในการท างานตามกฎหมายใหม่ตามเวลาท่ีก าหนด 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 75 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั สยามแม็คโคร โฮลด้ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) โดยทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัในกลุ่ม ซี
พี ออลล์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 93.08 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวอาจส่งผลให้นกัลงทุนเกิดความกงัวล
ถึงความเส่ียงท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 จะเขา้มาควบคุมมติและ
กระบวนการตดัสินใจต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงมติพิเศษของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท าใหผู้ถื้อหุน้ราย
ยอ่ยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสอย่าง        
เท่าเทียมกนัใหก้บัผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการน าเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม และเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซ่ึงลว้นเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้
ความสามารถและเป็นท่ียอมรับในสังคม จ านวน 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง
คณะ ท าหนา้ท่ีพิทกัษผ์ลประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อย และมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน   
3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจในการ
บริหารจดัการของบริษทัฯ ทั้งน้ี หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นธุรกรรมท่ี
เป็นรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการตามมาตรการหรือ
ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งภายใตก้รอบของกฎหมาย 

3.2.2 ความเส่ียงจากการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รสู่ยคุ “แมค็โคร 4.0” ดว้ยความทา้ทายใน
การบริหารจดัการความแตกต่างของบุคลากรแต่ละช่วงวยัท่ีมีความคิด ความสนใจ และวิธีการ
ท างานท่ีแตกต่างกนั การเปล่ียนผ่านของบุคลากรจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง รวมถึงพนกังานรุ่น
ใหม่มีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนงานบ่อยคร้ังเพ่ือคน้หาองคก์รและวิธีการท างานท่ีตอ้งการ ท าใหบ้ริษทัฯ
ตอ้งเร่งปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง พฒันารูปแบบการท างานท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
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ตอ้งการของบุคลากรทุกรุ่น สอดคลอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงทางบริบทสังคมไทยและสังคมโลก สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีสามารถดึงดูดบุคลากร
คุณภาพใหเ้ขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ตลอดจนรักษาพนกังานคุณภาพใหเ้ติบโตไปพร้อมกบัองคก์ร
ในระยะยาว ควบคู่ไปกบัการเสริมทกัษะโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในยคุ แมค็โคร 4.0 โดย
บริษทัฯไดว้างกลยุทธ์ในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลโดยเน้นส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
องค์กรไดเ้ติบโต เจริญกา้วหนา้ในสายอาชีพ และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไดเ้สนอวิธีการท างาน
และมีส่วนร่วมในการพฒันาลกัษณะงานท่ีแตกต่างออกไป การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
หน้าท่ีและสามารถเทียบเคียงหรือสูงกว่าผูป้ระกอบการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั การพฒันา
ศกัยภาพและยกระดบัขีดความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานในแต่ละระดบัเพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษทัฯ จะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการของธุรกิจต่อไปในอนาคต 

3.2.3 ความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

เทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับบริษัทฯ ได้น า
เทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือพฒันาการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
และยกระดบักระบวนการภายในองค์กร เพ่ือให้เป็นรูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยั ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ในยุคดิจิทลัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ อาจก่อใหเ้กิดความ
เส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล ความเสียหายของระบบการท างาน (System Risk) และภยัคุกคาม
ดา้นไซเบอร์อ่ืน ๆ โดยภยัคุกคามน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานขององค์กร ก่อให้เกิด
ความเสียหายทางธุรกิจ รวมถึงเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัฯ ในกรณีขอ้มูลท่ีส าคญัร่ัวไหล สูญหาย 
หรือถูกน าไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ โดยเฉพาะในการให้บริการลูกคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงเป็น  
กลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการขยายตลาดในกลุ่มลูกคา้ยคุใหม่ 

บริษทัฯ จดัท าระบบ วางมาตรการ และเตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์และมาตรการต่าง ๆ ในการ
เฝ้าระวงัภัยคุกคาม รวมถึงจดัท าแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีดา้นไซเบอร์ เพ่ือลดความเส่ียง
ดงักล่าวให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้โดยบริษทัฯ ก าหนดให้มีการทดสอบระบบอย่างสม ่าเสมอ 
ประกอบไปดว้ยการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) การซ้อมกูร้ะบบส ารองฉุกเฉิน และ
การตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าระบบความปลอดภยัดา้นขอ้มูลของ
บริษทัฯ มีความรัดกุมเพียงพอ และหากมีภยัคุกคามทางไซเบอร์ บริษทัฯ จะสามารถรับมือกบัการ
โจมตีไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัท าประกนัเพ่ือลดผลกระทบในกรณีเกิดความเสียหาย 
ตลอดจนมุ่งสร้างความตระหนกัรู้ดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร์ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
4.1 สินทรัพย์หลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

4.1.1 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ.ค. 61 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพนั 

ท่ีดิน 12,444 12,462 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
อาคาร 10,687 10,807 เป็นเจา้ของ/

เจา้ของสิทธิ 
ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 6,111 5,762 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์
ส านกังาน 

730 648 
เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 13 17 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,626 1,527 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 2,693 2,682 เป็นเจา้ของสิทธิ ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง 41 84 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 34,345 33,989   

ทั้งน้ี ในจ านวนดงักล่าวมีสินทรัพยท่ี์ถูกรับรู้ทางบญัชีเป็นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 มีราคาตามบญัชี-สุทธิ จ านวน 520 ลา้นบาท  
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รายละเอยีดของที่ดนิที่ส าคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ* 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาลาดพร้าว 32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 154.3 154.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแจง้วฒันะ 36 ไร่ 3 งาน 83.4 ตารางวา 82.5 82.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์  27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา  231.6 231.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบอน  43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา  213.8 213.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชลบุรี  22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา  124.7 124.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่  34 ไร่ 29 ตารางวา  
 

376.2 376.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาโคราช  24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา  137.5 137.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารังสิต  14 ไร่ 28 ตารางวา  412.8 412.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหาดใหญ่  40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา  158.5 158.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดรธานี  22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา  185.9 185.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา 148.5 148.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาขอนแก่น 25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา 207.0 207.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา 185.5 185.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 24 ไร่ 293.5 293.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระยอง 33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา 211.3 211.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครสวรรค ์ 29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา 180.3 180.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขานครปฐม 35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา 126.5 126.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุรินทร์ 20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 51.5 51.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครศรีธรรมราช 15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา 75.0 75.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงราย 15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา 55.3 55.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสกลนคร 14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา 43.0 43.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุพรรณบุรี 13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา 61.6 61.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาจนัทบุรี 10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา 43.9 43.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาร้อยเอด็ 12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา 39.2 39.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตรัง 12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา 35.9 35.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระแกว้ 17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 45.0 45.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 16 ไร่ 56 ตารางวา 71.7 71.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 16 ไร่ 69.0 68.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากระบ่ี 15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา 86.9 86.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบุรี 28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา 106.3 106.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 15 ไร่ 59.9 59.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระบุรี 18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา 93.2 93.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปราณบุรี 19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา 60.9 60.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฉะเชิงเทรา 20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา 116.2 116.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

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

ไม่มี 

สาขารามอินทรา 21 ไร่ 3 งาน 92  ตารางวา 338.6 338.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมพร 21 ไร่ 1 ตารางวา 66.2 66.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยา 27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา 339.0 339.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาก าแพงเพชร 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 56.0 56.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาญจนบุรี 21 ไร่ 15.6 ตารางวา 85.4 85.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลพบุรี 19 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา 80.2 80.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย 26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา 72.7 72.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่ริม 19 ไร่ 45.6 ตารางวา 94.3 94.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอยุธยา 37 ไร่ 73 ตารางวา 345.7 345.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาล าปาง 20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา 197.4 197.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหวัหิน 20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา 286.4 286.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 25 ไร่ 338.2 338.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเลย 31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา 169.3 169.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบูรณ์ 19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา 57.7 57.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางพลี 22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา 383.6 383.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามุกดาหาร 19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา 190.8 190.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตูล 25 ไร่ 2 งาน 76.4 ตารางวา 106.9 106.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 95 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาตราด 21 ไร่ 4.8 ตารางวา 146.4 146.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมแพ 21 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา 111.1 111.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครพนม 29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา 204.5 204.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัลุง 24 ไร่ 79.7 ตารางวา 133.8 133.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุโขทยั 26 ไร่ 3 งาน 60.8 ตารางวา 187.4 187.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุทรสาคร 28 ไร่ 1 งาน 2.8 ตารางวา 409.0 409.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปากช่อง 28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา 204.1 204.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาละไม 10 ไร่ 40.5 ตารางวา 135.2 135.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขายโสธร 27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา 113.4 113.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา 179.0 179.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 21 ไร่ 3 งาน 23.7 ตารางวา 96.7 96.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 36 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 158.6 158.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแพร่ 17 ไร่ 1 งาน 83.1 ตารางวา 118.3 118.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองบวัล าภู 30 ไร่ 12.5 ตารางวา 142.5 142.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 157.7 157.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสิงห์บุรี 21 ไร่ 3 งาน 51.8 ตารางวา 113.4 113.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบวัทอง 24 ไร่ 1 งาน 74.1 ตารางวา 480.8 480.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิจิตร 16 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา 60.4 60.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 96 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาบดินทร์เดชา 3 ไร่ 192.5 192.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบ่อวิน 15 ไร่ 45.4 ตารางวา 219.0 237.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 93.5 ตารางวา 12.4 12.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศิริมงัคลาจารย ์ 1 ไร่ 54 ตารางวา 94.5 94.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

ส านกังานใหญ่พฒันาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา 621.4 621.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาบางกอกนอ้ย 13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา 112.9 112.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 12,447.0 12,464.4    

หมายเหตุ   * รวมส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
  ท่ีดินสาขาบางบอนไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 31.7 ตารางวา 
                    ท่ีดินสาขาสระบุรีไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 5 ตารางวา 
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รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 
ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 45.6 36.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 77.2 67.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 22 ไร่ 27 ตารางวา 96.0 88.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 24 ไร่ 21.75 ตารางวา 61.0 58.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 14 ไร่ 10.7 ตารางวา 34.7 32.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาล าพูน 21 ไร่ 7 ตารางวา 37.3 35.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา 36.9 35.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา 34.5 32.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา 15.6 14.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบึงกาฬ 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 56.2 54.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 8 ไร่ 48.25 ตารางวา 35.2 33.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 108.0 103.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา 135.4 130.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาป่าตอง  2,400 ตารางเมตร 29.7 27.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 21 ไร่ 83.0 79.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 25 ไร่ 124.5 119.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา 69.2 66.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 10 ไร่ 97.1 ตารางวา 49.3 47.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฝาง 26 ไร่ 19.3 18.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขานครนายก 5 ไร่ 5.4 5.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา 157.6 151.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา 45.8 44.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา 91.9 88.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา 52.9 50.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 22 ไร่ 121.5 116.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะชา้ง 6 ไร่ 32.4 31.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 2 22 ไร่ 27 ตารางวา 86.7 83.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาน่าน 28 ไร่ 78.3 ตารางวา 79.8 76.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่าวนาง 6 ไร่ 18.9 17.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากะรน 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา 28.2 26.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวารินทร์ช าราบ 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา 71.4 68.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองจอก 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา 42.0 40.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแหลมฉบงั 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา 66.3 63.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร 13.0 12.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวงัหิน 3,096 ตารางเมตร 36.2 34.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาฬสินธุ์ 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา 89.0 85.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดมสุข 4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา 30.4 28.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปทุมธานี 21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา 103.7 100.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 99 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาประชาอุทิศ   3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา 46.0 44.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขุมวิท 71 1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา 36.7 35.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานวมินทร์ 70 4 ไร่ 3 งาน 37.8 36.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชะอ า 8 ไร่ 8 ตารางวา 3.3 2.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่อนนุช 2 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา 36.8 35.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขสวสัด์ิ 4 ไร่ 2 งาน  21  ตารางวา 47.5 45.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากบินทร์บุรี 25 ไร่ 79.1 76.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลาดกระบงั 4 ไร่ 73 ตารางวา 35.1 38.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานาทองเจริญ 1 ไร่ 32 ตารางวา 30.1 29.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตัหีบ 15 ไร่ 1 งาน 27.8 ตารางวา - 73.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามค าแหง 24 7 ไร่ - 5.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอมตะนคร 7 ไร่ - 35.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพระราม 4 1,200 ตารางเมตร 8.0 7.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาตลาดนานาเจริญ 

400.3 ตารางเมตร 2.4 2.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขานาเกลือ 

252 ตารางเมตร 2.7 2.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

คลงัสินคา้มหาชยั 22,533 ตารางเมตร 3.1 2.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 2,690.3 2,679.6    



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 100 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ส าคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  
ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

ส านกังานใหญ่ และสาขา
ลาดพร้าว 

49,658.6 ตารางเมตร 508.8 499.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแจง้วฒันะ 15,873 ตารางเมตร 38.3 35.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 16,020 ตารางเมตร 36.2 33.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบอน 15,732 ตารางเมตร 40.9 37.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชลบุรี 16,329 ตารางเมตร 49.4 47.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่ 16,171.5 ตารางเมตร 45.7 42.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 16,551 ตารางเมตร 59.1 55.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารังสิต 16,592 ตารางเมตร 50.6 46.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหาดใหญ่ 14,830 ตารางเมตร 45.9 44.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดรธานี 14,846 ตารางเมตร 55.2 52.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 13,703 ตารางเมตร 53.0 51.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาขอนแก่น 13,703 ตารางเมตร 63.6 60.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 13,703 ตารางเมตร 63.5 59.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 15,014 ตารางเมตร 60.8 69.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระยอง 14,935 ตารางเมตร 66.1 62.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครสวรรค ์ 13,673 ตารางเมตร 64.4 61.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 101 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 15,072 ตารางเมตร 117.9 106.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18,453 ตารางเมตร 109.5 99.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครปฐม 12,322 ตารางเมตร 69.9 66.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุรินทร์ 8,972 ตารางเมตร 45.1 45.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 8,635 ตารางเมตร 76.8 71.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครศรีธรรมราช 6,580 ตารางเมตร 46.3 45.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงราย 6,580 ตารางเมตร 55.7 53.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสกลนคร 6,673 ตารางเมตร 41.9 40.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุพรรณบุรี 6,673 ตารางเมตร 46.9 45.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาจนัทบุรี 6,673 ตารางเมตร 38.7 37.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 9,980 ตารางเมตร 133.4 126.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาร้อยเอด็ 6,673 ตารางเมตร 44.1 42.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตรัง 6,673 ตารางเมตร 48.9 46.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระแกว้ 9,636 ตารางเมตร 62.3 61.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 7,954 ตารางเมตร 81.6 79.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 8,609 ตารางเมตร 68.1 66.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 8,609 ตารางเมตร 71.5 69.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาล าพูน 8,609 ตารางเมตร 67.8 63.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 102 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขากระบ่ี 7,954 ตารางเมตร 60.2 58.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบุรี 9,761 ตารางเมตร 77.8 75.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 8,609 ตารางเมตร 65.1 63.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระบุรี 8,609 ตารางเมตร 71.9 68.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปราณบุรี 8,609 ตารางเมตร 72.2 69.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฉะเชิงเทรา 8,609 ตารางเมตร 75.9 73.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม่ 2 11,460 ตารางเมตร 100.9 99.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามอินทรา 9,598 ตารางเมตร 115.4 110.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมพร 8,898 ตารางเมตร 87.9 85.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยา 9,872 ตารางเมตร 102.9 101.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาก าแพงเพชร 9,038 ตารางเมตร 87.2 84.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาญจนบุรี 9,754 ตารางเมตร 87.5 84.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลพบุรี 9,754 ตารางเมตร 89.8 87.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย 9,754 ตารางเมตร 93.2 90.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 9,754 ตารางเมตร 86.6 82.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่ริม 9,524 ตารางเมตร 88.0 85.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอยุธยา 10,466 ตารางเมตร 94.5 91.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาล าปาง 9,848 ตารางเมตร 89.6 86.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 103 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาหวัหิน 9,317 ตารางเมตร 100.6 97.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 10,466 ตารางเมตร 97.0 93.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเลย 9,868 ตารางเมตร 92.8 89.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบูรณ์ 9,719 ตารางเมตร 99.4 96.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางพลี 9,985 ตารางเมตร 110.5 109.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามุกดาหาร 9,868 ตารางเมตร 109.5 105.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตูล 9,868 ตารางเมตร 107.7 104.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตราด 9,889 ตารางเมตร 108.4 105.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมแพ 9,857 ตารางเมตร 111.2 107.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 3,120 ตารางเมตร 56.6 54.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครพนม 9,857 ตารางเมตร 127.0 123.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 2,978 ตารางเมตร 57.6 55.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบึงกาฬ 9,857 ตารางเมตร 121.6 116.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 3,938 ตารางเมตร 56.8 54.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 9,857 ตารางเมตร 114.5 110 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 9,916 ตารางเมตร 123.5 118.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัลุง 9,857 ตารางเมตร 134.7 130.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุโขทยั 8,716 ตารางเมตร 148.2 143.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 104 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาสมุทรสาคร 9,842 ตารางเมตร 124.0 120.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 9,857 ตารางเมตร 119.1 114.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปากช่อง 10,254 ตารางเมตร 133.1 129.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 10,227 ตารางเมตร 134.7 129.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 10,324 ตารางเมตร 133.0 127.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาละไม 7,718 ตารางเมตร 112.6 109.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 4,957 ตารางเมตร 91.9 88.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขายโสธร 10,227 ตารางเมตร 124.4 120.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 9,423 ตารางเมตร 118.0 114.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฝาง 8,040 ตารางเมตร 97.4 93.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 9,857 ตารางเมตร 130.3 126.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 10,227 ตารางเมตร 123.1 118.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 5,289 ตารางเมตร 65.4 63.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 10,561 ตารางเมตร 132.7 127.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 4,700 ตารางเมตร 68.6 65.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 10,391 ตารางเมตร 143.3 139.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 10,403 ตารางเมตร 118.2 113.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแพร่ 9,591 ตารางเมตร 108.8 105.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 105 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาเกาะชา้ง 4,595 ตารางเมตร 73.0 71.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 2 10,407 ตารางเมตร 117.8 114.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาน่าน 11,228 ตารางเมตร 136.7 131.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่าวนาง 3,314 ตารางเมตร 60.2 57.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากะรน 2,727 ตารางเมตร 48.4 46.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวารินทร์ช าราบ 10,621 ตารางเมตร 126.2 121.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองบวัล าภู 10,621 ตารางเมตร 132.1 128.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองจอก 8,600 ตารางเมตร 105.4 101.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแหลมฉบงั 8,958 ตารางเมตร 100.8 97.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 10,816 ตารางเมตร 143.3 139.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวงัหิน 2,203 ตารางเมตร 41.3 39.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสิงห์บุรี 10,716 ตารางเมตร 129.4 125.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบวัทอง 10,736 ตารางเมตร 137.9 134.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาฬสินธุ์ 10,325 ตารางเมตร 144.5 139.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดมสุข 3,239 ตารางเมตร 61.5 59.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิจิตร 8,103 ตารางเมตร 120.1 116.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปทุมธานี 10,523 ตารางเมตร 135.9 131.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบดินทร์เดชา 4,884 ตารางเมตร 148.6 144.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สาขาประชาอุทิศ 3,168 ตารางเมตร 54.5 52.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขุมวิท 71 3,142 ตารางเมตร 57.8 55.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานวมินทร์ 70 3,710 ตารางเมตร 65.6 63.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชะอ า 3,838 ตารางเมตร 64.3 61.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่อนนุช 6,160 ตารางเมตร 80.9 76.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขสวสัด์ิ 3,559 ตารางเมตร 64.6 63.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากบินทร์บุรี 9,734 ตารางเมตร 138.2 133.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลาดกระบงั 3,095 ตารางเมตร - 62.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบ่อวิน 8,794 ตารางเมตร - 141.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตัหีบ 8,703 ตารางเมตร - 135.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามค าแหง 24 8,034 ตารางเมตร - 141.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
สาขาป่าตอง 

2,310 ตารางเมตร 15.3 14.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 1,603 ตารางเมตร 21.7 21.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศิริมงัคลาจารย ์ 1,371 ตารางเมตร 25.7 25.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 10,582.4 10,692.7    
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รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารทีบ่ริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 
ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาตลาดเมืองใหม ่

222 ตารางเมตร 0.3 0.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาอุดรธานี 

128 ตารางเมตร 
 

0.3 0.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาทุ่งสง 

131 ตารางเมตร 0.3 0.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาตลาดยา่โม 

145 ตารางเมตร 0.3 0.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาศรีราชา 

259 ตารางเมตร 0.6 0.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
สาขาป่าตอง 

1,682 ตารางเมตร 6.3 4.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป 
สาขาทาวนอิ์นทาวน ์

2,038 ตารางเมตร 3.4 2.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาตลาดนานาเจริญ 

409 ตารางเมตร 2.5 2.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรเกษม 10,890 ตารางเมตร 45.9 43.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร 17.5 16.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามค าแหง 24 2,075 ตารางเมตร 13.8 12.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานาทองเจริญ 1,751 ตารางเมตร - 20.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 1,603 ตารางเมตร * 2.4 2.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพระราม 4 1,204 ตารางเมตร 3.0 2.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทองหล่อ 1,530 ตารางเมตร 7.1 4.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขานาเกลือ 

290 ตารางเมตร 0.9 0.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 104.6 114.3    

หมายเหตุ  * พื้นท่ีใชส้อยรวมเจา้ของกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่า 
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4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ ากัด และบริษทัย่อย* (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 61 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

อาคาร 140.1 126.0 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 81.5 81.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์
ส านกังาน 

14.7 15.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 16.4 11.6 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 547.3 544.4 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 22.0 37.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง 32.9 - เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 854.9 815.5   
 หมายเหตุ : 

*บริษทัยอ่ยของบริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จ ากดั ไดแ้ก่  
- Indoguna (Singapore) Private Limited 
- Indoguna Dubai L.L.C 
- Indoguna Lordly Company Limited 
- Just Meat Company Limited 
- MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE L.L.C 
- Indoguna (Cambodia) Company Limited 
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4.1.3 Indoguna Vina Food Service Company Limited (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 61 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

อาคาร 1.3 0.9 อาคารเช่า ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 0.6 0.7 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์
ส านกังาน 

0.6 0.4 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3.0 2.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
รวม 5.5 4.3   
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4.1.4 บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั และบริษทัย่อย** (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 61 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

อาคาร 196.1 416.8 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 216.1 422.0 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์
ส านกังาน 

70.1 89.4 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 2.3 4.5 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 136.2 203.8 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 43.0 95.8 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง 467.5 291.9 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 1,131.3 1,524.2   
**บริษทัยอ่ยของบริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั ไดแ้ก่  

- ARO Company Limited 
- Makro (Cambodia) Company Limited 
- CP Wholesale India Private Limited 
- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
- ARO Commercial Company Limited 

- Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited 

4.1.5 บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั (บริษทัย่อย) 

ไม่มี เน่ืองจากโปรมาร์ท อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
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4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีวัตนที่ส าคัญ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
ทะเบียน

เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
20 ก.ค. 
2535 

19 ก.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร โต๊ะ ตู ้
เกา้อ้ี 
 

1 

 

20 ก.ค. 
2535 

19 ก.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

1 

 

20 ก.ค. 
2535 

19 ก.ค. 
2565 

 อาหารสดท่ีเตรียมไวเ้ป็นชุดเพื่อใชใ้นการปรุง 1 

 
21 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

 เค ร่ือ ง เขี ยน  เค ร่ือ งใช้ ส านั ก งาน  เค ร่ือ งใช้
ส านกังานอตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 

21 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

 เค ร่ือ ง เขี ยน  เค ร่ือ งใช้ ส านั ก งาน  เค ร่ือ งใช้
ส านกังานอตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 
15 ธ.ค. 
2535 

14 ธ.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 เค ร่ือ ง เขี ยน  เค ร่ือ งใช้ ส านั ก งาน  เค ร่ือ งใช้
ส านักงานอัตโนมัติ  และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 

3 

 15 ธ.ค. 
2535 

14 ธ.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 เค ร่ือ ง เขี ยน  เค ร่ือ งใช้ ส านั ก งาน  เค ร่ือ งใช้
ส านักงานอัตโนมัติ  และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 

3 

 

2 เม.ย. 
2536 

1 เม.ย. 
2566 

 อาหารท่ีจดัไวเ้ป็นชุดเพื่อใชใ้นการปรุง 1 
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การค้า 

 

30 เม.ย. 
2536 

29 เม.ย. 
2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 1 

 
9 มิ.ย. 
2536 

8 มิ.ย. 
2566 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  1 

 

9 มิ.ย. 
2536 

8 มิ.ย. 
2566 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 1 

 
27 เม.ย. 

2559 
26 เม.ย. 

2569 
 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 
 ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

2 

 

5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

 ส าลีใชป่ั้นหู 1 

 

5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดช าระลา้ง 
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

11 

 5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดช าระลา้ง 
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

7 

 2 ก.ค. 
2544 

1 ก.ค. 
2564 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดช าระลา้ง 
 ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภณัฑ์อาหารแช่

แขง็และแช่เยน็ 

4 

 

19 ก.ค. 
2534 

18 ก.ค. 
2564 

 อาหารดดัแปลงใชใ้นทางการแพทย ์
 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเค้ียว และ

เคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และเคร่ืองด่ืม 

4 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2572 

 หวานเยน็ ไอศกรีม 1 

 

30 ม.ค. 
2546 

29 ม.ค. 
2566 

 วารสาร ป้ายโฆษณา 
 การส่งเสริมการขาย 

4 

 

27 เม.ย. 
2559 

26 เม.ย. 
2569 

 ส่ือโฆษณา 1 
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เคร่ืองหมาย
การค้า 

 18 พ.ค. 
2560 

17 พ.ค.
2570 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาด ช าระลา้ง  
 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 
 เบเกอร่ี และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 
 เคร่ืองด่ืม 

7 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2572 

 ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ท าค ว ามส ะอ าด  ช าร ะล้ าง  แล ะ
เคร่ืองส าอางค ์

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชส้ านกังาน

อตัโนมติั 
 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 
 ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 
 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 
 เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 
 วิสก้ี 

10 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2572 

 ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ท าค ว ามส ะอ าด  ช าร ะล้ าง  แล ะ
เคร่ืองส าอางค ์

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  

5 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2572 

 สารเสริมความเป็นด่างของน ้ า สารปรับค่า ความ
เป็นกรดด่างให้เป็นกลาง 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาด ช าระลา้ง  
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 

4 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2572 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็  
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 
 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 

2 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2572 

 เคร่ืองด่ืม และขนมขบเค้ียว 2 

 

12 พ.ค. 
2553 

11 พ.ค. 
2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 
 เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

2 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
ทะเบียน

เคร่ืองหมาย
การค้า 

 

31 พ.ค. 
2553 

30 พ.ค. 
2563 

 ขา้วบรรจุถุง 1 

 

18 พ.ย. 
2553 

17 พ.ย. 
2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 
 จดัการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจดัการตลาด การ

จดัการดา้นการคา้ 

3 

 

15 ก.พ. 
2555 

 

14 ก.พ. 
2565 

 เน้ือสตัว ์และเน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 
 

15 ก.พ. 
2555 

14 ก.พ. 
2565 

 เน้ือสตัว ์และเน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 

25 ธ.ค. 
2555 

24 ธ.ค. 
2565 

 กระดาษเช็ดปาก 
 สารเคมีให้ความหวานเทียม 
 ผลิตภณัฑจ์ากนม กาแฟ โกโก ้น ้าผลไม ้
 หลอดกาแฟ ถว้ยกระดาษ ถว้ยกาแฟ จานรอง ถว้ย

ใส่นม ท่ีคนกาแฟ 

9 

 

7 มี.ค. 
2556 

6 มี.ค. 
2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 
 ผกั และผลไมท่ี้ถนอมสภาพแลว้ 
 

2 

 

5 ก.ค.  
2556 

4 ก.ค.  
2566 

 เน้ือสตัว ์
 ส่ิงท่ีสกดัจากเน้ือสตัว ์ไข่ นม เนยท่ีใชเ้ป็นอาหาร 
 สารปรุงแต่งกล่ินรส 

2 

 

13 ต.ค. 
2557 

12 ต.ค. 
2567 

 ซาลาเปา ขนมจีบ 1 

  

3 พ.ค. 
2556 

2 พ.ค. 
2566 

 เคก้ คุก๊ก้ี ขนมปัง 1 

 

3 พ.ค. 
2556 

2 พ.ค. 
2566 

 เคก้ คุก๊ก้ี ขนมปัง 1 

 

11 ส.ค.
2560 

10 ส.ค.
2570 

 เน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 
22 ก.ย.
2560 

21 ก.ย.
2570 

 น ้าด่ืม น ้าแร่ 1 
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4.3 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี                
31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

 
(ล้านบาท) 

 
(ล้านบาท) 

ภำยใน 1 ปี 946 
 

676 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,768  1,824 

เกินกวำ่ 5 ปี 10,306 
 

4,437 

รวม 14,020 
 

6,937 
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4.4 สรุปสัญญาที่ส าคัญ  

4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้ และเคร่ืองหมายบริการกบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการระหว่างบริษทั ซีพี ออลล์
จ ากดั (มหาชน) และบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา 
คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพ ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร  

ขอบเขตของสัญญา 

บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้ ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การจดัเรียงสินคา้รวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเม่ือมี
การพฒันารูปแบบร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษทัฯ จะ
ไดรั้บความรู้และเทคนิคในการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจ 

เง่ือนไขอ่ืนทีส่ าคญั 

อายสุญัญา 1 ปี การต่อสญัญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 

คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า             
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

หมายเหตุ: ในปี 2556 เม่ือซีพี ออลล์ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดิมของ
บริษทัฯ นั้น ซีพี ออลล์ ยงัไดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอีกดว้ย ดว้ย
เหตุน้ี ซีพี ออลล์ จึงไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ใน 11 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา 
จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั และปากีสถาน และให้บริษทัฯ เป็นผูรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการในลักษณะสัญญารูปแบบเดียวกันกบัท่ีเคยเป็นอยู่เดิมก่อนการเข้าซ้ือหุ้นของ  
บริษทัฯ โดยซีพี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั
การได้มาซ่ึงสินทรัพยโ์ดยบริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) จดัท าโดย บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ  ากดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556) 
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2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการระหว่างบริษทั ซีพี ออลล์
จ ากดั (มหาชน) และ Makro (Cambodia) Company Limited ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา 
คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพ ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: Makro (Cambodia) Company Limited 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา 
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมในปีท่ี 4 ของศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร
ทั้งหมดท่ีเปิดในประเทศกมัพชูา 

ขอบเขตของสัญญา 

Makro (Cambodia) Company Limited ใช้ เค ร่ืองหมายการค้า “Makro” 
“aro” เป็นตน้ ในการด าเนินธุรกิจในประเทศกมัพูชา โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ 
การจัดเรียงสินคา้ รวมทั้ งการบริหารธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจ 

เง่ือนไขอ่ืนทีส่ าคญั 
อายสุัญญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หลงัจากนั้นเป็นการต่อสัญญา
ตามระยะเวลาท่ีคู่สญัญาจะตกลงกนั 

 

3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการระหว่างบริษทั ซีพี ออลล์
จ ากัด  (มหาชน) และ  Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited ซ่ึ งมี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา 

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพ ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
                                 (“MGZ”), Guangzhou Huadu Makro Food  
                                 Supermarket Company Limited และ/หรือบริษทั 
                                 ยอ่ยอ่ืนๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                 ท่ี MGZ ถือหุน้ร้อยละ 100 ท่ีจะจดัตั้งข้ึนภายใน 
                                 4 ปีนบัจากวนัเปิดสาขาแรกในประเทศ 
                                 สาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งเป็นทางการ                  
                                 (First Grand Opening Date) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 2 กนัยายน 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2566 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา 
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมตั้งแต่ปีท่ี 4 จนครบอายสุญัญาของศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครทั้งหมดท่ีเปิดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ขอบเขตของสัญญา 

Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited ใ ช้
เคร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้ ในการด าเนินธุรกิจในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การจดัเรียงสินคา้ การใช้
ตรายี่ห้ อผ ลิตภัณฑ์  ช่ือ ร้านค้า รวมทั้ งการบ ริห ารธุรกิ จ  เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

เง่ือนไขอ่ืนทีส่ าคญั 
อายสุัญญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หลงัจากนั้นเป็นการต่อสัญญา
ตามระยะเวลาท่ีคู่สญัญาจะตกลงกนั 

4) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการระหว่างบริษทั ซีพี ออลล์
จ ากดั (มหาชน) และ ARO Commercial Company Limited ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา 
คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพ ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: ARO Commercial Company Limited 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 2 กนัยายน 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2567 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา 
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมตั้งแต่ปีท่ี 4 จนครบอายสุญัญาของศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครทั้งหมดท่ีเปิดในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ขอบเขตของสัญญา 

ARO Commercial Company Limited ใช้เค ร่ืองหมายการค้า “Makro” 
“aro” เป็นต้น ในการด าเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ    
เมียนมา โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การจดัเรียงสินคา้ การใชต้รายีห่้อผลิตภณัฑ ์
ช่ือร้านคา้ รวมทั้ งการบริหารธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจ 

เง่ือนไขอ่ืนทีส่ าคญั 
อายสุัญญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 หลงัจากนั้นเป็นการต่อสัญญา
ตามระยะเวลาท่ีคู่สญัญาจะตกลงกนั 
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4.4.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพ่ือการด าเนินงาน 

สิทธิการเช่าในที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจ านวนทั้งส้ิน 54 
แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 10 ปี - 33 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาอยู่
ระหวา่งประมาณ 5 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดท าเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 

 ท าเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย เง่ือนไขส าคญั 

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1) 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

2. สาขาสาทร1) 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

3. สาขาสามเสน2) 22 ไร่ 27 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

4. สาขาภูเก็ต3) 24 ไร่ 21.75 ตารางวา - 

5. สาขาสมุย2) 14 ไร่ 10.7 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

6. สาขาล าพนู2) 21 ไร่ 7 ตารางวา - 

7. สาขาราชบุรี3) 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

8. สาขาป่าตอง2) 1 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

9. สาขาราไวย์2) 3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

10. สาขาเกาะพะงนั2) 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

11. สาขาบึงกาฬ3) 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

12. สาขาพทัยาเหนือ2) 8 ไร่ 48.25 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

13. สาขาแม่สาย3) 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

14. สาขาศาลายา3) 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา - 

15. สาขาแม่สอด3) 21 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

16. สาขาถลาง3) 25 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

17. สาขาระนอง3) 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

18. สาขากลัปพฤกษ์3) 10 ไร่ 97.1 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

19. สาขาฝาง3) 26 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

20. สาขานครนายก3) 5ไร่ - 

21. สาขานครอินทร์3) 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ
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 ท าเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย เง่ือนไขส าคญั 

22. สาขาบา้นเพ3) 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

23. สาขาทุ่งสง3) 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

24. สาขาศรีนครินทร์ 22) 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

25. สาขาพิษณุโลก 23) 22 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

26. สยามโฟรเซ่น                
สาขาตลาดนานาเจริญ(1) 

400.3 ตารางเมตร - 

27. สาขาเกาะชา้ง3) 6 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

28. สาขาโคราช 23) 22 ไร่ 27 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

29. สาขาน่าน3) 28 ไร่ 78.3 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

30. สาขาอ่าวนาง2) 6 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

31. สาขากะรน2) 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

32. สาขาวารินช าราบ3) 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

33. สาขาหนองจอก3) 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา - 

34. สาขาแหลมฉบงั3) 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา - 

35. สาขาบางปู2) 1,998 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

36. สาขาศรีสะเกษ2) 56.6 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

37. สาขาป่าตอง (ส่วนขยาย) 2) 200 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

38. สาขาราไวย ์(ส่วนขยาย)2) 1 ไร่ 50 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

39. สาขาวงัหิน2) 2,696 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

40. สาขากาฬสินธ์3) 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

41. สาขาอุดมสุข2) 4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา - 

42. สาขาปทุมธานี3) 21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

43. สาขาประชาอุทิศ3) 3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

44. สาขาสุขมุวทิ 713) 1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

45. สาขานวมินทร์ 703) 4 ไร่ 3 งาน  ค ามัน่ต่ออาย ุ

46. สาขาชะอ า2) 8 ไร่ 8 ตารางวา - 

47. สาขาอ่อนนุช3) 2 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา - 
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 ท าเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย เง่ือนไขส าคญั 

48. สาขาสุขสวสัด์ิ3) 4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา - 

49. สาขาลาดกระบงั3) 4 ไร่ 73 ตารางวา - 

50. สาขากบินทร์บุรี3) 25 ไร่  - 

51. สาขาตลาดนาทองเจริญ3) 1,728 ตารางเมตร - 

52. สาขาสตัหีบ3) 15 ไร่ 1 งาน 27.8 ตารางวา - 

53. สาขาราม 243) 7 ไร่  - 

54. สาขาอมตะนคร3) 7 ไร่ - 

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

 

สิทธิการเช่าในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดเ้ช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจ านวนทั้งส้ิน   
16 แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 4 ปี - 20 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาอยู่
ระหว่างประมาณ 2 ปี - 18 ปี  โดยมีรายละเอียดท าเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ท าเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย เง่ือนไขส าคญั 

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่ 222 ตารางเมตร ใหสิ้ทธิไดเ้ช่าก่อนผูอ่ื้น  
ภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่า 

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี 128 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง 131 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดยา่โม 145 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรีราชา 259 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

6. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาป่าตอง 1,682 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

7. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 1,984 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริญ 400.30 ตารางเมตร - 

9. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาตลาดวงศกร 59.5 ตารางเมตร - 

10. สยามโฟรเซ่น สาขานาเกลือ 252 ตารางเมตร - 
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ท าเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย เง่ือนไขส าคญั 

11. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาวงัหิน 400 ตารางเมตร - 

12. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาเพชรเกษม 9,968 ตารางเมตร - 

13. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร - 

14. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาพระราม 4 1,200 ตารางเมตร - 

15. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทองหล่อ 1,500 ตารางเมตร - 

16. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาสมัมากร 0-3-67 ไร่ - 
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4.5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย  

4.5.1 เงนิลงทุนบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชว้ิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด 
และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกเป็นค่า
เผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
  

     
งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

     
เงนิลงทุนตามวธีิ 

     
ราคาทุน 

     
(ล้านบาท) 

บริษทั สยำมฟูด เซอร์วิส จ ำกดั 
  

3,408 
Indoguna Vina Food Service Company Limited  

  
161 

บริษทั แมค็โคร อำร์โอเอช จ ำกดั   3,757 
บริษทั โปรมำร์ท จ ำกดั   3 

รวม 
    

7,329 
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เงนิลงทุนและรายละเอยีดบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
รายช่ือ 

บริษัทย่อย 
ประเภทกจิการ สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

สยามฟดู เซอร์วสิ ธุรกิจจดัหาผลิตภณัฑ์
อาหารในประเทศและ
น าเขา้จากต่างประเทศ เพ่ือ
จ าหน่ายไปยงัลูกคา้ทัว่
ประเทศ โดยด าเนินการคดั
สรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมี
คุณภาพทั้ง แช่แขง็    แช่เยน็ 
และอาหารแหง้ ไดแ้ก่ 
เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนั
ฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม และ
ผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 
เป็นตน้  

99.99 3,183 ลา้นบาท 3,183 ลา้นบาท 

Indoguna Vina 
Food Service  

ธุรกิจทางการคา้และจดั
จ าหน่ายอาหาร รวมทั้ง
ธุรกิจน าเขา้และส่งออก
อาหารท่ีมีคุณภาพสูง ดา้น
ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์อาหาร
ทะเล มนัฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม 
ผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 
เป็นตน้ 

100 
 

5  
ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ 

5  
ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ 

แมค็โคร อาร์โอเอช ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 
รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการ
บริหาร ดา้นเทคนิค และ/
หรือ การใหบ้ริการ
สนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

99.99 3,757  
ลา้นบาท 

3,757  
ลา้นบาท 

โปรมาร์ท ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัแก่
บริษทัในเครือ 

99.99 10  
ลา้นบาท 

2.5  
ลา้นบาท 

 

 

 
 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 125 

4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย 

บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงคใ์น
การประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนกิจการบริษทัฯ อนัจะท าใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการหรือ
ผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ให้มีความครบวงจรมากข้ึน หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมี
แนวโนม้การเจริญเติบโตและจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นส าคญั  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายใด ๆ ท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจ
ส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีมีจ านวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รวมทั้งคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย
อยา่งมีนยัส าคญั และคดีอ่ืนท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่ืนที่ส ำคัญ 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 
วนัท่ีจดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์

: 
 
: 
: 
: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 
0 2067 8999     
0 2067 9888 
 www.siammakro.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง
ภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” ในการจัดจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ให้แก่
ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่  ก ลุ่ม ร้านค้าป ลีกรายย่อย ก ลุ่มโฮเรก้า            
กลุ่มสถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจบริการ 

จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 4,800,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 2,400,000,000 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 2,400,000,000 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัย่อย 

(1) บริษทั สยำมฟูด เซอร์วสิ จ ำกดั (“SFS”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105527032739 (เดิมเลขท่ี 3276/2527) 
วนัท่ีจดทะเบียน : 7 กนัยายน 2527 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์

: 
 
: 
: 
: 

2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 
0 2782 6000    
0 2782 6009 
www.siamfoodservices.com 
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ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 
มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ
บริการด้านอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจ             
จดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ ้าส่ง เป็นต้น และลงทุนใน
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารในต่างประเทศ 

จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 31,830,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 3,183,000,000 บาท จ านวน 31,830,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 3,183,000,000 บาท จ านวน 31,830,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

(2) Indoguna (Singapore) Pte Ltd (“INDS”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 199302834E 
วนัท่ีจดทะเบียน : 8 พฤษภาคม 2536 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
โทรศพัท ์
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์

: 
: 
: 
: 

36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate, Singapore 758221   
(65) 6755 0330    
(65) 6755 9522 
www.indoguna.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลาม่ี เน้ือสัตวต์ดัแบ่งและ
อาหารส าเร็จรูปภายใต้ช่ือ Carne Meats รวมทั้ งน าเข้า ส่งออก และ    
จดัจ าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหาร     
แช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารใน
ประเทศสิงคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

(3) Indoguna Dubai L.L.C (“INDD”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 78993 
วนัท่ีจดทะเบียน : 15 กมุภาพนัธ์ 2549 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 

: 
 

Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1  
P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates 
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โทรศพัท ์
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์

: 
: 
: 

(971) 4 338 6304    
(971) 4 338 6305 
www.indoguna.com/indoguna-dubai-llc/ 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 
กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการ
ดา้นอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

(4) Indoguna Lordly Company Limited (“INDL”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0196081 
วนัท่ีจดทะเบียน : 14 สิงหาคม 2530 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์

: 
 
: 
: 
: 

14/F Chung Fung Commercial Building, 10 - 12 Canton Road,  
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 
(852) 2730 2025    
(852) 2730 2024 
www.lordly.com.hk 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก ผลิต และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการ
จดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี ไข่น ้ า เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อม
ปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารในฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สาย
การบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

(5) Just Meat Company Limited (“JM”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0972827 
วนัท่ีจดทะเบียน : 25 พฤษภาคม 2548 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
: 
: 

G/F 45B Hau Wong Road, Kowloon City, Kowloon, Hong Kong 
(852) 2382 2026    
(852) 3003 1331 
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เวบ็ไซต ์ : www.justmeat.com.hk 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี 

จ าพวกเน้ือสตัวแ์ละสตัวปี์กในฮ่องกง 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

(6) MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE L.L.C (“MAXZI”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 1309929 
วนัท่ีจดทะเบียน : 18 ตุลาคม 2560 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
เวบ็ไซต ์

: 
 
: 
: 

Al Shafar Investment Building, Shop No 20, P.O. Box 126113 
Al Quoz 1, Dubai, United Arab Emirates  
(971) 4 395 3988 
https://maxzi.ae 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

(7) Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 00029158 
วนัท่ีจดทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2560 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์

: 
 
: 

No 423, National Road 3, Phum Sre Nhor, Sangkat Porng Teuk,  
Khan Dangkor, 12407, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia  
(855) 70 958 388 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารใน
ประเทศกมัพูชา อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
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(8) Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0312016132 
วนัท่ีจดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์

: 
 
: 
: 
: 

44B Phan Xich Long Street, Ward 3, Phu Nhuan District,  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
(84) 907 091 188    
(84) 28 3995 6756 
www.indogunavina.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออกและจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่ง
ประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง และอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจาก
ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ
บริการดา้นอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สาย
การบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(9) บริษทั โปรมำร์ท จ ำกดั (“PRO”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105558034130 
วนัท่ีจดทะเบียน : 23 กมุภาพนัธ์ 2558 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
 
: 
: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 
0 2067 8999    
0 2067 9044 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 100,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท จ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 2,500,000 บาท จ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 25 บาท 

(10) บริษทั แมค็โคร อำร์โอเอช จ ำกดั (“MROH”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105557153364 
วนัท่ีจดทะเบียน : 14 ตุลาคม 2557 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
 
: 
: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250  
0 2067 8999   
0 2067 9044  
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ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ  
จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 40,070,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 4,007,000,000 บาท จ านวน 40,070,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 3,757,000,000 บาท  จ านวน 40,070,000 หุน้ โดยแบ่งเป็น 

- ทุนช าระแลว้มูลค่าหุน้ละ 100 บาท จ านวน 35,070,000 หุน้ และ 
- ทุนช าระแลว้มูลค่าหุน้ละ 50 บาท จ านวน 5,000,000 หุน้ 

(11) ARO Company Limited (“ARO”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 110245807 
วนัท่ีจดทะเบียน : 28 พฤศจิกายน 2557 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 

: 
 

Corner of Bogyoke Aung San Road and 27th Street, Unit #15-06 to 
#15-10, Level 15, Junction City Tower, Pabedan Township, Yangon, 
Myanmar 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และให้ค าปรึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ทุนจดทะเบียน : 183,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 183,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(12) CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : U51909DL2017FTC310809 
วนัท่ีจดทะเบียน : 19 มกราคม 2560 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
 
: 
: 

6th Floor, M3M Cosmopolitan, Sector 66 Off Golf Course Extension 
Road, Gurugram 122002, Haryana, India 
(91) 124 4479000    
(91) 124 4479199 

เวบ็ไซต ์ : https://corporate.lotswholesale.com/ 
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 
ทุนจดทะเบียน : 550,000,000 รูปีอินเดีย 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 542,857,120 รูปีอินเดีย 

(13) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 91440101MA59Q1XQ1D 
วนัท่ีจดทะเบียน : 3 กรกฎาคม 2560 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : Zibian#01 of Floor 10, and Floor 11, No.65 Xianlie Middle Road, 
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โทรศพัท ์

 
: 

Yuexiu District, Guangzhou, China  
(86) 020 2333 6999   

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ทุนจดทะเบียน : 75,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 75,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี 

(14) Makro (Cambodia) Company Limited (“MAC”)  
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 00019245 
วนัท่ีจดทะเบียน : 16 กนัยายน 2559 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
เวบ็ไซต ์

: 
 
: 
: 

No. 5734, Street 1003, Bayab Village, Sangkat Phnom Penh Thmey,  
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia   
(855) 23 977 377   
www.makrocambodia.com 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในประเทศ
กมัพูชา 

ทุนจดทะเบียน : 68,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 47,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(15) ARO Commercial Company Limited (“MM”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 102936000 
วนัท่ีจดทะเบียน : 3 กนัยายน 2561 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 

: 
 

322, Upper Pazundaung Road, Sat San Ward, Mingalar Taung Nyunt 
Township, Myanmar Yangon, Myanmar 11171 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้องในประเทศ                  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ทุนจดทะเบียน : 18,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 18,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(16) Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited (“MGH”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 91440101MA5CN2235A 
วนัท่ีจดทะเบียน : 21 มีนาคม 2562 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 

: 
 

No. 163 Yingbin Avenue, Gaosheng Square, 1st & 2nd Floor, Huadu 
District, Guangzhou, China 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเขตฮวัตู มณฑล
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กวางตุง้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 15,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี 

 

บริษทัร่วม 
- ไม่มี - 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน ที่มผีลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผู้ลงทุน 
- ไม่มี - 

6.3 บุคคลอ้ำงองิ 
นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0 2009 9000, 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991 

   

ผูส้อบบญัชี : - นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ    
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4068 

- นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 6112 

- นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4323 

- นางสาวสุจิตรา มะเสนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 8645 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0 2677 2000  โทรสาร 0 2677 2222 

   

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

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

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ล่าสุด ว ัน ท่ี  23 สิงหาคม 2562 บ ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน
2,400,000,000 บาท  เป็ น ท ุน ช า ร ะแล ว้ จ าน วน  2,400,000,000 บ าท  โดย เป็ น หุ ้น ส าม ญั ทั ้ง สิ ้น 
4,800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 มีดงัน้ี 
รายช่ือ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั* 2,640,302,800 55.01 
2. บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)* 1,827,598,700 38.07 
3. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว             41,057,600  0.86 
4. กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล             28,956,800  0.60 
5. นายปริญญา เธียรวร             27,150,000  0.57 
6. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25             18,384,200  0.38 
7. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1             15,882,000  0.33 
8. กองทุนเปิด บวัหลวงเฟลก็ซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ             11,241,700  0.23 
9. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ              8,425,000  0.18 
10.  AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1              7,677,000  0.16 

รวม 4,626,675,800 96.39 
หมายเหตุ:  
* บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั และ บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัในกลุ่มเครือซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็น

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ รวมกนั ร้อยละ 93.08 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 
** ไม่นับรวมผูถื้อหุ้นบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมการลงทุนของผูล้งทุน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเร่ือง
เพดานการถือครองหลกัทรัพยข์องชาวต่างชาติ (Foreign Limit) แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมของบริษทัจดทะเบียน 
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7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ  

7.4 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 - ไม่มี - 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.5.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีหักภาษีเงินได้แลว้ในแต่ละปี โดยเร่ิมจากผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 
2537 เป็นตน้ไป 

7.5.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นคร้ังคราวไป 

7.5.3 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2557 - 2561) 

ก าไรต่อหุน้ของบริษทัฯ ในปี 2557 ถึง 2561 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 
ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ร้อยละ 4.7 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ของบริษทัฯ โดยตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2561 บริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลเฉล่ียร้อยละ 75.7 ต่อปี 
และเงินปันผลต่อหุน้มีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 3.4 

                         ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2557 - 2561) 

 2557* 2558 2559 2560 2561 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.03 1.12 1.13 1.29 1.24 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.77 0.85 0.85 0.96 0.96 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 75.10 75.90 75.40 74.60 77.50 
หมายเหตุ: * ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็จรวม ย ้อนหลังปี  2557  

 เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 138 

8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
- คณะกรรมการบริษทัฯ 
- คณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีช่วยกลัน่กรองเร่ืองท่ีส าคญัซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 

3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

- คณะผูบ้ริหาร โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โครเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 15 คน ประกอบดว้ย 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 คนโดยในจ านวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 คน 
(เท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) จ านวน 8 คน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้ งน้ี ประธาน
กรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่งหนงัสือนดั
ประชุม ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และ
ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เวน้แต่กรณี
ท่ีประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระท่ีพิจารณา            
ใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนเป็นประธานในท่ีประชุมในการพิจารณาวาระดงักล่าว 
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ 
 
 

(6 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
(5 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
(4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 
(4 คร้ัง) 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
(1 คร้ัง) 

1.  นายอาสา สารสิน    
(ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ วนัท่ี 9 ส.ค. 
2562) 

ประธานกรรมการ 6/6 - - 3/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

1/1 

2.  นายโชติ โภควนิช 
(ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ วนัท่ี 9 ส.ค. 2562 / 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
วนัท่ี 28 ส.ค. 2562)  

กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  

6/6 5/5 1/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 1 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 1 คร้ัง) 

3/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

1/1 

3.  นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม 
(ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 28 ส.ค. 
2562) 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

2/6 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง 
มีการประชุม 2 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 2 คร้ัง) 

- - 1/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 1 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 1 คร้ัง) 

- 

4.  นางกรรณิการ์ งามโสภี  
(ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 28 ส.ค. 
2562) 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

1/6 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 2 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 1 คร้ัง) 

2/5 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 2 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 2 คร้ัง) 

- - - 

5.  นายจกัร บุญ-หลง  
(ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 28 ส.ค. 
2562) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2/6 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 2 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 2 คร้ัง) 

2/5 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 2 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 2 คร้ัง) 

- 1/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 1 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 1 คร้ัง) 

- 

6.  นายประสพสุข บุญเดช  
(ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 8 พ.ย. 
2562) 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

1/6 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 1 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 1 คร้ัง) 
 

- - - - 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ 
 
 

(6 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
(5 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
(4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 
(4 คร้ัง) 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
(1 คร้ัง) 

7.  นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ  รองประธานกรรมการท่ี 1   
และ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

5/6 - 4/4 - 1/1 

8.  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ 
รองประธานกรรมการท่ี 2 และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร- 
กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

6/6 - - - 1/1 

9.  นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 6/6 - - - 1/1 

10.  นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ   6/6 - - - 1/1 

11.  นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกุล กรรมการ  6/6 - - - 1/1 

12.  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ  6/6 - - - 1/1 

13.  นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 6/6 - - - 1/1 

14.  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และ  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6/6 - - 4/4 1/1 

15.  นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ  
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 
กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร  
สายงานบริหารการเงิน 

6/6 - - - 1/1 

16.  นายอรรถพร ข่ายม่าน 
 (ลาออกวนัท่ี 9 ส.ค. 2562) 

กรรมการอิสระ และ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ                     

3/6 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

3/5 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

- - 1/1 

17. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 
(ลาออกวนัท่ี 9 ส.ค. 2562) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2/6 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 2 คร้ัง) 

3/5 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

3/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

- 1/1 

18. นายธีระ วิภูชนิน 
(ลาออกวนัท่ี 9 ส.ค. 2562) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

3/6 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

3/5 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

3/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

3/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

1/1 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ 
 
 

(6 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
(5 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
(4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 
(4 คร้ัง) 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
(1 คร้ัง) 

19. ดร. ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัด์ิ 
(ลาออกวนัท่ี 10 ส.ค. 2562) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ  

3/6 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

3/5 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

- 3/4 
(ระหว่าง 

การด ารงต าแหน่ง  
มีการประชุม 3 คร้ัง /  
เขา้ประชุม 3 คร้ัง) 

1/1 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ ในปี 2562 และ 2561 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

รายช่ือ 
 

จ านวนหุ้น (หุ้น)  
ณ 31 ธันวาคม 

เพิม่ขึน้/ 
(ลดลง) 

2562 2561 

1. นายอาสา สารสิน - - - 
2. นายโชติ โภควนิช - - - 
3. นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม 10,000(1) -(2) - 
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี - -(2) - 
5. นายจกัร บุญ-หลง - -(2) - 
6. นายประสพสุข บุญเดช - -(2) - 
7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ - - - 
8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ - - - 
9. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 200 200 - 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ - - - 
11. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ - - - 
12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ - - - 
13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ - - - 
14. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ - - - 
15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ - - - 
16. นายชิ หลุง ลิน - - - 
17. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ - - - 

หมายเหตุ:  (1)  ถือหุ้นโดยคู่สมรส 
  (2) ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2562 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั  

ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน 
หรือจ านวนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดแต่ไม่เกินสิบหา้ (15) คน และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้ง
เป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง กรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่าง
นอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

กรรมการซ่ึงมอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ หรือ นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นายประเสริฐ                 
จารุพนิช คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ หรือ          
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือ นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของ     
บริษทัฯ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทัฯ 

1) ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียง
พอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

2) มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยาม
แมค็โคร 

3) มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาให้เพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มูล 
สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน
การอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

4) มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เช่น การ
แสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากหอ้งประชุม เม่ือมีการพิจารณาระเบียบวาระท่ีกรรมการ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5) ส่ือสารขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบ 

6) สนับสนุนให้กรรมการบริษทัฯ เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม      
เพ่ือควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีก าหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษทัฯ ท่ีชดัเจน เหมาะสม ตาม
สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้ งให้มีการส่ือสารให้ทุกคนในองค์กร
ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความโปร่งใสและ             
เป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและระดบัสากล 

2) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการก าหนดวิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะ               
ปานกลาง พร้อมทั้งแผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงการจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ี
เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ                  
ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้ งสนับสนุนให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงาน                    
กลยทุธ์และภารกิจบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความ                       
เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4) คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี รับผิดชอบต่อการ
ตดัสินใจของตนเอง โดยใชดุ้ลยพินิจอย่างอิสระบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและ
รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย 

5) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการอนุมติัในส่วนการด าเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของ
บริษทัฯ โดยค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

6) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การ              
สอบบญัชี การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ             
มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งละเวน้หรือหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบั
กิจการของบริษทัฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งสอดส่องดูแล
เร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตลอดจนดูแลให้
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มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มูล ตามท่ีกฎหมายก าหนดและเพ่ือให้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญั 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

9) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะ และ
รายบุคคลเป็นประจ าทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยร่วมกนัพิจารณาผลการด าเนินงานและปัญหาเพ่ือ
สะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

10) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
เป็นประจ าทุกปี และก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร  

11) กรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
หากมีภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ 

12) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 

13) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และน านวตักรรม และ
เทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยยงัอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

14) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัย่อย รวมถึงระดบัการแต่งตั้ง
บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัย่อย ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัยอ่ยท่ีเหมาะสม 

15) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีส่งเสริมใหมี้การพฒันากรรมการอย่างสม ่าเสมอ เช่น การเขา้ร่วมการ
อบรม การสมัมนา การดูงานต่างประเทศ เป็นตน้ 

16) คณะกรรมการบริษทัฯ ก ากบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) เพ่ือเป็นการเตรียมการ
สืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
และผูบ้ริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

17) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พฒันาดูแลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ 
การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา ดา้นบุคลากร สังคมและความสัมพนัธ์ และธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก 
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18) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั 
รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

19) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 
สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนบัสนุนให้บริษทัจดัท า
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อน่ึง        
ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะกรรมการ                
รายนั้น ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลในส่วนของตนมีความครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย 

20) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน
ของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ และในกรณีท่ีบริษทัฯ ประสบปัญหา
หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัฯ ก าหนด
แผนการแกปั้ญหาทางการเงิน เพ่ือความอยูร่อด และ/หรือเพ่ือประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น และด าเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น รวมถึงการด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษทัฯ 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น พ.ร.บ.บริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น       
ท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ ตลอดจนเพศและอาย ุ 

3) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้
ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้

4) พิจารณาจ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง
นอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน เพ่ือให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการ การด าเนินงานของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั  

5) การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 
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การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 

1) บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาคัด เลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลัก เกณฑ์ของบริษัทฯ                    
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้
อยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรม 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และน าเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 

1) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้
กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบ
ดว้ยกไ็ด ้
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4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัได ้
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
มติของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 4 ท่าน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร และ 
(รักษาการ) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจแมค็โครต่างประเทศ 

2. นายชิ หลุง ลิน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิกและ
ตะวนัออกกลาง  

3. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงานบริหาร
การเงิน และ  
(รักษาการ) รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ  

หมายเหตุ:  -  ผูบ้ริหารตามรายนามขา้งตน้ทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนภายใต้
  พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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โครงสร้างการจดัองค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน 
เจา้หน้าท่ีบริหาร      
กลุ่มธุรกิจแมค็โคร 

ประเทศไทย 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกิจการ 

หวัหนา้ฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน 

ประธาน 
เจา้หน้าท่ีบริหาร  

กลุ่มธุรกิจฟดูเซอร์วิส        
เอเชียแปซิฟิค และ
ตะวนัออกกลาง 

 

ประธาน 
เจา้หน้าท่ีบริหาร 
กลุ่มธุรกิจแมค็โคร 

ต่างประเทศ  

รองประธาน 
เจา้หน้าท่ีบริหาร 

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
สายงานบริหารการเงิน 

รองประธาน 
เจา้หน้าท่ีบริหาร 

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
สายงานสารสนเทศ 

ทางธุรกิจ 

รองประธาน 
เจา้หน้าท่ีบริหาร 

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
สายงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
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8.3 เลขานุการบริษทั ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

8.3.1 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวกญัญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการในนามของบริษทัฯ หรือ
คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี   

1) จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบริษทัฯ 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

4) จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวข้อง) ให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงาน
นั้นจากกรรมการและผูบ้ริหาร 

5) ปฏิบติัหนา้ท่ีขา้งตน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8.3.2 ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

ปัจจุบันผูไ้ด้รับมอบหมายเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ คือ       
นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ซ่ึงด ารงต าแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
สายงานบริหารการเงิน  ส่วนผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีคือ นางสาวธัญมาส   
วรชาติ ซ่ึงด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวโุส - ฝ่ายบริหารการเงิน  

ในปี 2562 ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทัฯ 
ไดเ้ขา้รับการอบรบเพ่ือพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้นบญัชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดการอบรบแสดงไวใ้นส่วน
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม เลขานุการบริษัทฯ  
ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม เลขานุการบริษัทฯ  ผู้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงนิ และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
ตามเอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัที่เกีย่วข้อง 
ตามเอกสารแนบ 2 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

8.4.1.1 กรรมการบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ปี 2562 จ านวน 19 ราย (รวมกรรมการซ่ึงไดล้าออกระหว่างปี) 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 42.89 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ และเปรียบเทียบกบัองคก์รท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียง
กันตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัฯ ในปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมตัจิากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562   
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน บาท/ท่าน/เดือน บาท/ท่าน/ปี 

1.  ค่าตอบแทนประจ า 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  

 
155,000 
140,000 
115,000 
100,000 
15,000 
5,000 

 
1,860,000 
1,680,000 
1,380,000 
1,200,000 
180,000 
60,000 

2. เงนิโบนัสประจ าปี (ทั้งคณะ) 23.04 ลา้นบาท 
3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี 
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ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับในปี 2562 มรีายละเอยีดดงันี ้

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท/ปี) 

รวมค่าตอบแทน 
ทีไ่ด้รับทั้งปี 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

1 นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ 1,860,000       1,896,333 
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1)     36,333     

2 นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   908,500     1,585,500 
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1)     36,333   
    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2)   578,667    
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 2) 
      62,000 

3 นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม 2) กรรมการอิสระ  413,333      475,333 
    ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ     62,000   
4 นางกรรณิการ์ งามโสภี 2) กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   475,333     475,333 

5 นายจกัร บุญ-หลง 2) กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   475,333     496,000 

    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ     20,667     
6 นายประสพสุข บุญเดช 3) กรรมการอิสระ  176,667       185,500 

    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

      8,833   
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ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท/ปี) 

รวมค่าตอบแทน 
ทีไ่ด้รับทั้งปี 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

7 นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 1,200,000       1,260,000 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       60,000   
8 นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
1,200,000       1,200,000 

9 นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 1,200,000       1,260,000 
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ     60,000     

10 ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 1,200,000       1,200,000 

11 นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ กรรมการ 1,200,000       1,200,000 

12 นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 1,200,000       1,200,000 

13 นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 1,200,000       1,200,000 

14 นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 1,200,000       1,200,000 

15 นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม
ธุรกิจสยามแมค็โคร สายงานบริหารการเงิน 
 

1,200,000       1,200,000 
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ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท/ปี) 

รวมค่าตอบแทน 
ทีไ่ด้รับทั้งปี 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2562 

1 นายอรรถพร ข่ายม่าน 4) กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,017,333       1,017,333 
2 นายธีระ วภูิชนิน 4) กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   835,667     981,000 
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
      109,000   

    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ     36,333     
3 นายชวลิต อตัถศาสตร์ 4) กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   835,667     872,000 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       36,333   
4 ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ 5) กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ    839,500     949,000 
    ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ     109,500     

เงนิโบนัสประจ าปี (ส าหรับกรรมการทีป่ฏบิัตหิน้าทีใ่นปี 2561) 23,040,000 

หมายเหตุ:   1) ลาออกจากคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
  2) ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 
  3) ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 / ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการก ากบัดูแลความย ัง่ยนืและบรรษทัภิบาล บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงไดรั้บค่าตอบแทนในปี 2562 รวม

ทั้งส้ิน 6,564,000 บาท 
  4) ลาออกวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
  5) ลาออกวนัท่ี 10 สิงหาคม 2562 
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8.4.1.2 กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ         
ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.4 กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการจ านวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 
ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.5 ผู้บริหาร 

ในปี 2562 ผูบ้ริหาร จ านวน 7 ราย (รวมผูบ้ริหารซ่ึงได้ลาออก / ได้รับการปรับเปล่ียน
ต าแหน่งในระหวา่งปี) ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนสั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
142.58 ลา้นบาท  

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

8.4.2.1 กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

- ไม่มี - 

8.4.2.2 ผู้บริหาร 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร จ านวน 7 ราย (รวมผูบ้ริหารซ่ึง
ไดล้าออก / ไดรั้บการปรับเปล่ียนต าแหน่งในระหว่างปี)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 28.89 ลา้น
บาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเฉพาะส่วนท่ีบริษทัฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 
ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า 
ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าเดินทาง เป็นตน้  

รายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารขา้งตน้ใชต้ามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายออกไปในระหว่าง
ปี โดยจะแตกต่างจากจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ. 2543 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนพนักงานทั้งหมด และจ านวนพนักงานในแต่ละสายงานหลกั 

ตารางแสดงจ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยในแต่ละสายงาน 

 SML SFS INDV INDS INDD INDL JM MAXZI INDC PRO MROH ARO MAC CPWI MGZ MM MGH รวม 
พนกังาน
ปฏิบติัการ 

(คน) 
14,358 - - - - - - - - - - - 413 279 - 143 

 
76 15,269 

พนกังาน
ส านกังาน 

(คน) 
846 226 87 214 64 29 - 17 36 - - - 83 122 59 57 

 
- 1,840 

รวม (คน) 15,204 226 87 214 64 29 -    17 36 - - - 496 401 59 200 76 17,109 

ผลตอบแทน
พนักงาน*                 
(ล้านบาท) 

6,003 165 36 204 47 38 - 9 15 - - - 111 201 78 31 
 
8 6,946 

หมายเหตุ: * จ านวนพนกังานและค่าตอบแทนพนกังานไม่ไดร้วมส่วนของผูบ้ริหาร 
ช่ือบริษทั 

SML บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited 
SFS บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั PRO บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited MROH บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
INDS Indoguna (Singapore) Pte Ltd ARO ARO Company Limited 
INDD Indoguna Dubai L.L.C MAC Makro (Cambodia) Company Limited 
INDL Indoguna Lordly Company Limited CPWI CP Wholesale India Private Limited 
JM Just Meat Company Limited MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
MAXZI MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & 

CAFE L.L.C 
MM ARO Commercial Company Limited 

MGH Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket    
 Company Limited   

8.5.2 การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

8.5.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 
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8.5.4 นโยบายในการพฒันาบุคคล 
ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะ “เป็นองคก์รท่ีคนทุกรุ่นอยากเขา้มาร่วมงานดว้ย” ท่ามกลางความแตกต่างของ
บุคลากรแต่ละช่วงวยัและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล บริษทัฯ จึงให้
ความส าคญัสูงสุดในการสรรหาบุคลากรคุณภาพ การพฒันาทกัษะใหส้อดรับกบักลยุทธ์การส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ
การพฒันานวตักรรม ดว้ยตระหนกัดีว่า “พนกังานทุกคน” มิใช่เป็นเพียงทรัพยากรล ้าค่าขององคก์ร 
แต่ยงัเป็นเสมือนสมาชิกครอบครัวแม็คโคร ท่ีร่วมกันขับเคล่ือนองค์กรอย่างเข้มแข็งมาตลอด
ระยะเวลา 30 ปี 

ปัจจุบนั บริษทัฯ อยู่ในช่วงปรับเปล่ียนองค์กรสู่ “แม็คโคร 4.0” เพ่ือขยายขีดความสามารถในการ
แข่งขนัควบคู่ไปกบัการแสวงหาโอกาสเพ่ือขยายธุรกิจ ทั้งน้ี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและบทบาท
ของเทคโนโลยีสมยัใหม่ ส่งผลใหก้ารบริหารทรัพยากรบุคคลเกือบ 20,000 คนท่ีแตกต่างกนัทั้งช่วง
วยัและเช้ือชาติ ใหเ้ป็นบุคลากร แมค็โคร 4.0 ถือเป็นความทา้ทายและเป็นหวัใจหลกัท่ีส าคญัไม่แพ้
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือยกระดบัการด าเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้าง
องค์กรและขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบักิจกรรมทางธุรกิจ และไดใ้ชห้ลกัการพิจารณา
คดัเลือกบุคลากรระดบับริหารท่ีส าคญัโดยใช ้2 แนวทางหลกั คือ ใหโ้อกาสบุคลากรภายในส าหรับ
สายงานท่ีมีความช านาญอยู่ในองค์กร และจะสรรหาบุคลากรจากภายนอกส าหรับต าแหน่งท่ีไม่มี
ทกัษะอยู่ในองค์กร เช่น ทกัษะการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั การขายผ่านหลากหลายช่องทาง 
(Omni-Channel) การบริหารจดัการธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เป็นตน้ ตลอดจนเปิดโอกาสใหค้นรุ่น
ใหม่ท่ีมีศกัยภาพ (Young Talent) ไดท้ างานในกิจกรรมท่ีแตกต่างออกไป เช่น การขายผ่าน Omni-
Channel การขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์  และให้บ ริการผู ้ประกอบการรุ่นใหม่                 
ทั้งผูป้ระกอบการโชห่วยท่ีรับช่วงต่อธุรกิจต่อจากครอบครัว และผูป้ระกอบการในกลุ่มโฮเรกา้ท่ี
เร่ิมตน้ท าธุรกิจ 

บริษทัฯ จดัตั้งแผนก แมค็โคร 4.0 เพ่ือผลกัดนัโครงการใหม่ ๆ โดยมีพนกังานท่ีมีความหลากหลาย
ทั้งดา้นช่วงอายุ ความรู้และประสบการณ์ และอายุงานในบริษทัฯ เขา้มาร่วมกนัระดมความคิดและ
ช่วยกนัวางแผนการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์แมค็โคร 4.0  

ในดา้นการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล บริษทัฯ ด าเนินการตามกรอบการพฒันาศกัยภาพ
ความรู้และทักษะดิจิทัล หรือ Digital Literacy Capability Framework ซ่ึงครอบคลุมประเด็นการ
เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ อาทิ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การตลาดดิจิทัล การเงินดิจิทัล การจดัการสายโซ่
อุปทานดิจิทลั และการบริหารจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ในระบบดิจิทลั อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดน้ าหลกัสูตร 
“ผูน้ า 4.0” มาใชใ้นการพฒันาทกัษะและความรู้ส าหรับผูบ้ริหารเพ่ือส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้ าสมยัใหม่ท่ีมี



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 158 

ความรอบรู้ สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนั และพร้อมปรับตวัเม่ือเกิด
การเปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินโครงการ “Young Talent” เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพสูงไดเ้ขา้มาร่วมขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตเร็วข้ึนทั้งบริษทัฯ และพนกังาน 

เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจและการเปล่ียนแปลง รวมถึงสร้างความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ
อย่างย ัง่ยืนตามนโยบาย แม็คโคร 4.0 ด้านการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการตาม
แผนงานสืบทอดต าแหน่งท่ีวางไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง บริษทัฯ จึงจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งส าหรับระดบัผูจ้ดัการอาวโุสข้ึนไปจนถึงระดบั
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ทั้งน้ี บริษทัฯ ประเมินความพร้อมของผูสื้บทอดต าแหน่งตั้ งแต่กลุ่มท่ี
สามารถสืบทอดต าแหน่งได้ทนัที จนถึงภายใน 3-5 ปีขา้งหน้า เพ่ือก าหนดรูปแบบและแผนการ
พฒันาผูบ้ริหารรายบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การพฒันาบุคลากรอย่างยัง่ยืน 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานและผูบ้ริหารทุกคนมีทกัษะตรงตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธุรกิจ บริษทัฯ แบ่งโครงการฝึกอบรมของพนกังานออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัปฏิบติัการ ระดบัผูจ้ดัการระดบักลาง และระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงในกลุ่ม “Top 300” ซ่ึงขยาย
เพ่ิมเติมจาก “Top 200” ในอดีต เน่ืองจากบริษทัฯ เล็งเห็นถึงความต้องการผูบ้ริหารท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ในช่วง 5 ปีขา้งหน้า ตวัอย่างโครงการส าหรับแต่ละระดบั เช่น โครงการ Staff 2 Potential ส าหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ โครงการ Supervisory Academy Program ส าหรับระดับหัวหน้างาน 
โครงการ Section Development & Fresh Food Development ส าหรับผูจ้ดัการแผนก โครงการ Food 
Service Academy ส าหรับบุคลากรท่ีบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า โครงการ “สตาร์” ส าหรับ
พนกังานท่ีมีศกัยภาพท่ีจะกา้วข้ึนเป็นผูจ้ดัการสาขา โครงการ “สตาร์ พลสั” ส าหรับผูจ้ดัการสาขาท่ีมี
ศกัยภาพท่ีจะกา้วข้ึนเป็นผูจ้ดัการเขต และ โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาผูน้ า Makro Leadership 
4.0 ส าหรับระดบัผูบ้ริหาร 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานระดบับริหารท่ีเป็นผูน้ ากลยุทธ์ไปขบัเคล่ือนการ
บริหารองค์กร เฉล่ีย 48 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และพนักงานระดบัปฏิบติัการไดรั้บการฝึกอบรมโดย
เฉล่ีย 10 ชัว่โมงต่อคนต่อปี ทั้งน้ี พนกังานและผูบ้ริหารสามารถเขา้ร่วมฝึกอบรมและพฒันาตนเอง
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน การลงมือปฏิบติังานจริง การเขา้ร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ การหมุนเปล่ียนหนา้ท่ีภายในองค์กร ผ่านความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ และเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์หรือ M-Learning ซ่ึงพนกังานสามารถเขา้ถึงหลกัสูตรทั้งหมด 90 หลกัสูตรได้
ตลอด 24 ชัว่โมง ส าหรับสาขาต่างประเทศ บริษทัฯ จดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานต่างชาติทั้งก่อนเขา้
และระหว่างการปฏิบติังาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเชิญพนักงานทอ้งถ่ินจากประเทศต่าง ๆ ให้เขา้
ร่วมการฝึกอบรมท่ีแม็คโครส านักงานใหญ่ และสาขาในประเทศไทย เป็นเวลา 2 - 4 เดือน เพ่ือให้
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ความรู้ในการปฏิบัติงานและปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรของแม็คโคร อีกทั้ งบริษทัฯ ยงัประเมิน
ศกัยภาพของพนักงานระหว่างการฝึกอบรมเพ่ือเฟ้นหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง พร้อมท่ีจะเล่ือน
ต าแหน่งไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน และเหมาะสมท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ “Young Talent” ของแมค็โคร และ
ส าหรับพนกังานคนไทยท่ีจะตอ้งยา้ยไปประจ าสาขาต่างประเทศ บริษทัฯ เนน้พฒันาทกัษะทางดา้น
ภาษาองักฤษรวมถึงการปรับตวัและเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ินของแต่ละประเทศ 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานเปิดมุมมองให้กวา้งไกลและพฒันาทักษะผ่านการ
เรียนรู้จากภายนอกองค์กร โดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมโครงการ “ซีพีสานฝัน      
ปันโอกาส สู่ผูน้ ารุ่นใหม่ One Young World 2019” เป็นการส่งผูแ้ทนคนรุ่นใหม่จากประเทศไทยเขา้
ร่วมการประชุมสุดยอดผูน้ ารุ่นใหม่ระดบัโลก ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ภายใตแ้นวคิด 
“Ignite Future Leaders” เพ่ือแลกเปล่ียนแนวความคิดและประสบการณ์เก่ียวกับประเด็นปัญหา        
ท่ีส าคญัในระดบัโลก ถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีพนกังานของแมค็โครไดมี้ส่วนร่วมในเวทีระดบันานาชาติ 

ปลูกฝังวฒันธรรมแมค็โคร 

บริษทัฯ ค านึงถึงความส าคญัในการสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นแม็คโครตั้งแต่วนัแรกในการท างาน 
บริษทัฯ จึงมุ่งสร้าง “แม็คโคร ดีเอ็นเอ” และปลูกฝังค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคน   
แม็คโคร” เพ่ือสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั น ามาซ่ึงความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครัวแม็คโคร มีความรับผิดชอบในงานท่ีท า และท างานเป็นทีม พร้อมสร้างสรรค์นวตักรรม
ใหม่ ๆ โดยผ่านการจดักิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมบายศรีสู่ขวญั ท่ีพนักงานใหม่จะได้รับการ
ตอ้นรับเขา้สู่ครอบครัวแมค็โครจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร 

 
 
 
 
Visionary            : มองการณ์ไกล – มีวิสยัทศันแ์ละน าหนา้ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
Integrity             : ใจซ่ือสตัย ์– ยึดมัน่ในความสตัยแ์ละการด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม 
Challenge          : เปิดรับส่ิงใหม่ – กลา้ท่ีจะทา้ทายไม่ยึดติด 
Teamwork         : ท าอะไรเป็นทีม ไม่มี “ตวัเรา” มีแต่ “พวกเรา” ในท่ีท างานของเรา 
Ownership         : รับผิดชอบงานท่ีท า รักองคก์ร มีส่วนร่วมเหมือนเป็นเจา้ของแมค็โครร่วมกนั  
Result oriented : มุ่งมัน่สู่เป้าหมาย มีเป้าหมายชดัเจน จบัตอ้งได ้และวดักนัท่ีผลงานอนัเป็น 
                                 รูปธรรม 
Yes we can        : ทุกอยา่งเป็นไปได ้เช่ือมัน่วา่ทุกส่ิงเป็นไปได ้ถา้ลงมือท า ไม่มีอะไรเกินเอ้ือม 
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บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเอ้ือให้พนกังานมีความสุขในการ
ท างาน เช่น การจดัให้มีห้องออกก าลงักาย มีลู่ว่ิงและลานกิจกรรม การจดักิจกรรม Happy Hour    
เป็นตน้ นอกเหนือจากการจดัให้มีอุปกรณ์ในการท างานท่ีทนัสมยั เนน้ความปลอดภยัในท่ีท างาน 
และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยดั นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจซ่ึง
ประกอบดว้ยจรรยาบรรณวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อพนกังาน 

นโยบายเกีย่วกบัค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานและผูบ้ริหาร ซ่ึงเหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนักงานและผูบ้ริหาร             
แต่ละคน  

บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี  และพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือน  
แก่ผู ้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 คร้ัง ในรูปแบบของดัชนีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ในส่ิง
ท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการในระยะยาว เพ่ือเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต  

การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะท าให้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงานเช่ือมโยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้ น ระบบการประเมินฯ           
ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน (pay per performance) ซ่ึงไดก้ าหนดการ
จ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอตัราการจ่ายทัว่ไปขององคก์รอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง เพ่ือรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้นทรัพยากรบุคคล
ให้กับองค์กร นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนดการจ่ายโบนัสผนัแปรตามผลประกอบการ (Variable 
Bonus) ท่ีมีความเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผูจ้ ัดการฝ่ายข้ึนไป)      
กบัผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละรอบปี เพ่ือจูงใจให้พนกังานปฏิบติังานให้ไดต้ามเป้าหมายของ
องคก์รในแต่ละปี 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน เพ่ือรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการ
ปฏิบติังานให้องค์กรด าเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการข้ึนค่าจา้งประจ าปี การปรับ
เงินเดือนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนหรือตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การจดัใหมี้กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีพแก่พนักงาน เม่ือส้ินสุดการเป็นพนักงานหรือเม่ือ
เกษียณอายุการท างาน นอกจากน้ี ยงัมีสวสัดิการอ่ืน ๆ อาทิ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนกังาน 
สวสัดิการประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่เป็นอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินธุรกิจตามกรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความโปร่งใส     
มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการ
ด าเนินการเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจและความเช่ือมั่นแก่ผูถื้อหุ้น          
นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และน าพาองคก์รไปสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืน  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดจ้ดัท าและเผยแพร่คู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ติดตาม และส่งเสริมการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง
ทบทวน ปรับปรุง และพฒันานโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ให้สอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถรักษามาตรฐานใหมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานก ากบัดูแล ทั้งส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงเกณฑก์ารประเมินทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดย
บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ า ปี  2562 ใน ระดับ  “ ดี เลิ ศ ”  (Excellent) 
ต่อเน่ืองกนัเป็นปีท่ี 2  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น 
(AGM Checklist) ซ่ึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนนเต็ม 100 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ทั้งน้ี
ทางฝ่ายบริหารไดน้ าเสนอรายงานผลการประเมินดงักล่าวให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
รับทราบ และพิจารณาขอ้เสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและพฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และ
รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้   

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ตั้งแต่ปี 
2555 มีการปรับปรุงคร้ังแรกในปี 2560 โดยผนวกเน้ือหาส่วนท่ีเป็นจรรยาบรรณธุรกิจและใชช่ื้อว่า “คู่มือ
การก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” และมีการทบทวนคู่มือฯ ดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี บริษทัฯ    
ไดก้ าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยท่ีจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามนโยบายฯ อยา่งเคร่งครัด 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ท าการเผยแพร่คู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของ   
บริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถศึกษาและดาวนโ์หลดได ้

ในปี 2562 บริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการ
ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

- คู่มือการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
บริษทัฯ จดัให้มีคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยทุกคน เพ่ือยึดถือปฏิบติัในการด าเนินงาน ซ่ึงเม่ือไดรั้บคู่มือฯ 
ดังกล่าวกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องท าการศึกษารายละเอียด และลงนามใน           
“ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติั” ส่งกลบัมายงัฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
บริษัทฯ มีการทบทวนคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อก าหนดทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัสากลเป็นประจ าทุกปีอยู่เสมอ โดยฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 
ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือให ้    
ผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 

- การส่ือสารนโยบายและการปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้น
การคอร์รัปชนั และคู่มือการด าเนินธุรกิจส าหรับคู่คา้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ยงัมี
การส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบติัเหล่าน้ี รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัช่องทางการแจง้เบาะแส ผ่านการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย ์         
งานสัมมนาคู่คา้ประจ าปี เป็นตน้ การจดัท าจดหมายถึงคู่คา้ทางธุรกิจท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวญัปีใหม่แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ แผ่นป้าย
รณรงคน์โยบายงดรับของขวญั เป็นตน้ 

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรม 

บริษทัฯ มีการส่ือสารนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการ
ต่อตา้นคอร์รัปชนัใหแ้ก่พนกังานใหม่ทุกคน เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกดงักล่าวให้กบัพนกังานตั้งแต่
วนัแรกท่ีเขา้มาเร่ิมเป็นพนกังาน นอกจากนั้น เพ่ือย  ้าเตือนใหเ้กิดความตระหนกัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ 
ยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อตา้นคอร์รัปชนั
เป็นประจ าตลอดทั้งปี 

โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาหลกัสูตรดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง
การต่อตา้นคอร์รัปชนัผ่านระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เพ่ือใหบุ้คลากรของบริษทัฯ 
สามารถจดัสรรเวลาเขา้เรียนไดต้ามความสะดวก 
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- มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การรับเร่ืองร้องเรียน 
การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และการสรุปผล รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรับ
เร่ืองร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียง
ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรของ
บริษทัฯ เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต   
โดยการกระท าดงักล่าวตอ้งเขา้ข่ายการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
รัฐ หรือนโยบายก ากับดูแลกิจการ หลักการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเอง หรือผู ้อ่ืน เช่น การยักยอกทรัพย ์            
การคอร์รัปชนั การฉอ้โกง เป็นตน้ โดยมาตรการดงักล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลกัการก ากบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

- ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ 
สยามแมค็โคร/ คณะกรรมการบริษทัฯ/ หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 cgoffice@siammakro.co.th 

 0 2067 9300 

 0 2067 9119 

- ช่องทางตดิต่อสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

 หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 ir@siammakro.co.th 

 0 2067 8285 และ 0 2067 8261 
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- การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกีย่วข้อง 

ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัฯ เช่น 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน 
เลิกจา้ง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว ส าหรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน บริษทัฯ จะเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ท่ี
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลใหเ้ป็น
ความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมี
การจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษทัฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของ  
บริษทัฯ และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการเสนอระเบียบวาระ
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถาม
ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น
ดงัน้ี 
(1) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงความส าคญั

ของสิทธิของผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งด าเนินการรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บ และความเท่าเทียมกนั
อยา่งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้อาใจใส่ผูถื้อหุ้นมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ การให้
ขอ้มูลท่ีส าคญัผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ การจดัให้ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ 
เป็นตน้ 

(2) บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ในปี 
2562 บริษทัฯ จดัประชุมผู ้ถือหุ้นทั้ งหมด 1 คร้ังได้แก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเม่ือวนัท่ี        
23 เมษายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) อาคารธารา
พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อน่ึง ในปี 
2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม
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สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือก
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี       
31 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามท่ีได้เปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ              
ท่ี www.siammakro.co.th และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(3) บริษทัฯ มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 พร้อมทั้งขอ้มูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 35 วนั โดยในแต่ละวาระมี
วตัถุประสงค ์และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบอยา่งครบถว้น  

(4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไวท่ี้เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ล่วงหนา้ 36 วนั และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวไวท่ี้เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ส่วนรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
ได้เผยแพร่ไวท่ี้เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 10 วนัหลงัวนัประชุม และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการ
ประชุมอย่างครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย การบันทึกรายงานการประชุมการออกเสียง ผลการ
ลงคะแนน ในแต่ละวาระ และขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่      
วีดิทศันก์ารประชุมใหผู้ถื้อหุน้รับทราบบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

(5) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ จ านวน 15 คน รวมทั้ งผู ้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม           
โดยประธานในท่ีประชุมไดป้ระกาศแจง้จ านวนและสัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบ
ฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการท่ีใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้ งแต่เร่ิมต้นการประชุม 
ด าเนินการประชุมและจัดให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระท่ีร ะบุไวใ้นหนังสือ          
นดัประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) ด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดง
ความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ รวมทั้ งได้ตอบค าถามอย่างครบถ้วน         
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(6) บริษทัฯ ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและวาระอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดล้งมติ 

(7) บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดท้ าการ
ติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วนั      
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้จริง 

(8) บริษทัฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผูถื้อหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบัสิทธิ
พ้ืนฐานของบรรดาผูถื้อหุน้ 
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(9) บริษทัฯ จดัให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดเผยไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

(10) บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถื้อ
หุ้น เพ่ือน าความเห็น และขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการพฒันาการจดัประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
โปร่งใส และเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้ าขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้นในการประเมินคุณภาพการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพ่ือพฒันาการจดัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้   บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklists) 
ประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในซ่ึงรายละเอียดปรากฏ
ในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั
อยา่งเป็นธรรม ดงัน้ี 

(1) ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบั
หน่ึงเสียง  

(2) ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึง
วนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑ์ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ      
ท่ี www.siammakro.co.th และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน และ
สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้และสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

(4) ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได ้            
โดยบริษทัฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และไดร้ะบุแจง้
ค าอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไวใ้นหนังสือนัดประชุม ทั้ งน้ี ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถื้อหุ้นปี 2562  มีผูถื้อหุ้นจ านวน 227 ราย มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะให้ออกเสียงแทน 
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อีกทั้ง บริษทัฯ ไดด้ าเนินการอ านวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

(5) บริษทัฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งทราบอยู่อย่างสม ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ ว่าดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ
นโยบายการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณ
ด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถดาวน์
โหลดไดผ้่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และในปี 2562 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑข์องการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการท า
รายการระหวา่งกนัตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(6) ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล หรือบริษทัอ่ืนใดนอกเหนือจาก
บริษทัยอ่ย 

(7) บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้ งผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบนั และ
นักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ไดโ้ดยตรงทางอีเมล ์
ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศัพท์ท่ีเบอร์โทร 0 2067 8285 (สายตรง) ซ่ึงมีแผนกประสานงาน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์รับผิดชอบดูแลใหข้อ้มูล 

(8) บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการ
ท ารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส าหรับรายการระหว่างกันประเภทอ่ืน ๆ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและ
เง่ือนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการคา้ (Fair and at arms’ length) 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 3.1 การก าหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มส่ีวนได้เสีย และการปฏิบัตติามนโยบาย 

(1) บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เหมาะสมดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น : บริษ ทั ฯ  จะด า เน ินธุรกิจอย ่า งโป ร่ง ใส  มุ ่งมั น่ ในการส ร้า งความ
เจริญเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อหุ้น 
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ลูกคา้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า ตลอดจน
ควบคุมดูแลคุณภาพของสินคา้ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ 
พร้อมทั้ งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลูกคา้ในระยะยาว เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
อยา่งสูงสุดในสินคา้และบริการ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีเท่าเทียมกนั และมีการ
ก าหนดแนวปฏิบติัในการใหบ้ริการลูกคา้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขาโดย
ใหก้ารดูแลลูกคา้ทุกคนในแบบเดียวกนั ไม่เลือกปฏิบติั 

 ทั้งน้ี ทีมพฒันาลูกคา้ของบริษทัฯ ไดอ้อกเยี่ยมลูกคา้เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีอย่างสม ่าเสมอ และไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง
ทุกปี และน าผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประมวลผล โดยให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาการใหบ้ริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
โดยผลส ารวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปี  2562 บริษทัฯ ไดรั้บ
คะแนนท่ีร้อยละ 84.2 

พนกังาน : ก)  บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้โอกาสเติบโต
ในสายงานอาชีพ โดยการจดัการฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัฝีมือของพนกังานใน
ทุกระดบั เพ่ือให้เป็นพนกังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการท างาน
และมีผลงานท่ีโดดเด่น พร้อมท่ีจะไดรั้บการปรับเล่ือนต าแหน่งงานใหสู้งข้ึน 
รวมทั้ งมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ งสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยท่ีผลตอบแทนและ
สวสัดิการของบริษทัฯ จะเป็นอตัราท่ีสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน
ส าหรับอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 ข)  บริษทัฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยั 
โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน” มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย          
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี  

- จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน (คปอ.) และเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน 
(จป.) ในระดบัหัวหนา้งาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) โดย
ได้ด าเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้
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ปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ
และการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน 

- จดัท าคู่มือความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน เพ่ือยึดเป็นระเบียบปฏิบติั 

- เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ  กับ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 ค)  บริษ ทั ฯ  จดั ให ้ม ีการส ารวจความผ ูกพ นัของพนกังาน  (Employee 
Engagement Survey) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวตัถุประสงค ์ที่จะ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัของพนกังานที่มีต่อ
บริษทัฯ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะเพิ่มความ
พึงพอใจและความผูกพนัของพนกังานที่มีต่อองค์กร โดยไดม้ีการน า       
ผลการส ารวจมาจดัท าแนวทางการยกระดบัความผูกพนัของพนกังาน
ต่อไป  

 ง)  บริษทัฯ มีนโยบายในการให ้ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เป็นธรรม         
แก่พนกังานและผูบ้ริหาร ซ่ึงเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และเชื่อมโยงผลการปฏิบตัิงานของพนกังานและผูบ้ริหาร     
แต่ละคน   

บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี ใน
รูปแบบของดชันีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบติังาน
ตามกลยุทธ์ในสิ่งที ่บ ริษทัฯ จะด าเนินการในระยะยาว เพื ่อ เป็นการ
วางรากฐานการเติบโตในอนาคต  

การประเมินฯ ดงักล่าวนอกจากจะท าให้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและ
พนกังานเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมินฯ ยงัสอดคลอ้งกบั
หลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน (pay per performance)   
ซ่ึงไดก้ าหนดการจ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่างเหมาะสม
กบัอตัราการจ่ายทัว่ไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียง เพื ่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้น
ทรัพยากรบุคคลให้กบัองค์กร นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดการจ่าย
โบนสัผนัแปรตามผลประกอบการ (Variable Bonus) ท่ีมีความเชื่อมโยง  
ผลการปฏิบติังานของพนกังาน (เฉพาะพนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป) 
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กบัผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให ้พนกังาน
ปฏิบติังานให้ไดต้ามเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทน เพ่ือรักษาและสร้าง
แรงจูงใจพนกังานในการปฏิบติังานให้องค์กรด าเนินงานไปสู่เป้าหมายใน
อนาคต เช่น แนวทางการข้ึนค่าจา้งประจ าปี การปรับเงินเดือนตามหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนหรือตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การจดัให้มี
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื ่อเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีพแก่
พนกังาน เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนกังานหรือเมื่อเกษียณอายุการท างาน 
นอกจากน้ี ยงัมีสวสัดิการอื่น ๆ อาทิ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
พนกังาน สวสัดิการประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

 จ)  บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการหมุนเวียนต าแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งมีการจดัท า
แผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) โดยท าการประเมินความ
พร้อมของพนกังานท่ีเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) ในต าแหน่งงาน
หลกัของบริษทัฯ แผนดงักล่าวก าหนดไวเ้พ่ือเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ 
การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างของบริษทัฯ และทดแทนผู เ้กษียณอายุ          
ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ าผลประเมินไปก าหนดแผนพฒันารายบุคคล เพื่อให้ผูท่ี้
สืบทอดต าแหน่งมีความพร้อมในการสืบทอดต าแหน่ง สามารถสร้างความ
เติบโตอย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกบัองค์กร และมีการพิจารณาทบทวนแผน
สืบทอดต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี บริษทัฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทน
และสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานและผูบ้ริหาร 

คู่คา้และเจา้หน้ี : บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกนั รวมทั้งปฏิบตัิตามสัญญาที่ตกลงร่วมกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าร่วมกนักบัเจา้หน้ี และเจา้หน้ีค ้าประกนัทุกรายอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนช าระหน้ีตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นสัญญาที่ท าร่วมกนั
ดงักล่าว ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัฯ 
จะรีบแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีทราบโดยเร็วเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อให้การดูแลและบริหาร
จดัการของบริษทัฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น ขั้นตอนการคดัเลือกคู่
คา้ที่มีกระบวนการคดักรองคู่คา้ตามเกณฑ์ดา้นคุณสมบตัิคู่คา้ วิธีการ
คดัเลือก รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีการก าหนดระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในวงเงินต่าง ๆ เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
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กิจการที่ดี อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการคดัเลือกคู่คา้ท่ีเหมาะสม โดยจะตอ้งมัน่ใจ
ว่ากระบวนการคดัเลือกและการปฏิบติัต่อคู่คา้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั
และเป็นธรรม ส าหรับเกณฑ์ในการคดัเลือกมีดงัน้ี 

1)  มีประวติัทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อม  
กบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

2) ผลิต หรือจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพได้ 

3) ให้การสนับสนุนดา้นการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลงัการ
ขายแก่ลูกคา้ 

 บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม ไดแ้ก่  “หลกัปฏิบติัส าหรับ
คู่ค้า” เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินตามหลักสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ            
จะด าเนินธุรกิจครอบคลุมสังคม ชุมชน ตลอดจนผูค้า้ในสายโซ่อุปทานของ
บริษทัฯ ดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบั    
คู่ค้า โดยจัดสัมมนาเพ่ือส่ือสารนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนเป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจในการเตรียมความพร้อม ความเขม้แข็ง 
และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน 

คู่แข่ง : บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล 
ภายใตก้ฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม โดยมี
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่แข่ง ดงัน้ี 

1) แข่งขนัทางการคา้ในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่
สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

3) ไม่ท าลายคู่แข่งดว้ยวิธีการอนัไม่สุจริต หรือกระท าการใด ๆ โดย
ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม :  บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเราอาศยัอยู ่
บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
ตั้ งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ
กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ความ
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รับผิดชอบต่อสงัคม และการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั  

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายอนุรักษ ์พลงังานเพื ่อใช ้เป็น
แนวทางด าเนินการดา้นพลงังานและส่งเสริมการใช ้พลงังานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน     
อีกดว้ย 

(2) การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั และการแจง้เบาะแส 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ 
เป็นบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการบริหารงานและก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนกังาน
ภายใต้สายบังคับบญัชาทราบ เขา้ใจและปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ   
อยา่งจริงจงั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส รวมถึงก าหนดขอบเขตการร้องเรียน 
บุคคลท่ีสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน ช่องทางและกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส          
การด าเนินการกบัการรายงานขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ และการให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่ม
แมค็โคร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่
กระท าการใด ๆ ท่ีอาจส่อถึงการทุจริต โดยมาตรการดงักล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ พนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจาก
ภายใน หรือจากบุคคลภายนอก ท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผูท่ี้ถูกละเมิดสิทธิและไดรั้บ
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของแม็คโครสามารถแจง้ผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจง้
เบาะแสท่ีเกิดจากการกระท าของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกลุ่มแมค็โครในเร่ืองต่อไปน้ี 

 - การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบายก ากบั
ดูแลกิจการ หลกัการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของ
บริษทัฯ 

 - การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าห รับตนเองหรือผู ้อ่ืน  เช่น  การยักยอกทรัพย ์                
การคอร์รัปชนั การฉอ้โกง เป็นตน้ 

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส และช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจตามท่ีไดแ้สดงรายละเอียดไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความประสงค์จะติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง         
เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง 
หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการด าเนินธุรกิจ หรือการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง 
หรือละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งของ
ผูบ้ริหาร การกระท าผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฏหมาย เป็นตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางในการ
ติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงดงัน้ี 

จดหมายธรรมดา  : คณะกรรมการบริษทัฯ 
   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหานคร 10250 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ : cgoffice@siammakro.co.th 
โทรศพัท ์ :    0 2067 9300 

กรณีท่ีพบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ผูร้้องเรียนสามารถแจง้
เร่ืองผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส เม่ือผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ 
สามารถพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรั้บการร้องเรียน เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า มีการด าเนินการท่ีเหมาะสม
กบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ โดยมีกระบวนการจดัการกบัเร่ืองร้องเรียนหลกัดงัน้ี 

- ผูร้้องเรียนแจง้ขอ้ร้องเรียน ผา่นช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส  

- ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนประเมินเบ้ืองตน้ส าหรับขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ และพิจารณาติดต่อผูร้้องเรียน 
หากไม่ไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติม การพิจารณาถือเป็นอนัส้ินสุดและมิไดน้ าไปพิจารณาต่อ 

- ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนจะน ามาพิจารณาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้ร้องเรียน หรือ
เร่ืองดงักล่าวจะน าไปรายงานใหห้ัวหนา้ของแผนกนั้น ๆ เพ่ือพิจารณาต่อไป หากมีขอ้เท็จจริง
ในเร่ืองดงักล่าวและเขา้เง่ือนไข  

- คณะกรรมการสอบสวนขอ้ร้องเรียน และ/หรือหัวหน้าแผนกท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน จะตอ้ง
รายงานผลการตรวจสอบให้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนและฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

ในกรณีท่ีการรายงานขอ้มูลไดรั้บการพิสูจนแ์ลว้วา่ การรายงานขอ้มูลมานั้นเป็นเทจ็ อนัเน่ืองมาจาก
เจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผูอ่ื้น ให้ถือว่าผูท่ี้รายงานขอ้มูลนั้นมีความผิด
ทางจรรยาบรรณของบริษทัฯ ส่วนการก าหนดบทลงโทษใหย้ึดตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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อน่ึง ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุ้มครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจาก
บริษทัฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียน หรือผูแ้จ้ง
เบาะแสดงักล่าวส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนบริษทัฯ จะเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อ
ผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลให้
เป็นความลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูลออกไปเปิดเผย บริษทัฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

ปี 2562 บริษทัฯ ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ
จรรยาบรรณท่ีมีนยัส าคญั 

บริษทัฯ มีบทลงโทษของพนกังานผูก้ระท าผิดตามระเบียบขอ้บงัคับเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ 
และใหค้วามส าคญักบัการบงัคบัใชแ้ละการลงโทษอย่างจริงจงั โดยมีการส่ือสารและเสริมสร้างให้
พนกังานตระหนกัถึงจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน รวมทั้งไดน้ าขอ้ร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการป้องกนัต่อไป 

(3) การต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และหลักปฏิบัติสากล คณะกรรมการบริษัทฯ 
ตระหนกัดีว่า การคอร์รัปชนัถือเป็นอุปสรรคส าคญัในการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และเป็นปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจึงมีมติ
อนุมติัใหก้ าหนด “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั” ข้ึนเม่ือปี 2555 และไดมี้การทบทวน ปรับปรุง
แกไ้ขอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ   
บริษทัฯ ทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวข้องไดรั้บทราบ
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษทัฯ 
ส่งเสริมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ขอ้บังคบัในการท างาน และขอความร่วมมือให้บุคลากรของบริษทัฯ ศึกษาท าความเข้าใจและ
ปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัด ผูท่ี้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทัฯ โดยอาจไดรั้บการลงโทษ
ขั้นสูงสุดคือ เลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญาจา้ง ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั แมว้่าการกระท า
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นั้นจะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีท่ีการฝ่าฝืนนั้นเก่ียวขอ้งกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามอาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น 

บริษทัฯ ไดน้ านโยบาย แนวปฏิบติั และมาตรการด าเนินการมาด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันแสดงออกถึงความตั้ งใจและมุ่งมั่นเก่ียวกับการต่อต้าน        
คอร์รัปชนั ดงัน้ี 
-     บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชันและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง      

ทั้ งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยส่ือสารแก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานผ่าน
หนงัสือเวียนท่ีส่งผ่านอีเมลใ์หพ้นกังานทุกคน ป้ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต การปฐมนิเทศ
พนกังาน การอบรมพนกังาน และในช่วงใกลเ้ทศกาลข้ึนปีใหม่ มีการประชาสมัพนัธ์ “นโยบาย
งดรับของขวญั” ไปสู่พนกังานทุกคน ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน และภายนอก โดยจดัท า
ป้ายประชาสัมพนัธ์ติดตั้ งตามจุดต่าง ๆ ทั้ งท่ีส านักงานใหญ่ และสาขาศูนย์จ าหน่ายสินค้า     
แม็คโคร เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการท างาน (Transparency) ตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัส่ง
หนังสือขอความร่วมมืองดให้ของขวญัหรือของก านัลแก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยแก่คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัทางการเงิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอีกดว้ย อีกทั้ง 
ยงัส่งเสริมให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานส่งเสริม ติดตาม ก ากบัดูแลเร่ืองการต่อตา้น
คอร์รัปชนัเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร และการสมัมนาท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัท่ี
จดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือศึกษา ทบทวน และพฒันาการต่อตา้นคอร์รัปชนัของบริษทัฯ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

-    บริษทัฯ ก าหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียง โดยมีการก าหนดแผนบริหาร
ความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียง เร่ิมตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจยัเส่ียงทั้ง
ภายในและภายนอกในการประเมินและการวิเคราะห์ความเส่ียงส าคญั และก าหนดแผนรองรับ
และป้องกนัความเส่ียงแต่ละเร่ือง โดยมีผูรั้บผิดชอบเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงท่ีระบุให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงการบริหารความเส่ียงน้ีครอบคลุมตั้ งแต่กระบวนการจัดท าแผน       
กลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบติัการในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงรวมถึงดา้นคอร์รัปชนัดว้ย โดยในเร่ือง
ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือก ากับและ
ควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด ตามแนวปฏิบติัท่ีระบุไวใ้น “นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั” และ 
“แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน การให้/รับของขวญั ของช าร่วย การรับรอง และการ
บริจาคเพ่ือการกุศล ตลอดจน “นโยบายการว่าจา้งท่ีปรึกษา” ไดแ้ก่ ความเป็นกลางและการ
ช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนบัสนุน การให้ของขวญั  การเล้ียง
รับรองและค่าใชจ่้ายอ่ืน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัก าหนดใหมี้ระบบควบคุมภายใน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชนั เช่น 
การก าหนดระเบียบอ านาจในการอนุมติัไวอ้ย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย หน้าท่ี และ
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ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง และจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้า่ การปฏิบติังานเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบติังานดา้นงบประมาณอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ตั้ งแต่ ปี 
2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561    
มีมติใหก้ารรับรองบริษทัฯ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต (CAC) โดยใบรับรองจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติ 

(4) บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาครอบคลุมเน้ือหา
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ไม่สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิตามท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งน้ี หากบริษทัฯ พบการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา บริษทัฯ จะด าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือยุติหรือหยุดการ
เขา้ถึงส่ิงท่ีถูกกล่าวหาวา่มีการละเมิดสิทธิ 

(ข) บริษทัฯ จะด าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัยพนักงานของบริษทัฯและแจง้ให้ผูท่ี้ท าการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
ดงักล่าวทราบ 

อน่ึง บริษทัฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณดา้นการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงสามารถ          
ดาวนโ์หลดไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(5) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์และสนับสนุน
การปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบ ติั         
ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา  โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน ต่อตา้นการใช้แรงงานเด็กหรือ
แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย   
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 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibilities Policy) เพ่ือส่ือสารและขบัเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
และส านส ัมพ นัธ ์อ นั ดีก บัช ุมชนต่าง  ๆ  อย ่างต ่อ เนื ่อ ง  ทั้ง นี้  บ ริษ ทัฯ  ได ป้ระกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ 3R’s Sustainability Committee โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรม
ดา้น CSR น าเสนอแผนการด าเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการท างาน CSR ของบริษทัฯ ให้    
ที่ประชุมคณะเจา้หน้าที่บริหารพิจารณาอนุมตัิเป็นประจ าทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้ง
จดัเตรียมรายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระท าในปีผ่านมาให้คณะเจา้หน้าท่ี
บริหารทราบ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจบน
พ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันา
ธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีมูลค่าเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ อนัไดแ้ก่  ผูถ้ ือหุ ้น  น ักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่ค า้ทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ           
ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อกระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงั
ให ้ภาคธุรกิจสามารถอยู ่ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความ
เจริญกา้วหน้าไปพร้อม ๆ กนั เพื ่อการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยนโยบายความรับผิดชอบ        
ต่อสังคมของบริษทัฯ มีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ้หลกั ดงัน้ี  

1.  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2.  การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5.  ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
6.  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
8.  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
ปรากฏตามหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยได้
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้ งข้อมูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เพ่ือให้นักลงทุนและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์ (SET & 
Investor Relations) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
บริษทัฯ ท่ีเป็นประโยชน์ ถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามเกณฑ์ท่ี ตลท. และก.ล.ต. ก าหนด    
แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจง้สารสนเทศ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ         
ส่ือสาธารณะ  ต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมและ
พบปะผูล้งทุน นักวิเคราะห์ เป็นประจ าทุกไตรมาส หลงัจากไดเ้ปิดเผยผลการด าเนินงานต่อ   
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ในปี 2562 ไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลและจดักิจกรรมเพ่ือพบและให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ 
และนกัลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

พบปะนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (Company visit) 33 คร้ัง 
Conference Call นกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 31 คร้ัง 
งานประชุมนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting)   4 คร้ัง 
การใหข้อ้มูลผา่นทางโทรศพัทต่์อวนั   2 คร้ังต่อวนั (โดยเฉล่ีย) 
งานนกัลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร 10 คร้ัง 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจอ่ืน ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทุนสัมพนัธ์ (SET & Investor Relations) เพ่ือสอบถามขอ้มูลของบริษทัฯ ผ่าน 4 ช่องทาง 
ดงัน้ี  

 - ทางจดหมาย : บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
   หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์ 

ส าน ักงานรองประธานเจา้หน ้าที ่บ ริหาร - กลุ ่มธุรกิจสยามแม ็คโคร       
สายงานบริหารการเงิน    
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 
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 - ทางอีเมล์ : ir@siammakro.co.th 
- ทางโทรศพัท์ :  0 2067 8260 (สายตรง) หรือ 0 2067 8999 ต่อ 8260 

 - ทางโทรสาร :  0 2067 9888 
 

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน และไดแ้สดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

(4) การเปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้
ภายใตห้วัขอ้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(5) บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมี
การซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแนวปฏิบติัส าคญัท่ีจะส่งเสริมการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูล
ภายในไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซ้ือขาย และการถือ
ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร  รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุก
คร้ังท่ีมีการประชุม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารจะตอ้ง
รายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นประจ าทุกไตรมาส และจะตอ้งจดัท ารายงานใหม่ทุกปี โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเกบ็ไวใ้ชภ้ายใน
บริษทัฯ เท่านั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

(ก) ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ 
และคุณสมบติักรรมการอิสระ กล่าวไวใ้นหัวขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการองค์กร 
ส่วนการจดัการองคก์ร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 15 ท่าน        
ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการเป็นบุคคลท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร       
เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารงาน
ประจ า ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 

mailto:ir@siammakro.co.th
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1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ) 8 คน 

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    7 คน 

  -  กรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ   2 คน 

  -  กรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ   5 คน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบติัตามค านิยาม ดงัรายละเอียดแสดงในหวัขอ้โครงสร้าง
การจดัการ ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่านายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการอิสระท่ีมี
ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน จึงไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช เป็นเลขานุการบริษทัฯ             
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการองคก์ร ส่วนเลขานุการบริษทัฯ 

(ค) เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษทัฯ ไดย้ึดถือและ
ปฏิบติัในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั 

(ง) การแต่งตั้ งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ทั้ งน้ีจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่าน
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนั้น ๆ ซ่ึงตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม 
ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์       
ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้มีรายละเอียดท่ี
เพียงพอ เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผู ้ถือหุ้น และตอ้ง
เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนในรายงานประจ าปีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบทัว่กนั 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายโชติ โภควนิช 
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภี และนายจักร บุญ -หลง เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
หวัขอ้โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการองคก์ร ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(ข) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี    
นายโชติ โภควนิช (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายประสพสุข บุญเดช (กรรมการอิสระ) และนายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ เป็นกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 
3/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัฯ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  

(ค) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี ศ. (พิเศษ) เรวตั    
ฉ ่ าเฉลิม (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ นายจกัร บุญ-หลง 
(กรรมการอิสระ) และนายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยมีเลขานุการ
บริษทัฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความมุ่งมัน่และ
ตั้ งใจ ท่ีจะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้ก าหนดทิศทางและนโยบายหลักของ 
บริษัทฯ พร้อมทั้ งก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ
ข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัให้ความส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

(ข) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดวิสัยทัศน์แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษทัฯ
ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ ทั้งน้ีบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน
หัวขอ้โครงสร้างการจดัการ อน่ึงในส่วนของการด าเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของ
บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูอ้นุมติัการลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีตอ้งขอ
ความเห็นจากผู ้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(ค) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ
ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็น  ผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ได ้

(ง) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและ
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ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้
การติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

(จ) บริษทัฯ มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2   
ขอ้ 12 - รายการระหว่างกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินรายไตรมาสและส้ินปีในหัวขอ้รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงงบ
การเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

(ฉ) รายการท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ จะตอ้งได้รับการพิจารณาและอนุมติัจาก
คณะกรรมการบ ริษัทฯ  รวมทั้ งได้ป ฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ของส านักงาน  ก .ล.ต . และ                    
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(ช) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในเป็นประจ าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัฯ มี
ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของ
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก โดยบริษทัฯ 
ไดมี้การจดัท าแบบสอบถามในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของกิจการในแต่ละดา้น โดยมีผูบ้ริหาร
ของแต่ละหน่วยงานเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงและไดจ้ดัให้ผูต้รวจสอบภายในท าการสอบทาน
แบบสอบถามท่ีไดต้อบโดยผูบ้ริหารว่าเป็นไปตามค าตอบท่ีไดรั้บหรือไม่ตลอดจนมีการก าหนด
มาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงของบริษทัฯ 

(4) การประชุมคณะกรรมการ 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ มีก าหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 คร้ัง และอีกอย่างนอ้ยปีละ     
1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการส าหรับปีถดัไปเป็นการล่วงหนา้และแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบตั้งแต่ช่วง
ปลายปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างครบถว้น และมีการ
ก าหนดวาระการประชุมไวล่้วงหนา้อย่างชดัเจน รวมถึงวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจ าทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติม  
ตามความจ าเป็นได ้หากมีวาระพิเศษท่ีตอ้งขอมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(ข) ประธานกรรมการเป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประกอบกับพิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีมีกรรมการร้องขอ และเปิดโอกาสให้ประธาน
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เจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และเลขานุการบริษทัฯ  น าเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละคร้ัง  

(ค) บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหนา้ 7 วนัเพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

(ง) ในปี 2562 บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการจ านวน 6 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 4 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจ านวน          
4 คร้ัง และการประชุมผูถื้อหุน้จ านวน 1 คร้ัง ไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  6 ในปี  2562 ในช่วงท้ายการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ ไดมี้การประชุมร่วมกนั
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่าน   
ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

(จ) หลงัการประชุมคณะกรรมการ มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเรียกดูขอ้มูลหรือตรวจสอบได ้

(ฉ) ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ไดมี้การประชุม
ระหวา่งกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ งคณะเป็นประจ าทุกปี เป็นการ
ประเมินผล 2 รูปแบบคือ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน ดงัน้ี  

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุม 10 หมวดหลกัดงัน้ี 
1. นโยบายคณะกรรมการ 
2. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4. การจดัเตรียมและการด าเนินการประชุม 
5. การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
6. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
7. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
8. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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ส าหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล(การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลกัดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3. การประชุมของคณะกรรมการ 

โดยจดัท าหลกัเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
มากกวา่ร้อยละ 85  =  ดีเยี่ยม 
มากกวา่ร้อยละ 75  =  ดีมาก 
มากกวา่ร้อยละ 65  =  ดี 
มากกวา่ร้อยละ 50  = พอใช ้
ต ่ากวา่ร้อยละ   50  = ควรปรับปรุง 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางแสดงผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ 
2562 
(%) 

เกณฑ์ 

แบบท่ี 1 : แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย 96.6 ดีเยี่ยม 

แบบท่ี 2 : การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 96.2 ดีเยี่ยม 

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2562 พบว่ามีผล
การปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ “ร้อยละ 
96.4” ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้ าเรียนผลการประเมินและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาผลการประเมินดงักล่าวเพ่ือน าไปเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน 

(6) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร- กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ซ่ึงก าหนดทุกส้ินเดือนเมษายนของทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูป้ระเมินและ
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งน้ี สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ถือเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะบุคคลจึงไม่สามารถเปิดเผย
ได ้การปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีเกณฑก์ารประเมินเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 - การประเมินผลจากดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 2 - การประเมินดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทัว่ไป 
ส่วนท่ี 3 - การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 185 

ทั้งน้ี ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราการปรับข้ึนค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ หรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(7) หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่  
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัฯ ว่างลง บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการ
อย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหา
กรรมการคนใหม่โดยมีหลกัเกณฑ์คือ จะพิจารณาจากคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ท างาน ทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ (Board Skill Matrix) โดยไม่จ ากดัเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี 
รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ียงัพิจารณาถึง
ดา้นความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัฯ ไดย้ื่นเอกสารแสดง
ความประสงคข์อใชบ้ริการฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสถาบนัส่งเสริมกรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ซ่ึงเป็นบญัชีท่ีไดร้วบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
ในดา้นต่าง ๆ 

(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทั
อ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

(ข) ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงกบับริษทัชั้นน าท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบั
ผลงาน ความรับผิดชอบ ผลกาด าเนินงานของบริษทัฯ และผลประโยชนท่ี์สร้างใหผู้ถื้อหุน้ 

(ค) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบาย โดยเช่ือมโยงกบั    
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

(ง) จ านวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2562 
รายละเอียดได้กล่าวไวแ้ลว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร 
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(9) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
ผูเ้ก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร
เลขานุการบริษทัฯ เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความรู้การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและการท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ดงักล่าวมีทั้งท่ีกระท าเป็นการภายในบริษทัฯ และ
ใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

(ข) บริษัทฯ ได้จัดให้ มี เอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของ 
บริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี กรณีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้มาใหม่ 
รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดต าแหน่งงาน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด
กระบวนการท่ี  น ามาใช้เพ่ือประเมินระดับความพร้อมของผู ้สืบทอดต าแหน่งแต่ละบุคคล
ประกอบดว้ย แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาและประเมินศกัยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test, Ability 
Test) แบบประเมินภาวะผู ้น า (Leadership Assessment) การสนทนาเก่ียวกับสายอาชีพ (Career 
Discussion) การวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career Road Map) ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นจะถูกน ามาวิเคราะห์และ
ประมวลเป็นภาพรวมและส่ือสารอย่างชัดเจนให้ผูบ้ริหารและตวัผูสื้บทอดต าแหน่งได้รับทราบ      
เพ่ือน าไปวางแผนพฒันาเฉพาะบุคคลร่วมกนัไดอ้ย่างตรงจุด ส าหรับรูปแบบวิธีการพฒันาจะเป็น
แบบผสมผสาน เพ่ือใหผู้สื้บทอดต าแหน่งสามารถพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการทางธุรกิจไดท้นั ไดแ้ก่ โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดบัสูง การเขา้อบรมกบั
สถาบนัผูน้ า (อาทิเช่น หลกัสูตร ALP BLP) การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึก
ก าลงัของเครือฯ การฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การหมุนเปล่ียนหนา้ท่ีงาน การโคช้ เป็นตน้          

(ง) บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กบักรรมการทุกท่าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเขา้ร่วมสัมมนาและการ
อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการน าความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษทัฯ ต่อไป      
โดยในปี 2562 มีกรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรและการสัมมนา ดงัน้ี 
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ล าดับ กรรมการ ต าแหน่ง หลกัสูตรที่อบรมปี 2562 
1 

 

 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ/ รองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร -กลุ่ม
ธุรกิจแมค็โคร  สายงาน
บริหารการเงิน 

1. การจดัท ารายงานประจ าปีตาม
หลักการ Integrated Reporting 
รุ่นท่ี 1/62 

2. การเตรียมความพร้อมและ
แน วท างน าส่ งงบ การ เงิ น         
(e-filing) รุ่นท่ี 4/62 

3. TFRS ทุกฉบับ ปี  2562 รุ่น ท่ี 
2/2562 (หลกัสูตรยอ่ย  401) 

4. การบริหารความเส่ี ยง (ขั้ น 
Advance) – COSO ERM 2017 
รุ่นท่ี 3/62 

5. ความรู้พ้ืนฐานด้านการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

6. ภาษีอากรส าห รับ ธุรกรรม
ระหว่างประเทศ รุ่นท่ี 2/2562 
(หลกัสูตรท่ี 1) 

7. ภาษี เงินได้ : หลักบัญชีและ
ภ าษี อ ากรค วาม เห มื อน ท่ี
แตกต่าง รุ่นท่ี 3/62 (หลักสูตร  
ท่ี 2)        

(10) หน่วยงานก ากบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานก ากบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ข้ึน โดยใชช่ื้อวา่ “ฝ่ายกฎหมายและ
การก ากบักิจการท่ีดี (Legal and Compliance Department)” ซ่ึงมีผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและการก ากบั
กิจการท่ีดีเป็นหวัหนา้หน่วยงาน  เพ่ือท าหนา้ท่ีในการดูแลการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการให้
เป็นไปตามนโยบาย และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือกลัน่กรองและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เฉพาะเร่ือง ทั้ งน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด และใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ ก.ล.ต. และตลท. คณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายโชติ โภควนิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
2. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
3. นายจกัร บุญ-หลง  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด เพ่ือท าหน้าท่ี
สอบทานการด าเนินงานของบริษทัฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้ง
พิจารณารายการระหว่างกนั โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีของผูต้รวจสอบบัญชี
ภายนอก เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผูส้อบบญัชีภายนอก 

5. พิจารณาเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 
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7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ              
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ      

แต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ                  

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

8. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ        
คอร์รัปชนัของบริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

9. ปฏิบัติงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายโดยท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นพอ้งดว้ย 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นายโชติ โภควนิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. นายประสพสุข บุญเดช กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
3. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. คดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้มี
องค์ประกอบ และคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงความหลากหลายใน
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โครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทัฯ การอุทิศเวลา และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมติัหรือน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ ์และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดต่าง ๆ             
ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั หากพิจารณาแลว้เห็นควรให้มีการเปล่ียนแปลงไปจากมติผูถื้อหุ้นเดิม ให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั และประเมินผล
การปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแมค็โคร โดยใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร โดยให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัเวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูป้ระเมินผล 

4. สนับสนุนให้บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้กล่าวไวใ้น
รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม  ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายจกัร บุญ-หลง  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
3. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
1. ก าหนดนโยบายการพฒันาแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของบริษทัฯ และบริษทัในเครือสืบต่อไป  

2. ก าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้การประเมินระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการภายใน
องค์กรด้วยตนเอง รวมทั้ งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับทัว่ไปเป็นประจ า  
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3. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของสถาบนั
ก ากบัฯ ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางปฏิบติัของสากล และขอ้เสนอแนะของสถาบนัก ากบัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกระดบั และใหมี้ผลในทางปฏิบติัทั้งในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

6. รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1)    กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบั
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึ งเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสั มพัน ธ์ท างธุ รกิ จกับบ ริษัทฯ  บ ริษัท ให ญ่  บ ริษัท ย่ อย  บ ริษัท ร่ วม  ผู ้ ถื อ หุ้ น 
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รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้ าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 
หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระ
หน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่       
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น 
ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ   
บริษทัฯ 

10.  กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี  
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กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้

ในกรณี ท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผนัให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมี
คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอิสระ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซ่ึงไม่ได้เป็นผูบ้ริหารได้มีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างกนัเองอย่างเป็นอิสระ ส าหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งการก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดใหมี้การประชุมกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การสรรหากรรมการอสิระ 
การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหวัขอ้ การสรรหากรรมการ 

(2)    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

ก.  หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษทัฯ กรณีการคดัเลือกกรรมการรายใหม่ 
1)   มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น พ.ร.บ.

บริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะ
ดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุ 

3) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศ
ความรู้ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้
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4)  พิจารณาจ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน เพ่ือใหมี้สดัส่วนของกรรมการอิสระ
เพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการ การด าเนินงานของ
ผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั 

5) การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 

ข. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดมิ 

1) ผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา 

2) การใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

3) การอุทิศเวลาใหก้บัองคก์ร 

 การสรรหากรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบัติเหมาะสม       
เพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนัอยา่งเป็นธรรม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบติั ความรู้ ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ความสามารถในการ
บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้ ง ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
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 การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 
1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา โดยให้

กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึง     
พน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก        
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ 
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก หรือศาล     
มีค าสัง่ใหอ้อก 

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผล 
นับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้ งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้      
นายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึง
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเขา้มาแทน มติของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า      
3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมการดูแล การจดัการและรับผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทัฯ โดย 

1. มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมใน
บริษทัดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตวัแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

2. มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของ
บริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 
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3. มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ
การท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้งและใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในท านองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์อง
บริษทัฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบญัชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นอกจากน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยยงัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

4. มีการก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อน่ึง ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญในการ
ด าเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยขอ้มูลภายในหรือ
ข่าวสารอนัมีสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นขอ้มูลภายใน
ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจและถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทัฯ หากเปิดเผยแลว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  
การป้องกนัขอ้มูลภายในมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษทัฯ รวมทั้งมีความส าคญัต่อความ
มัน่คงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนดว้ย เพ่ือให้การให้ขอ้มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปใน
แนวทางท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและช่ือเสียงของบริษทัฯ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบ
ควบคุมดูแลขอ้มูลภายใน และบุคลากรของบริษทัฯ จึงตอ้งรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่น าขอ้มูล
ไปใชเ้พ่ือผลประโยชนส่์วนตน แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ 

ทั้งน้ี ขอ้มูลความลบัหมายรวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี แผนการด าเนินงาน ความลบัทางการคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงาน ขอ้มูลของผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และคุณค่าของบริษทัฯ ขอ้มูลท่ีตอ้งเกบ็เป็นความลบัทางกฎหมาย ขอ้มูลเก่ียวกบั
การส ารวจและจดัหาท่ีดิน ขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน รหสัผา่นต่าง ๆ เพ่ือเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ และ/
หรือ ขอ้มูลใด ๆ ท่ีหากเปิดเผยแลว้จะสร้างความเสียหายหรือเส่ือมเสียแก่บริษทัฯ พนกังานลูกจา้ง คู่คา้ หรือ
ลูกคา้ 

แนวปฏิบติั 
1. พนักงานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก           

อนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชนเ์พ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มูลท่ี
มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ความลบัทางการคา้ การประดิษฐคิ์ดคน้ต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษทัฯ 
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2. พนกังานของบริษทัฯ จะไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตนหรือบุคคลอ่ืน 
3. พนักงานของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บหรือท างานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเก็บรักษา หรือใช้ขอ้มูล

ดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั 
4. บริษทัฯ ควรจดัใหมี้มาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลบริษทัฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่าง

รัดกุม เพ่ือป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทัฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่าง
เป็นทางการ โดยใหถื้อว่ามาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ี
ส าคญัของบริษทัฯ ดว้ย 

5. บริษทัฯ ก าหนดใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญา ถือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ
เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สญัญาเท่านั้น 

6. พนกังานของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติั
หนา้ท่ีไปแลว้ 

7. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดง
ความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะน าให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายและ
รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลนั้นโดยตรง เพ่ือใหก้ารใหข้อ้มูลถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

8. ในกรณีท่ีเกิดข่าวลือ หรือการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย จะตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที เพ่ือน าเสนอผูบ้ริหารล าดบัต่อไปพิจารณาช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

บริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ 
ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัมีแนวปฏิบติัส าคญัท่ีจะส่งเสริมการก ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริษทัฯ     
ไดก้ าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซ้ือขาย และการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัฯ 
และผู ้บ ริหารจะต้องรายงานการเป ล่ียนแปลงการมี ส่วนได้เสี ยของตน และบุคคลท่ี เก่ียวข้อง                        
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส และจะตอ้งจดัท ารายงานใหม่ทุกปี โดยขอ้มูลดงักล่าวจะ
เกบ็ไวใ้ชภ้ายในบริษทัฯ เท่านั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ือง
การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
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9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ส านักงานสอบบัญชีท่ี
ผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชี 2561 และ 2562 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ส านักงานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั 
ค่าตอบแทนจากการ 
สอบบญัชี (บาท) 

2561 2562 
SML บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 6,530,000 6,820,000 
SFS บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 1,300,000 1,350,000 
MROH บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 200,000 200,000 
INDV KPMG (Vietnam) Limited 351,000(2) 334,100(2) 
PRO บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 50,000 50,000 
ARO(1) Khin Su Htay & Associates Limited 32,311(3) 49,676(3) 
CPWI KPMG India 711,450(4) 1,106,750(4) 
MAC KPMG Cambodia 565,437(5) 760,666(5) 
MGZ(1) BDO China Shu Lun Pan Certified 

Public Accountants LLP 
48,913(6) 66,709(6) 

INDS(1) Chong, Lim & Partners LLP 814,541(7) 774,047(7) 
INDD(1) FRG Chartered Accountants 668,542(8) 253,581(8) 
INDL(1) Linkers CPA Limited  395,760(9) 368,606(9) 
JM(1) Linkers CPA Limited  127,798(10)     103,051(10) 
MAXZI(1) FRG Chartered Accountants 43,983(11) 63,395(11) 
INDC(1) Fii & Associates Co.,Ltd. 126,012(12) 201,809(12) 
MM(1) Khin Su Htay & Associates Limited - 214,824(13) 
MGH(1) BDO China Shu Lun Pan Certified 

Public Accountants LLP 
- 39,299(14) 

 หมายเหตุ : 
(1) มีผูส้อบบญัชีท่ีไม่ไดอ้ยูส่ านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
(2) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 250,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0014 บาท) 

และในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 257,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0013 บาท) 
(3) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) และในปี 

2562 เป็นเงินจ านวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) 
(4) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,500,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4743 บาท) และในปี 2562 เป็น

เงินจ านวน 2,500,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4427 บาท) 
(5) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) และในปี 

2562 เป็นเงินจ านวน 24,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) 
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(6) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 10,000 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 หยวนเหรินหมินป้ี เป็น 4.8913 บาท) ) และ
ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 14,841 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 หยวนเหรินหมินป้ี เป็น 4.4949 บาท) 

(7) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 23.9571 บาท) และใน
ปี 2562 เป็นเงินจ านวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 22.7661 บาท) 

(8) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 76,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เป็น 8.7966 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 30,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 บาท) 

(9) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 96,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.1225 บาท) และในปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 93,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 3.9635 บาท) 

(10) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 31,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.1225 บาท) และในปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 26,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 3.9635 บาท) 

(11) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 5,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เป็น 8.7966 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 7,500 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 บาท) 

(12) ในปี 2561 เป็นเงินจ านวน 3,900 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) และในปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 6,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) 

(13) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 10,530,600 จา๊ดพม่า (อตัราแลกเปล่ียน 1 จา๊ดพม่า เป็น 0.0204) 
(14) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 8,743 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 หยวนเหรินหมินป้ี เป็น 4.4949 บาท) 
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(2) ค่าบริการอ่ืน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ การเป็นท่ีปรึกษา
ธุรกิจในด้านต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวกับงานสอบบัญชี การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการ
ตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชี 
2561 และ 2562 ตามล าดบัโดยมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

ช่ือ
บริษัท 
ผู้จ่าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

ผู้ให้บริการ 

2561 2562 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

SML การตรวจสอบตาม
วิธีการท่ีตกลง
ร่วมกนั(1) 

บจ. เคพีเอม็จี  
ภูมิไชย สอบ
บญัชี  

- 20,000 20,000 20,000 

SFS การตรวจสอบตาม
วิธีการท่ีตกลง
ร่วมกนั(1) 

บจ. เคพีเอม็จี  
ภูมิไชย สอบ
บญัชี  

30,000 - 45,000 - 

SML การใหบ้ริการดา้น
กฎหมายและภาษี(2) 

บจ. ส านกัภาษี  
เคพีเอม็จี ภูมิไชย 

- 750,000 - 1,800,000 

SML การใหบ้ริการท่ี
ปรึกษาธุรกิจ(3) 

บจ. เคพีเอม็จี       
ภูมิไชย ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ 

- - 1,500,000 - 

SML การใหบ้ริการท่ี
ปรึกษาธุรกิจ(4) 

บจ. เคพีเอม็จี       
ภูมิไชย ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ 

1,350,000 - - - 

SML การใหบ้ริการดา้น
กฎหมายและภาษี(5) 

บจ. ส านกัภาษี  
เคพีเอม็จี ภูมิไชย 

- 120,000 - - 

SML การใหบ้ริการดา้น
ความเช่ือมัน่(6) 

บจ. เคพีเอม็จี  
ภูมิไชย สอบ
บญัชี 

- 280,000 - - 

INDV การใหบ้ริการดา้น
ธุรกิจ กฎหมายและ
ภาษี(7) 

KPMG 
(Vietnam) 
Limited 

75,816 244,296 140,400 187,200 

INDD 
 

การใหบ้ริการท่ี
ปรึกษาธุรกิจ(8) 

DOM Tax 
Consultant 

39,585 - 54,943 - 
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ช่ือ
บริษัท 
ผู้จ่าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

ผู้ให้บริการ 

2561 2562 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

INDL การใหบ้ริการท่ี
ปรึกษาธุรกิจ(9) 

PLC (CPA) 
Limited 

50,327 - 68,045 - 

JM การใหบ้ริการท่ี
ปรึกษาธุรกิจ(10) 

PLC (CPA) 
Limited 

23,461 - - - 

CPWI การใหบ้ริการดา้น
กฎหมายและภาษี(11) 

KPMG India 71,145 - 132,810 - 

MAXZI การใหบ้ริการท่ี
ปรึกษาธุรกิจ(12) 

DOM Tax 
Consultant 

- - 33,811 - 

MM การใหบ้ริการดา้น
ภาษี(13) 

Pricewaterhouse
Coopers 
Myanmar Co., 
Ltd. 

- - 569,823 - 
  

MAC การใหบ้ริการดา้น
ภาษี(14) 

Ernst & Young 
(Cambodia) 
LTD 

- - 273,948 - 

รวม 1,640,334 1,414,296 2,838,780 2,007,200 

หมายเหตุ :   
(1) การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ท าลายสินคา้ 
(2) การให้ค  าปรึกษาเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13 
(3) การให้บริการด้านการฝึกอบรมการใช้งานกระบวนการท างานอัตโนมัติ “Robotic Process Automation (RPA) 

Training”  
(4) การให้บริการดา้นการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการ 
(5) การให้บริการสอบทานสญัญาและให้ค  าปรึกษาเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง  
(6) การให้บริการเก่ียวกบัการรับรองรายงานความย ัง่ยนื 
(7) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัส านักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 

2561 เป็นจ านวน 228,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0014 บาท) และในปี 2562 
จ่ายเงินไปแลว้เป็นจ านวน 108,000,000 ดองเวียดนาม คงเหลือส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตจ านวน 144,000,000 ดอง
เวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0013 บาท) 

(8) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 2561 เป็นจ านวน 4,500 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท) และในปี 2562 จ  านวน 6,500 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อัตรา
แลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 บาท) 
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(9) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 2561 เป็นจ านวน 12,208 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 
4.1225 บาท) และในปี 2562 เป็นจ านวน 17,168 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 3.9635 
บาท)  

(10) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัส านักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 
2561 เป็นจ านวน 5,691 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท)  

(11) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัส านักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 
2561 เป็นจ านวน 150,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4743 บาท) และในปี 2562 เป็นจ านวน 
300,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4427 บาท) 

(12) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 2562 เป็นจ านวน 4,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 บาท) 

(13) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ในปี 2562 เป็นจ านวน 27,932,510 จา๊ดพม่า (อตัราแลกเปล่ียน 1 จา๊ดพม่า เป็น 0.0204 บาท) 

(14) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ในปี 2562 เป็นจ านวน 8,823 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 
บาท) 

(15) ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 
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9.7  การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

บริษทัฯ ได้ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวปฏิบัติด้านก ากบัดูแลกิจการอย่างสม ่าเสมอ โดยอา้งอิง
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของ ตลท. และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนการน า CG Code 
มาปรับใชก้บับริบททางธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับหลกัเกณฑใ์นเร่ืองใดท่ีบริษทัฯ ปฏิบติัแตกต่างจากแนว
ปฏิบัติท่ีก าหนดโดย ก.ล.ต. / ตลท. ฝ่ายบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการพิจารณา
ทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ก่อนท่ีจะรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ      
ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีขอ้ปฏิบติัท่ีแตกต่างจากแนวปฏิบติัท่ีก าหนดโดย ก.ล.ต. / ตลท.ดงัน้ี 

แนวปฏิบัตทิี่ก าหนดโดย ก.ล.ต. / ตลท. ข้อปฏิบัตขิองบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน 

ปัจจุบันบริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 15 คน ซ่ึงคณะกรรมการ   
มีความเห็นว่า เหมาะสมกบัขนาดธุรกิจและเป็นประโยชน์ใน
การก ากบัดูแลกิจการเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารงานของฝ่าย
บริหารเป็นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

2. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการ
อิสระ 

แมว้่าประธานกรรมการของบริษทัฯ มิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ 
แต่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม อีกทั้ง
มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการบริษทัฯ โดยแยกจาก
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารอย่างชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดกลไกในการถ่วงดุลอ านาจ และ
มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และสามารถแสดงความ
คิดเห็นและออกเสียงลงมติไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

3. องคป์ระกอบคณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึง
หน่ึง 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีกรรมการอิสระเพ่ือ
ช่ วย ดู แล สิท ธิและผลประโยชน์ ของผู ้ ถื อ หุ้ น รายย่อ ย 
ขณะเดียวกัน  บ ริษัทฯ ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและ
ประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั  

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึง
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.  

บริษทัฯ มีกระบวนการในการสรรหากรรมการ โดยค านึงถึง
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แนวปฏิบัตทิี่ก าหนดโดย ก.ล.ต. / ตลท. ข้อปฏิบัตขิองบริษทัฯ 

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทกัษะ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านหลากหลาย
สาขาท่ีจะเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุมติั
รายการต่างๆ หากกรรมการมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้ น หรือ การเข้าท ารายการกับ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติ เป็นตน้ 

4. บริษทัฯ ไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้เลือกตั้ งกรรมการโดยวิธี
คะแนนเสียงข้างมาก และผู ้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นว่า
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีถือปฏิบติัโดยทัว่ไปและเป็นธรรมต่อ 
ผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีวิธีการอ่ืน
ในการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การ
สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม
เพ่ิมเติม  ห รือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการไดล่้วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัประจ าปี เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัองค์
ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการ
จะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการวา่ 
จะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดว่าการออกเสียงลงมติในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใหถื้อเสียงขา้งมาก ยกเวน้เร่ืองท่ี
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัระบุคะแนนเสียงในการลงมติไวอ้ยา่ง
ชดัเจน ทั้งน้ี คณะกรรมการมีความเห็นวา่แนวปฏิบติัดงักล่าวมี
ความเหมาะสม และมีความคล่องตวัส าหรับธุรกิจในกรณีท่ี
จ าเป็นตอ้งเรียกประชุมเพ่ือลงมติเป็นการเร่งด่วน 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 
การเป็นท่ีจดจ าในฐานะ “ท่ีรักในทอ้งถ่ิน” ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีเก้ือหนุนให้บริษทัฯ สามารถขบัเคล่ือน
ธุรกิจใหบ้รรลุผลตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้บนพ้ืนฐานของความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกบัสังคมชุมชนในทุก
ประเทศและทุกพ้ืนท่ีท่ีด าเนินกิจการ ทั้งน้ี บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัในการสร้างประโยชน์และส่งเสริมการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนให้กบัสังคมโดยรวมผ่านการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยกระตุ้นการเติบโตของ
เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน สนับสนุนการแกไ้ขประเด็นปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดี และตอบโจทย์ความต้องการของประชากรท้องถ่ินอย่างตรงจุด ซ่ึงบริษทัฯ ด าเนินโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยอา้งอิงตามเป้าหมาย 6 ประการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 
ตลอดจนพิจารณาความสอดคลอ้งของโครงการกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ (United 
Nations Sustainable Development Goals (SDGs)) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่โครงการต่าง ๆ จะสร้างประโยชน์ในเชิงกลยทุธ์
ใหก้บัธุรกิจ ตลอดจนสอดคลอ้งตามบริบทการเปล่ียนแปลงของโลก น ามาซ่ึงการเติบโตและคุณค่าร่วมกนัทั้งใน
ระดบัประเทศ สงัคม ชุมชน และองคก์รอยา่งย ัง่ยืน 

10.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงความสมดุลทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิ งแวดล้อม  บ ริษัทฯ  ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความ รับผิดชอบ ต่อสั งคม  (Corporate Social 
Responsibilities Policy) เพ่ือส่ือสารและขับเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ                                   
สานสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 
3R’s Sustainability Committee โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR น าเสนอแผนการ
ด าเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการท างาน CSR ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมคณะเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณา
อนุมติัเป็นประจ าทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจดัเตรียมรายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม CSR     
ท่ีกระท าในปีท่ีผา่นมาใหค้ณะเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่
ไปกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีมูลค่าเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  
นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ                    
ให้ความส าคญัต่อกระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
สังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและ
สงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้หลกั ดงัน้ี  

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

10.2 การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการบริหารจดัการ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
โดยไดบู้รณาการ การจดัการภายใตข้อ้ก าหนดกฎหมาย ส าหรับการด าเนินกิจการของแม็คโคร ขอบเขต
ครอบคลุมทุกสาขา คลงัสินคา้ และส านกังานใหญ่ เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยั อาชีว  
อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีแก่พนกังาน ผูรั้บเหมา ตลอดจน ลูกคา้ ผูม้าใชบ้ริการ ภายใต้
พ้ืนท่ีในก ากบัดูแลของทางบริษทัฯ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ให้เกิดการพฒันาดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดว้ยการ
ก าหนดความมุ่งมัน่ท่ีจะท าทุกวิถีทางเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงสุขภาพอนามยัท่ีดีของ
พนักงานทุกคน ก าหนดเป้าหมาย การไม่มีอุบติัเหตุในการท างานถึงขั้นหยุดงาน ทั้งของพนักงานประจ า 
พนกังานส่งเสริมการขาย พนกังานจา้งเหมา รวมถึงลูกคา้ผูท่ี้มาใชบ้ริการ ซ่ึงครอบคลุมถึง 

 การมีสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 
 การจดัท าระบบการท างานท่ีปลอดภยั รวมทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์

ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน 
 ก าหนดมาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องมีความมั่นใจในการ

ปฏิบติังาน และลูกคา้มีความมัน่ใจในการใชบ้ริการ 
 จดัใหมี้การฝึกอบรม สมัมนา การแนะน าใหค้วามรู้แก่พนกังาน เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามยั

และความปลอดภยั ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน  
 จดัให้มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานท่ีถูกสุขอนามยั รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ  
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีหน่วยงานบริหาร ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท า
หน้าท่ีก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และน าไปสู่การป้องกนัอุบติัเหตุใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายโดย 
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 ก าหนดกลยุทธ์ดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเขม้แข็งของการจดัการภายใน
สาขาและส านกังานใหญ่ โดยก่อตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานข้ึน ในทุกสาขาภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย เพ่ือขบัเคล่ือน สนบัสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงการป้องกัน
อุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและสภาพท่ีไม่ปลอดภยั อนัน าไปสู่การป้องกนัอุบติัเหตุอย่างเป็น
รูปธรรม 

 ก าหนดกลยุทธ์การตรวจประเมินความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน     
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากกลุ่มธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าการจดัการของแต่ละสาขามี
ความปลอดภยั อนัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพฒันา ในงานดา้นความ
ปลอดภยัของสาขาและคลงัสินคา้   

 ก าหนดกลยุทธ์การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัข้ึน ผ่าน Leadership Engagement เพ่ือให้เกิดการ
เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในกลุ่มผูบ้ริหารของสาขา และถ่ายทอดส่งต่อยงัผูป้ฏิบติังานใน
แต่ละล าดบัชั้น อนัน าไปสู่จิตส านึกและวฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน  

ในปี 2562 บริษทัฯ ได้ก าหนดให้เป็นปีของการเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยอย่างย ัง่ยืน (Safety 
Culture and Sustainability ) ผ่านกลยุทธ์ดา้นการสร้างความเขม้แข็งภายในองค์กร การตรวจประเมินโดย
คณะกรรมการการตรวจประเมินภายนอกและ Leadership Engagement มีการจดัหลกัสูตรการอบรมดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน การปฐมนิเทศพนกังานโดยบรรจุหลกัสูตร
การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงการจดัอบรมสร้างเสริม
วฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์รใหก้บัผูบ้ริหารใหม่ของสาขา รวมทั้งจดัใหมี้ระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบั
การท างาน ใหแ้ก่พนกังานและผูรั้บเหมา เพ่ือควบคุมการท างาน ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อ
ตนเอง ผูร่้วมงาน และลูกคา้ผูม้าใช้บริการ จดัให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผูป้ฏิบัติงาน     
ตามความเส่ียงของงาน ครอบคลุมทั้งส่วนของพนกังานและผูรั้บเหมาประจ า  จดัให้มีรายงานอุบติัการณ์     
ท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียง 
รายงานอุบติัการณ์ส่งตรงถึงผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยผ่านทางโปรแกรมการรายงาน
อุบติัเหตุออนไลน์ (Incident investigation report application : IIR) ท่ีพฒันาข้ึน เพ่ือให้การรายงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รัดกมุ สามารถทวนสอบได ้เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการน านวตักรรมดา้น
ความปลอดภยัเขา้มาส่งเสริมงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหเ้กิด
การพฒันาควบคู่การด าเนินธุรกิจ    มีการสอบสวนอุบติัการณ์เพ่ือหาสาเหตุ ก าหนดมาตรการการแกไ้ข
ป้องกนัและด าเนินการติดตามผล   ทั้งหมดน้ีตอกย  ้าในการท่ีบริษทัไดใ้หค้วามส าคญั ต่องานความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ สนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานตามแนวทางของ
ข้อก าหนดของกฎหมายและการจัดการความยัง่ยืนขององค์กร บริษัทจัดให้มีการตรวจประเมินด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน อาทิ การตรวจวดัสภาพแสง เสียง ความร้อนในสถานท่ีท างาน การตรวจวดั
คุณภาพอากาศในอาคารส านกังาน เพ่ือใชใ้นการปรับสภาพการท างานใหมี้ความเหมาะสม มีความปลอดภยั
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ต่อผูป้ฏิบติังาน รวมถึงจดัใหมี้การตรวจประเมินปัจจยัเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัในพ้ืนท่ีท างาน โดยแพทยอ์าชีว
เวชศาสตร์ และจดัการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงใหก้บัพนกังาน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัและส่งเสริมใหเ้กิด
สุขภาวะอนามยัท่ีดีของผูป้ฏิบติังานในดา้นสุขภาพเม่ือเกิดเหตุอนัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน 
อาทิ การเกิดภาวะฝุ่ นขนาดเลก็ P.M.2.5 เกินค่ามาตรฐานความปลอดภยัในประเทศไทย ทางบริษทัไดจ้ดัให้
มีหนา้กากกรองฝุ่ นตามมาตรฐานสากลใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีรับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบดา้นสุขภาพ ในขณะการเดินทางและการปฏิบติัหนา้ท่ี ครอบคลุมทั้งพนกังาน ผูรั้บเหมาประจ า 
และลูกค้า อันเป็นส่ิงยืนยนัถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัย ของผู ้ปฏิบัติงานและลูกค้า ภายใต้การ
บริหารงานของทางบริษทัฯ 

 
10.3 การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจให้ควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การเคารพในสิทธิของชุมชนและ
สังคม โดยมุ่งเนน้การไม่กระท าการใด ๆ อนัส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
เคร่งครัดในการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร และพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง ความตั้งใจใน
การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และลดผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ไดถู้กผนวกเขา้เป็น
หน่ึงในแผนกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 การด าเนินการภายใตก้ลยุทธ์ดงักล่าวครอบคลุมตั้งแต่ตน้ไปจนถึงปลาย
ห่วงโซ่อุปทาน 

การด าเนินการภายใตก้รอบกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ดา้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนั้นตอ้งโดยอาศยัการร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีหลากหลาย อาทิ การร่วมมือกบัคู่
คา้ในการสรรหาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และบรรจุภณัฑท่ี์สามารถยอ่ยสลายไดเ้พ่ือใหผู้บ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑท่ี์ช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและไดเ้ลือกใชสิ้นคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร บริษทัฯ มุ่งเนน้การจดัสรรและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์และลดผลกระทบแก่บริษทัฯ และสังคม ในเวลา
เดียวกนั โดยจดัใหมี้การคดัแยกวสัดุเหลือใชท่ี้มีศกัยภาพและร่วมมือกบัคู่คา้ในการรวบรวมส่งเศษวสัดุเพ่ือ
น ากลบัเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ เพ่ือใหเ้กิดการหมุนเวียนการใชท้รัพยากรภายในห่วง
โซ่อุปทานของแม็คโคร อีกทั้งด าเนินการโครงการ Zero Wastewater Discharge อย่างต่อเน่ือง น าน ้ าท่ีผ่าน
การบ าบดัมาใชใ้นพ้ืนท่ีสีเขียวภายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร เนน้ย  ้าความตั้งใจในการใชท้รัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดมุ่้งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การลดขยะอาหารสดท่ี ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร ผ่านการฝึกอบรมพนักงานกว่า 80 หลักสูตร       
เสริมความรู้คุณลกัษณะเฉพาะของสินคา้ การใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมหลงัการเกบ็เก่ียวเพ่ือยืดอายสิุนคา้ 
ซ่ึงช่วยใหบ้ริหารจดัการสินคา้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและลดการสูญเสียของสินคา้ไดเ้ป็น อย่างดี ส่ิงเหล่าน้ี
ถือเป็นการวางรากฐานเพ่ือกา้วเขา้สู่เป้าหมายการเป็นตน้แบบของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ท่ีไม่มีของเสียใน
อนาคต 
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การบริหารจดัการพลงังานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการ
ด าเนินการตามกรอบกลยทุธ์แมค็โคร 4.0 สืบเน่ืองจากการน าระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล 
(Energy Management System) หรือ ISO 50001:2011 บริษทัฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลงังาน
ทดแทนภายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร โดยติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคาซ่ึงมี
ก าลังการผลิตรวม 13.12 เมกะวัตต์ ในศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโครจ านวน 21 สาขา ประมาณการ
ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 21,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัศึกษาและให้ความส าคัญแนวปฎิบัติและมาตรฐานด้านการจัดการพลงังานอ่ืน         
เพ่ือน ามาประยุกต์ใชเ้สริมความแข็งแกร่งทางดา้นพลงังาน เช่น มาตรฐานการใช้พลงังานอย่างย ัง่ยืนตาม
แนวทางของการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค  PEA-Global Sustainable Energy and Environment (PEA-GSEE)       
ซ่ึงเป็นการผสมผสานแนวทางด้านความยัง่ยืนเข้ากับมาตรฐานการจัดการพลงังาน ครอบคลุม 7 มิติ            
1) Leadership 2) Energy Performance Issue 3) Environmental Issue 4) Innovation 5) Circular Economy   
6) Green and Renewable Energy และ 7) Sustainability Culture ประเด็นและความกา้วหนา้เหล่าน้ีเป็นการ
ด าเนินการตามเป้าหมายระดับกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ในการลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก          
ลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 

เพ่ือให้การด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างถูกตอ้ง แม่นย  า และโปร่งใส บริษทัฯ ไดใ้ห้
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกเขา้ทวนสอบความถูกตอ้งของการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความยัง่ยืนของบริษทัฯ 
ตามมาตรฐาน GRI Standard เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในแนวทางการจดัการและข้อมูลด้านพลงังาน การ
จดัการมลภาวะ การจดัการของเสีย สุขภาพ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นตน้    
 

10.4 อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในศูนย์จ าหน่ายสินค้า  

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ผ่าน
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของสาขา ใหมี้ความยัง่ยืน เนน้
การจดัการภายใตก้รอบของกฎหมาย และเป็นแนวทางเดียวกนักบัการจดัการของภาครัฐ ในปี 2562 บริษทัฯ 
มีสาขาภายในประเทศท่ีไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่น ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้งส้ิน 50 สาขาโดยแบ่งเป็น รางวลัระดบัประเทศ จ านวน 32 สาขา 
ระดับจงัหวดั 14 สาขา และประกาศนียบัตรชมเชยระดับจงัหวดั 4 สาขา ตามล าดับ อีกทั้ ง ไดรั้บรางวลั 
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย ์(Zero Accident Campaign) ระดบัประเทศ 
จ านวน 1 สาขา การเข้าร่วมการตรวจประเมินด้าน Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI 
Standard เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในแนวทางการจดัการดา้นสุขภาพ อาชีวอนามยั และความปลอดภยัท่ีเป็น
สากล ผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยดชันีช้ีวดัดา้น
ความปลอดภยั (Safety Index) ของทุกสาขา โดยพิจารณาจากอตัราการบาดเจบ็ในการท างานถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) อยูท่ี่ระดบั 2.16 เทียบจาก ชัว่โมงการท างาน 1 ลา้นชัว่โมง 
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10.5 การให้ความรู้ การอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งหมายให้เกิดการด าเนินการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน 
การปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ให้แก่
องคก์รและพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นส่วนในการเติมเตม็ความส าเร็จท่ีส าคญัตามความมุ่งหมาย
ดงักล่าวได ้โดยจดัใหมี้การอบรมสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั รวมถึงผูบ้ริหารท่ี
เข้าประจ าท่ีสาขา โดยก าหนดให้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านส่ิงแวดลอ้มตั้ งแต่เร่ิมเข้าท างานผ่านการ
ปฐมนิเทศ ณ ส านกังานใหญ่ มุ่งเนน้การส่ือสารและรณรงค์ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชน   

ผลของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดถู้กรายงานต่อผูบ้ริหารตามสายงาน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ปรับปรุง การก าหนดแผนงานของแต่ละส่วนงาน และก าหนดเป้าหมายของบริษทัฯ ใหส้ามารถน าไปปฏิบติั
อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนต่อไป 

10.6 กจิกรรมพเิศษฉลองแมค็โคร 30 ปี 

ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งครอบคลุมและเท่าเทียม เพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจทอ้งถ่ินให้มัน่คงและยัง่ยืน ในโอกาสครบรอบ 30 ปีในปี 2562 น้ี บริษทัฯ จดักิจกรรม
และโครงการพิเศษเพ่ือเฉลิมฉลองเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของบริษทัฯ และเพ่ือขอบคุณผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ จนประสบความส าเร็จในปัจจุบัน อา ทิ โครงการ      
“30 ปี แม็คโครว่ิงการกุศล (Run for Fund)” ซ่ึงเป็นการแข่งขนัว่ิงมินิมาราธอนระยะทาง 3 กิโลเมตร และ   
10 กิโลเมตร ร่วมกบัลูกคา้สมาชิกและประชาชนทัว่ไป เพ่ือชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โดยร่วมมือกบัมูลนิธิพฒันาชีวิตชนบทเพ่ือน ารายได้
ส่วนหน่ึงไปสร้าง “โรงเรือนเล้ียงไก่ไข่” ส าหรับโครงการอาหารกลางวนัท่ีย ัง่ยืนให้กบัโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร 30 แห่งทัว่ประเทศ 

บริษทัฯ ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ     
มาอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ซ่ึงด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองใน      
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครทัว่ประเทศ โดยร่วมกบัหน่วยกาชาดส่วนภูมิภาคและกาชาดส่วนกลางในการ
เป็นศูนยก์ลางรับบริจาคโลหิตในชุมชน เพ่ืออ านวยความสะดวกใหลู้กคา้แมค็โครและบุคคลทัว่ไปสามารถ
ร่วมบริจาคโลหิตไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางไกล และในโอกาสพิเศษครบรอบ 30 ปีในปี 2562 บริษทัฯ ร่วมกบั
สภากาชาดไทย จดัโครงการ “แมค็โครจิตอาสา บริจาคโลหิต ปันน ้ าใจดว้ยการให้ท่ียิ่งใหญ่" โดยเชิญชวน
ให้พนักงานและลูกค้าสมาชิกทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดทั้ งปีผ่านจุดรับบริจาคโลหิตใน              
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร 97 สาขา และท่ีส านกังานใหญ่ โดยมียอดบริจาคโลหิตรวมกว่า 2.8 ลา้น ซี.ซี. 
ซ่ึงมากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้1 ลา้น ซี.ซี. และบริษทัฯ วางแผนท่ีจะด าเนินโครงการดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต 
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เพ่ือเป็นการตอบแทนลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนบริษทัฯ มาตลอด 30 ปี และดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะยืนหยดัเคียง
ขา้งลูกค้าผูป้ระกอบการ แม็คโครจึงไดจ้ดักิจกรรมและรายการส่งเสริมการขายข้ึนเป็นพิเศษในปี 2562       
เพ่ือเพ่ิมทางเลือก คืนก าไร และลดตน้ทุนให้แก่ลูกคา้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม “แม็คโคร จดัให้ X2  
แจกก าไรให้โชห่วย” และ กิจกรรม “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 30 ปีรวยเปร้ียง 30 ลา้น”  นอกจากน้ี ยงัมี
โปรโมชัน่ “โปรเด็ดเดือน 11 ทุกสัปดาห์” เพ่ือรองรับความตอ้งการซ้ือของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกราย
ยอ่ย และธุรกิจร้านอาหารท่ีตอ้งการจดัเตรียมสินคา้เพ่ือรองรับก าลงัซ้ือท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเทศกาล และเป็น
การสนบัสนุนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ 
 

10.7 การเป็นที่รักในท้องถิ่น 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา แม็คโครมีนโยบายส่งเสริมการจา้งงานในทอ้งถ่ินเพ่ือให้คนใน
ชุมชนนั้นๆ มีอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คงซ่ึงเป็นการช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตไดวิ้ธีหน่ึง ปัจจุบนั ศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครแต่ละสาขามีสัดส่วนพนกังานทอ้งถ่ินอย่างนอ้ยร้อยละ 80 นอกจากน้ี ในการเปิดสาขาใหม่
ทุกสาขา บริษทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัเรียนระดบัชั้นประถมในชุมชนใกลเ้คียง จ านวน 
15 ทุนต่อสาขา ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้ด าเนินโครงการด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง             
โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนเพ่ิมเติมจ านวน 11 ทุนให้แก่พนักงานแม็คโครท่ีศึกษาใน              
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ รวมถึงมอบ
ทุนการศึกษาอีก 37 ทุนส าหรับบุตรหลานของพนักงานแม็คโครและนักศึกษาทัว่ไปท่ีศึกษาในคณะการ
จดัการธุรกิจอาหาร สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

ดว้ยบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการใหค้วามรู้และสร้างอาชีพแก่ผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
และเพ่ือตอกย  ้าการเป็น “คู่คิดธุรกิจ” ของผูป้ระกอบการ จึงไดริ้เร่ิมอีกหน่ึงโครงการข้ึนในปี 2562 ไดแ้ก่ 
โครงการ “แมค็โคร สร้างอาชีพ สร้างชีวิตใหม่” ณ เรือนจ ากลางเขากล้ิง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
โดยมีวตัถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ผู ้ต้องขังท่ีใกล้พ้นโทษ โดยบริษัทฯ              
จดัฝึกอบรมและสนบัสนุนวตัถุดิบในการอบรม เพ่ือให้ทกัษะในการเร่ิมตน้ธุรกิจรายย่อยเป็นของตนเอง 
เช่น การจดัการร้านอาหารและร้านคา้ปลีกรายย่อย ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูต้อ้งขงัสามารถน าไปประกอบอาชีพและ
สร้างรายไดใ้นอนาคต 

บริษทัฯ สนับสนุนให้พนกังานจิตอาสาในแต่ละสาขาไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยเฉพาะในช่วงท่ีชุมชนใกลเ้คียงประสบภยัพิบติั เช่น การร่วมฟ้ืนฟูร้านโชห่วยท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายุ
ปาบึกในภาคใต ้เพ่ือช่วยใหร้้านโชห่วยสามารถฟ้ืนตวัจากความเสียหายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ด าเนินการโดยแมค็
โครสาขานครศรีธรรมราช และสาขาทุ่งสง และ การร่วมกิจกรรมสนบัสนุนสภากาชาดไทยในเหตุการณ์
อุทกภัยจากพายุโพดุลในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ด าเนินการโดยสาขา
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอด็ และอุบลราชธานี 
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โดยใหก้ารสนบัสนุนน ้าด่ืมท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน รวมมูลค่ากว่า 1 ลา้นบาท และจดัตั้งศูนยแ์พคถุงยงัชีพ 
บรรจุของใชจ้ าเป็น เพ่ือส่งต่อใหส้ภากาชาดไทยกระจายความช่วยเหลือไปยงัผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัช่วยสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรผ่านการร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงทางการคา้เพ่ือรับซ้ือ
ผลผลิตทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพ โดยในปี 2562 ไดร่้วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงทางการคา้ผลไมร่้วมกบักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมการคา้ภายในเพ่ิมปริมาณการรับซ้ือจากสหกรณ์การเกษตรจากปีก่อน แกปั้ญหา
ภาวะสินคา้ฤดูกาลลน้ตลาด อาทิ สินคา้ผลไมฤ้ดูกาลจากภาคตะวนัออก เช่น เงาะ มงัคุด ลองกอง และสละ 
สินค้าผลไม้ฤดูกาลภาคเหนือ เช่น ล าไย ล้ินจ่ี และผลิตผลลองกองจากผูน้ าชุมชนมุสลิมใน 3  จังหวดั
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ขณะเดียวกันยงัมีทีมงานจัดซ้ือภูมิภาคให้ค าปรึกษา แลกเปล่ียนความรู้ด้าน
การตลาด การวางแผนการเพาะปลูก และการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด และในเดือนพฤศจิกายนท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดร่้วมกบักลุ่มเกษตรกรเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าไทย
ในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัภาคกลาง ไดแ้ก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ ราชบุรี โดยแมค็โครช่วยเป็นแหล่ง
รับซ้ือกุง้กา้มกรามและกระจายสินคา้ในช่วงท่ีผลผลิตลน้ตลาดอนัเน่ืองมาจากปัญหาการส่งออก 
 

10.8 แมค็โครรักษ์โลก: ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการด าเนินธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ แมค็โครจึง
มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพ่ือจ ากดัการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ย
ท่ีสุด เพ่ือรักษาทรัพยากรล ้าค่าท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ตลอดจนส่งเสริมการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่า
เทียมของคนในชุมชน ทั้งน้ี แม็คโครไม่มีนโยบายแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกคา้มาตั้งแต่เร่ิมด าเนินกิจการ 
โดย ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 วนัปลอดถุงพลาสติกสากล พบวา่บริษทัฯ สามารถลดการใชถุ้งพลาสติกไป
ได้กว่า 5,400 ล้านใบตลอดระยะเวลา 30 ปี  นอกจากน้ี  บริษัทฯ ย ังด าเนินงานภายใต้แนวคิด 3Rs 
ประกอบดว้ย การลดใช ้(Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) และการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) เพ่ือสร้างจิตส านึก
ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในองคก์รและส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนรู้จกัการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า 

ในปี 2562 บริษทัฯ ริเร่ิมโครงการน าร่อง “Say Hi to Bio, Say No to Foam” เพ่ือรณรงค์การงดใช้และงด
จ าหน่ายบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากโฟม และสนบัสนุนการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแทน ไดแ้ก่ 
เยื่อไผ่ ชานออ้ย และซางขา้วโพด โดยเร่ิมตน้ท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีใกลท้ะเลและ
ชายหาดจ านวน 13 สาขา เช่น สาขากระบ่ี ซ่ึงบริษทัฯ ไดร่้วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัอ าเภอ
เมืองกระบ่ีเพ่ือ “ลด ละ เลิก” การใชภ้าชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร และขยายผลไปยงัสาขาอ่ืนๆ   
รวมเป็น 34 สาขา ณ ส้ินปี 2562 ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวสามารถลดการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากโฟมไดสู้ง
ถึง 74 ลา้นช้ินและยงัช่วยเพ่ิมสัดส่วนการขายบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสูงข้ึนเป็นร้อยละ 20     
ทัว่ประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัร่วมมือกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และจงัหวดั
ล าพูน เปิดตวักิจกรรม “Say Hi to Bio, Say No to Foam on Tour” เพ่ือต่อยอดนโยบาย “ล าพูนเมืองสะอาด 
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ปราศจากโฟม” โดยรณรงคใ์ห้พ่อคา้-แม่คา้ในตลาดจตุจกัรล าพูนกว่า 500 ร้านคา้ไม่สั่งซ้ือและไม่ใชก้ล่อง
โฟมตามเป้าหมายการเลิกใชโ้ฟมภายในปี 2565 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ลงนามบนัทึกความร่วมมือกบับริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 
ไทย เคเค อุตสาหกรรม จ ากดั ในการด าเนินโครงการ “เมลามีนรักษโ์ลก นวตักรรมสู่โลกสีเขียว” โดยรับคืน
ผลิตภณัฑเ์มลามีนท่ีไม่ใชแ้ลว้มาแลกเป็นคูปองเงินสด น าผลิตภณัฑท่ี์ไดเ้ขา้สู่กระบวนการบดหยาบ คดัแยก 
และบดละเอียดอีกคร้ัง เพ่ือน าไปผสมกบัวตัถุดิบอ่ืน ๆ ตลอดจนปรับคุณสมบติัเพ่ือน าไปข้ึนรูปใหม่ หรือ
กระบวนการ “Upcycling” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์ห้
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้และสังคมท่ีตระหนกัถึง
ปัญหาเร่ืองขยะและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ จะเปิดตวัโครงการดงักล่าวอยา่งเป็นทางการในตน้
ปี 2563 ณ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครสาขานครราชสีมา สาขานครราชสีมา 2 และสาขาปากช่อง 

และเพ่ือเป็นการแสดงศกัยภาพและตอกย  ้าความมุ่งมัน่ในนโยบายเพ่ือความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ 
ไดร่้วมลงนามสัญญาการใชเ้คร่ืองหมาย “ฉลากเขียว” กบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย บนผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้ง
จาน และผลิตภณัฑผ์งซกัฟอกชนิดซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้ ตรา “เอโร่” ซ่ึงผา่นการรับรองเป็นผลิตภณัฑคุ์ณภาพ
ตามมาตรฐานฉลากเขียว ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ และไม่มีสารท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพช่วยสร้างความยัง่ยืนใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ เร่งยกระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์กร  โดยประยุกตใ์ชแ้นวทาง
ต่าง ๆ เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงประกอบดว้ย 
การตรวจรับรองระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล หรือ ISO 50001:2011 (Energy Management 
System) ส าหรับส านกังานใหญ่และศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร จ านวน 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาศาลายา สาขา
นครอินทร์ สาขาคลองหลวง และสาขานครนายก สืบเน่ืองจากการใชร้ะบบการจดัการพลงังานตามแนวทาง
สากล บริษัทฯได้ด าเนินการติดตั้ งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้ งบนหลังคาก าลังการผลิตรวม         
13.12 เมกะวตัต ์ในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ 21 สาขา และในระยะท่ี 2 ของโครงการ มีแผนในการขยายก าลงัการ
ผลิตเพ่ิมเติมอีก 15.56 เมกะวตัต์ ครอบคลุมศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อีกกว่า 30 สาขา รวมก าลงัการผลิตทั้งส้ิน 
28.68 เมกะวัตต์ ประมาณการความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 21,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากการใช้พลงังานทดแทน นบัเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานตาม
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งลดความเขม้ขน้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 
2563 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดล้งทุนในระบบและเทคโนโลยีทนัสมยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน การขนส่ง และกระจายสินคา้ขององค์กร เช่น การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ Automated - Storage/ 
Retrieval System (ASRS) เพ่ือควบคุมสินคา้แช่แข็งในหอ้งจดัเก็บสินคา้ท่ีมีความสูงประมาณ 30 เมตร ช่วย
ลด พ้ืน ท่ี การท างานและประหยัดพลังงาน  การพัฒนาระบบบ ริห ารจัดการการสั่ ง ซ้ื อ สินค้า                     
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(Order Management System) และการให้บริการส่งสินค้าถึงท่ี  (Last-Mile Delivery) ซ่ึ งช่วยให้ลูกค้า
ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งเดินทางมาซ้ือของท่ีร้าน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เพ่ือพฒันามาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมสู่ระดับสากล เช่น ร่วมมือกับคู่ค้าในการสรรหาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เข้าร่วมโครงการประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใตโ้ครงการ Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ตลอดจนเขา้ร่วมการประเมินการจดัประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมตามหลกัการ การประชุมสีเขียว 
(Green Meetings) จดัข้ึนโดยองคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนร่วมกบัมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 

10.9 เสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า 

เพราะแม็คโคร “ไม่ใช่แค่คู่คา้ แต่เป็นคู่คิด” บริษทัฯ จึงปฏิบติัต่อคู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจเสมือนเป็น
ส่วนหน่ึงของบริษทัฯ โดยมุ่งเนน้ความส าเร็จร่วมกนัในระยะยาว บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมคู่คา้
ผ่านการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมจบัคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ร่วมกบัสภาหอการคา้
เชียงใหม่ เพ่ือสนบัสนุนการจบัคู่ธุรกิจ SME ระดบัภูมิภาค และเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการ SME รายย่อย
ในกลุ่มสินคา้อาหารสดและอาหารแห้งไดพ้บปะทีมงานจดัซ้ือของบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอสินคา้พร้อมทั้ ง
แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ ความตอ้งการของลูกคา้ และช่องทางการจดัจ าหน่าย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดั
กิจกรรมฝึกอบรมให้แก่คู่คา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัซ้ือ และ วิธี
ปฏิบติัต่างๆ ผ่านระบบอตัโนมติั Makro Supplier Portal (MSP) อนัประกอบดว้ยการบริหารจดัการห่วงโซ่
อุปทาน และการจ่ายเงิน เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคู่คา้และลดขอ้ผิดพลาด
ในการท าธุรกิจร่วมกนั 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงว่า เป็นกลไกและ
เคร่ืองมือในการผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้ง
บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้นอกจากน้ีวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน เพ่ือใหเ้กิดความ
มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในดา้นการเงิน ดา้นการรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ และนโยบายท่ีจะท าใหร้ะบบการท างานของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้
รวมทั้งลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการพฒันาระบบการควบคุมภายใน
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน    
ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน  รวมทั้ งมีความเป็นอิสระตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าหนา้ท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ 
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ อีกทั้งสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณา
ประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงใหแ้ก่ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ ถอดถอนผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร ท าหนา้ท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีไดก้ าหนดอย่างเหมาะสม โดยไดป้ระเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในโดยยึดหลกัการควบคุมภายในท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

(1) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 

บริษทัฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดีพร้อมทั้ งก าหนด
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงระบุบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไวอ้ย่างชัดเจน รวมทั้ งมีข้อก าหนดเก่ียวกับ
จริยธรรม เพ่ือเป็นรากฐานในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร มีการส่ือสารใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และ มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้
สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกบัการด าเนินงานอยู่เสมอ เพ่ือให้ฝ่าย
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บริหารและการปฏิบติังานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานไดช้ดัเจน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบติังานสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในท่ีดี นอกจากน้ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ทักษะและ
ความสามารถใหเ้หมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัและจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร มีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management Committee) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดกรอบนโยบาย รวมถึง
การจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 
โอกาสเกิดและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งปัจจยัภายในและภายนอกและมีมาตรการบริหารความเส่ียงให้
เหลืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะต้องรายงานการ
ปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการทบทวนกล
ยทุธ์ของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทั้ งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ   
โดยก าหนดใหแ้ผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบติังานท่ีมีความส าคญั 

(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชดัเจนและเหมาะสม มีดชันีช้ีวดัผลการปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมือ
ในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของทุกคน  บริษทัฯ ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีและก าหนดความรับผิดชอบของงานดา้นต่างๆ 
อย่างชัดเจน เช่น มีระเบียบปฏิบติัเร่ืองอ านาจในการอนุมติั มีการก าหนดระดบัวงเงินอนุมติัรายการ
ประเภทต่างๆของผูบ้ริหารอย่างชดัเจน มีระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการทบทวน
อย่างสม ่าเสมอ  รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมี้การแบ่งแยกหน้าท่ี การควบคุมการเขา้ถึง
ขอ้มูลแต่ละระดบั การก าหนดรหสัผา่นและการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงั
ได้ บริษทัฯ มีการก าหนดวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือความโปร่งใสและ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่ าเสมอ โดยก าหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึง
กระบวนการการปฏิบัติงานท่ีมีความส าคัญ รวมถึงบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย เพ่ือใหมี้แนวทางการด าเนินงานสอดคลอ้งกบันโยบายทางธุรกิจของบริษทัฯ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

(4) สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือช่วยในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และ 
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บริษทัฯ มีการจดัการส่ือสารภายในองคก์รใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง ของบริษทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆของบริษทัฯ อาทิ Intranet ป้ายประกาศใน
สาขา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการ Broadcast เพ่ือให้พนักงานทุกคนไดรั้บขอ้มูลอย่างครบถว้น 
ถูกตอ้ง และทนัเวลา 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
พฤติกรรมน่าสงสัยท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชนั หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร โดยแจง้
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษทัฯ หรือ อีเมล์ cgoffice@siammakro.co.th และบริษทัฯ ยงัมีช่องทางการ
ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส าหรับลูกคา้เพ่ือสอบถามหรือ
ร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัฯ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ส าหรับผูถื้อหุ้นและ 
นกัลงทุน โดยผ่าน Call Center (0 2335 5300) ของบริษทัฯ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็นการท าความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง            
การเปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทัฯ  มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ือง
การควบคุมระบบสารสนเทศในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่ควร โดยได้
ด าเนินตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 

(5) การติดตาม (Monitoring)  

บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองว่าเป็นไปตามแผนงาน
หรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและมีการจดัการ
แกไ้ขปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ียงัมีฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึง
เป็นหน่วยงานอิสระ ท่ีด าเนินการสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม โดยเนน้การตรวจสอบใหค้รอบคลุมกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงท่ี
ส าคญั ตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในกับฝ่าย
บริหาร และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส    

ในรอบปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่าไม่พบประเด็น
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั และบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบท่ีก าหนดไว ้

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)      
โดยประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3  ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์หลายดา้น รวมทั้ง
มีความเป็นอิสระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  นายโชติ โภควนิช ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภี และนายจักร บุญ -หลง ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ด าเนินการซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

(1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมจ านวน 5 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบเป็นรายไตรมาส  

รายนาม ต าแหน่งปัจจุบนั จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุมปี 2562* 

1. นายโชติ โภควนิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 
2. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการตรวจสอบ 2/2** 
3. นายจกัร บุญ-หลง  กรรมการตรวจสอบ 2/2** 

หมายเหตุ  * ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 
 จ านวน 2 คร้ัง  

** นางกรรณิการ์ งามโสภี และนายจกัร บุญ -หลง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ซ่ึงในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นจ านวน 3 คร้ัง 

(2) สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ซ่ึงรวมผลประกอบการของ
บริษทัย่อย รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯ และการพิจารณารายงานของผูส้อบบญัชี
ภายนอก โดยเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
พร้อมทั้งให้ขอ้สังเกตและค าแนะน าเพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(3) สอบทานการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษทัฯ และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดด้ าเนินตามเง่ือนไขทาง
ธุรกิจและหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในสอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยผลจากการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงทางการคา้เป็นรายการท่ีเป็นไปตามปกติทางธุรกิจของ
บริษทัฯ และไม่พบรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระส าคญั  

(4) สอบทานระบบการควบคุมภายในเพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลวา่การด าเนินงานของบริษทัฯ จะบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้และเม่ือพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ซ่ึงครอบคลุม
ระบบงานท่ีส าคญัของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม  
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(5) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
(Enterprise Risk Management) รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียง แผนงานและแนวทางการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และร่วมประชุมกบัฝ่าย
จัดการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิผล และมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้ง
กบัผลการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 

(6) ติดตามผลจากกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ทั้ งน้ีในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรั้บเร่ืองท่ีเป็นการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
หรือ การกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการใหบ้ริการของบริษทัฯ และฝ่ายตรวจสอบภายในไดน้ าส่งเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการอย่างเหมาะสม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ           
ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

(7) สอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในจดัท าข้ึนจากการประเมิน
ความเส่ียง และสอบทานการควบคุมภายในร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนติดตามความคืบหนา้ในการปรับปรุงแกไ้ขโดยฝ่ายจดัการอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีได้
สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นไปอย่างอิสระ 
เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพฒันาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในดา้นบุคลากรและการ
ปฏิบติังานตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง   

(8) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอ
อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีส าหรับปี 2562 รวมทั้ งพิจารณาขอบเขตและแผนงานตรวจสอบบัญชี
ประจ าปีของผูส้อบบญัชี 

(9) พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
รวมทั้ งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ทางการท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มี
ประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีมีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบตามท่ีระบุในนโยบาย
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การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและ    
ขอ้ผูกพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างถูกตอ้ง และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ นอกจากน้ียงัมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงิน
และด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โดยการแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวบุษกร รักการคา้ ซ่ึงมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน
ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว (รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฎ
ใน เอกสารแนบ  3) และนางสาวบุษกรยังท าหน้า ท่ี เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                          
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน นอกจากน้ี การแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่าง      
มีนยัส าคญั 

11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ผูต้รวจสอบบัญชีไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่าง           
มีนยัส าคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

การเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็นซีพี ออลล ์ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 
ขอ้ 1.2  - การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญันั้น เป็นผลใหบ้ริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑน์บัแต่นั้น ทั้งน้ี เครือเจริญ
โภคภณัฑเ์ป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั 

ในปี 2561 และ ปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยสรุปดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2561 2562 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  
(“ซีพ ีออลล์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
ซีพี ออลล์ เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยถือหุ้นในบริษทัฯ ทางตรงและทางออ้มใน
สัดส่ วน ร้อยละ 93.08 (2561: ร้อยละ 97.88)  
ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 6.3 12.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 2.2 2.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าการใช้บริการ  
บริษทัฯไดช้ าระค่าการใช้บริการซอฟตแ์วร์ 
และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย
บริการใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ 

162.4 169.7 ส าหรับรายการการใชบ้ริการซอฟตแ์วร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 
เคร่ืองหมายบริการจาก ซีพี ออลล์ นั้ น เป็นการรับความช่วยเหลือ
ทางดา้นเทคนิค เพ่ือด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการบนัทึก
รายการขายสินคา้ การบนัทึกการรับสินคา้  การเคล่ือนไหวของสินคา้ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2561 2562 

 4. เจ้าหนี้อ่ืน  
บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ เค ร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้ 

82.9 89.6 และระบบขอ้มูลลูกคา้ของสาขาของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถใช้
ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวท าขอ้มูลของสาขาใหม่และขอ้มูลรวมของทุกสาขา
ได้ โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์ต ่ ากว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้เคร่ืองหมาย
การคา้ เคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้เคร่ืองหมายการคา้ 
“Makro” “aro” เป็นตน้ ในการด าเนินธุรกิจ โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การ
จดัเรียงสินค้า รวมทั้ งการบริหารธุรกิจ และเม่ือมีการพัฒนารูปแบบ
ร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริษทัฯ จะได้รับความรู้
และเทคนิคในการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการถือเป็นรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพแีรม จ ากดั (“ซีพแีรม”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซีพีแรม เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล์  โดยซีพี 
ออลล์ ถือหุ้นในซีพีแรม  ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุน้ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14.3 10.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 262.3 277.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลูกหนี้การค้า 1.2 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 61.0 69.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2561 2562 

บ ริ ษั ท  โกซ อฟ ท์  (ป ร ะ เท ศ ไท ย )  จ า กั ด                  
(“โกซอฟท์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
โกซอฟท์  เป็ นบ ริษัท ย่อ ยของซี พี  อ อลล ์            
โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในโกซอฟท์ ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 
บ ริษัทฯ  และบ ริษัทย่อยได้ ซ้ื อรายการ
สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึง
ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพวิเตอร์จากโกซอฟท ์

136.4 19.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 46.4 61.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้อ่ืน  146.5 22.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. ลูกหนี้อ่ืน  7.6 8.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เป็นบริษทัย่อย
ของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล ์ถือหุ้นในสถาบนั
การจดัการปัญญาภิวฒัน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุน้ทั้งหมด 
 

1. ค่าการใช้บริการ  
 

1.7 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพ ีรีเทลลงิค์ จ ากัด                  
(“รีเทลลงิค์”) 
 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 33.9 44.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 1 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2561 2562 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ  ากัดเป็นบริษัทย่อยของ    
ซีพี ออลล ์โดยซีพี ออลล ์ถือหุ้นในรีเทลลิงค ์ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 1.7 1.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
(“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญโภคภัณฑ ์
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อมใน สัดส่ วน ร้อยละ 53.88 ของหุ้ น
ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 33.7 39.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 4.3 5.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 350.7 349.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 24.2 23.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพเีอฟ เทรดดิง้ จ ากดั  
(“ซีพเีอฟ เทรดดิง้”) 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 24.3 27.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 1.7 2.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์2)  
ซีพีเอฟ เทรดด้ิง เป็นบริษัทย่อยของเจริญโภค
ภณัฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้น
ในซีพีเอฟ เทรดด้ิง ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 
ของหุน้ทั้งหมด  

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 2,570.5 4,405.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 240.7 1,536.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. เจ้าหนี้อ่ืน - 6.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. ค่าการใช้บริการ - 14.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(“ซีพเีอฟ (ประเทศไทย)”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษทัย่อยของเจริญ
โภคภณัฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภณัฑ์อาหารถือ
หุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 
99.98 ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 199.8 191.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 23.1 25.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 6,840.4 6,581.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 898.0 4.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพ-ีเมจิ จ ากดั (“ซีพ-ีเมจิ”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซีพี-เมจิ เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกันของเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหาร      
ถือหุ้นในซีพี-เมจิ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของ
หุน้ทั้งหมด   

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 5.7 6.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 375.3 421.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 63.1 69.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
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บริษัท ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์ จ ากดั  
(“ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์”) 
 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกลุ่มครอบครัว
เจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.4 35.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 394.6 514.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 75.5 109.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บ ริษั ท  โภ คภั ณ ฑ์ เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ซ์  จ ากั ด  
(“โภคภัณฑ์เอน็เตอร์ไพรซ์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 
โภคภัณฑ์ เอ็น เตอร์ไพรซ์  มีก ลุ่มครอบครัว      
เจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าการใช้บริการ 6.6 6.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้อ่ืน 5.9 5.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บ ริษั ท  ซี .พี . คอน ซู เม อ ร์ โพ รดั ก ส์  จ ากั ด  
(“ซี.พ.ี คอนซูเมอร์โพรดกัส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผูท่ี้เก่ียวข้องของ
เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่      

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.4 16.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า  199.8 138.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 30.5 24.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั  
(“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 19.0 22.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกต5) 

2. ลูกหนี้การค้า - 1.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกต5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 281.3 302.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
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เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มีเครือเจริญโภค
ภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่   

4. เจ้าหนี้การค้า 44.9 52.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด                            
(“ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ฟ รี วิ ล ล์  โ ซ ลู ชั่ น ส์  มี ผู ้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ข อ ง                    
เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน ซ่ึงไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก
ฟรีวลิล ์โซลูชัน่ส์ 

7.1 16.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 4.7 14.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้อ่ืน  3.8 4.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
(“ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน”)  
ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 
ท รู  อิ น เต อ ร์ เ น็ ต  ค อ ร์ ป อ เร ชั่ น   เ ป็ น 
บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ 

1. ค่าการใช้บริการ 39.8 50.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อ่ืน 8.2 9.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู ดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ ากดั 
(“ทรู ดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 
ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เป็นบริษัทย่อย
ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึง
มีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2.9 6.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
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บริษัท ทรู ลสีซ่ิง จ ากดั 
(“ทรู ลสีซ่ิง”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
ทรู ลีสซ่ิง มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ  ากัด 
และบุตรนายธนินท ์เจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 คน คือ นายอ ารุง 
สรรพสิทธ์ิวงศ ์

1. ค่าการใช้บริการ 
 

52.1 58.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อ่ืน  9.2 9.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัทอ่ืน ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพ ีออลล์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 136.8 186.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 26.7 30.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 671.2 553.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 168.6 41.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน  

9.7 1.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. ค่าการใช้บริการ 98.5 108.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
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 7. เจ้าหนี้อ่ืน  41.6 51.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

 8. ลูกหนี้อ่ืน 9.5 7.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

หมายเหตุ: 
1) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2561 ของ บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 
2) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2561 ของ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
3) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2561 ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
5) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ 

i) รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ : ราคาขายสินคา้และบริการ และเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการขายสินคา้และบริการให้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ii) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินคา้ เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน : ราคาซ้ือสินคา้และเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือสินคา้จากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และ
เป็นไปตามราคาตลาด 

iii) ค่าการใชบ้ริการ : ค่าการใชบ้ริการและเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัค่าการใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
iv) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : ราคาซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
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12.2   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัใน  
อนาคต 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจเท่านั้น โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมาย
การค้า เคร่ืองหมายบริการ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
รายการดงักล่าวไดผ้่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนการด าเนินการหรือการจ่ายช าระ
ค่าบริการ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

หากเป็นการท ารายการท่ี เก่ียวโยงกัน เก่ียวกับข้อตกลงทางการค้า ท่ี มี เง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถท าธุรกรรมกบักรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ี
วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. การซ้ือสินคา้ 

กรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการ
ร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั  ทั้งน้ี รายการซ้ือสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจ
ปกติเช่นเดียวกบัรายการซ้ือสินคา้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

2. การใชบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บบริการดา้นการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย
สยามซิต้ี จ ากดั และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั ทั้งน้ี 
รายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท าร่วมกัน ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคาและ
เง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการได้รับบริการจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกันในสถานการณ์
เดียวกนั  

3. การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร รวมถึงไดจ้ าหน่ายสินคา้
และให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่ม 
ผูถื้อหุ้นเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัการจ าหน่ายสินคา้และ
ใหบ้ริการใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั  

โดยรายการซ้ือขายสินคา้และบริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่าและสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมทางการคา้ตามปกตินั้น บริษทัฯ มีมาตรการคุ้มครอง 
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ผูล้งทุนเพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความ
จ าเป็นของการท ารายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้รายการซ้ือขายสินคา้และ
บริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เป็นไปตามราคาตลาด 
และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

นอกจากนั้น การใชบ้ริการ ไดแ้ก่ รายการรับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้
เคร่ืองหมายบริการ จากบริษทัในเครือเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท าร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณา
วา่มีความเหมาะสมดีแลว้ 

ส าหรับนโยบายและแนวโนม้ในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยมี
นโยบายท่ีจะท ารายการระหว่างกนัเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นไปใน
ราคาหรือเงื่อนไขที ่ไม ่แตกต่างจากการปฏิบตัิกบับ ุคคลภายนอก และจะตอ้งไดร้ ับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนที่จะเขา้ท ารายการระหว่างกนั หรือไดร้ับสัตยาบนัจากคณะกรรมการ    
บริษทัฯ ส าหรับรายการดงักล่าว อย่างไรก็ดี หากเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัขอ้ตกลงทาง
การคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป กล่าวคือ มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึง
กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ดังมีรายละเอียดตามท่ีระบุไวข้า้งต้น 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถท าธุรกรรมดงักล่าวได ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการ
ไว ้ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการระหว่างกนัในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคลอ้งกบัการเติบโต
ของธุรกิจ โดยบริษทัฯจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัตามท่ี
ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานที่ส าคัญ   
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและ  
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฉ) และ 7 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

มูลค่าสินคา้คงเหลือถูกใหค้วามส าคญั 
เน่ืองจากการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ของสินคา้คงเหลือนั้นผูบ้ริหารตอ้งใช้
วิจารณญาณในการประมาณปริมาณและ
มูลค่าของสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย 
ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้ และสูญหาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
 

 ท าความเขา้ใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินคา้คงเหลือ และ
การประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  
 

 สุ่มทดสอบอายสิุนคา้คงเหลือและความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติ
ในการก าหนดอตัราร้อยละสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั 
เคล่ือนไหวชา้ และสูญหายท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหาร และเปรียบเทียบ
อตัราดงักล่าวกบัขอ้มูลการท าลายและสูญหายของสินคา้คงเหลือ  
ท่ีเกิดข้ึน 
 

 สุ่มทดสอบราคาขายและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย
ภายหลงัวนัส้ินปีกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสุ่มทดสอบ      
การค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ   
 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ญ), 3 (ฏ), 12 และ 13 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมีนยัส าคญัและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีอายกุารให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่
เกิดจากการซ้ือธุรกิจ 
 
ผูบ้ริหารมีการพิจารณาการดอ้ยค่า
โดยประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
เป็นประจ าทุกส้ินงวด การประเมินมูลค่า  
ท่ีไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึง
ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด       
ท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
สินทรัพยน์ั้นและการก าหนดขอ้สมมติท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 
เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การก าหนดขอ้สมมติและมีความไม่
แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
 

 ท าความเขา้ใจกระบวนการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ือ
พิจารณาการดอ้ยค่า 
 

 พิจารณาขอ้สมมติท่ีส าคญัในรายงานประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่        
จะไดรั้บคืนท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร โดยเปรียบเทียบกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง แนวโนม้ของอุตสาหกรรม และขอ้มูลท่ี 
หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน รวมทั้งประเมินมูลค่า
แบบจ าลองทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชแ้ละอตัราคิดลด 
และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีส าคญั 
 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

ข้อมลูอ่ืน 

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ      
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากใน
การปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข ทั้ งน้ี ข้าพเจา้ไม่พบว่ามีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้ง
รายงาน 
 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 
 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

 
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 
 

สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บ ริหารและจาก 
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ท่ีอาจเป็นเหตุให้ เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงาน 
ต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของ 
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 
 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ 

เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ 
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ 

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด 
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียว 
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 
(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 

 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
18 กุมภาพนัธ์ 2563 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

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

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,361 7.4 5,096 8.2 4,800 7.7 
เงินลงทุนชัว่คราว 3 0.0 0.0 0.0 43 0.1 
ลูกหน้ีการคา้ 926 1.6 1,039 1.7 1,078 1.7 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 349 0.6 600 1.0 592 0.9 
สินคา้คงเหลือ 13,043 22.1 14,361 23.1 14,774 23.6 
ส่วนลดรับคา้งรับ 1,067 1.8 1,094 1.8 1,261 2.0 
รายไดค้า้งรับ 548 0.9 671 1.1 652 1.0 
ส่วนของสิทธิการเช่าท่ีถึงก าหนด 
  ภายในหน่ึงปี 

 
103 

 
0.2 

 
114 

 
0.2 

 
119 

 
0.2 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 13 0.0 23 0.0 14 0.0 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,413 34.6 22,998 37.1 23,333 37.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

239 
31,305 

0.4 
53.1 

232 
31,553 

0.4 
50.8 

417 
31,579 

0.7 
50.4 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 113 0.2 113 0.2 113 0.2 
สิทธิการเช่า 2,125 3.6 2,246 3.6 2,245 3.6 
ค่าความนิยม 2,423 4.1 2,191 3.5 2,191 3.5 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,998 3.4 2,312 3.7 2,277 3.6 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 330 0.6 370 0.6 440 0.7 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 30 0.1 50 0.1 46 0.1 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38,563 65.4 39,067 62.9 39,308 62.8 

รวมสินทรัพย์ 58,976 100.0 62,065 100.0 62,641 100.0 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,326                          7.3              3,583                          5.8              827 1.3 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน  24,577            41.7            23,571            38.0           24,494 39.1 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,544                           2.6             1,607                           2.6             1,932 3.1 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการอ่ืน 1,158                       2.0             1,690                       2.7             1,736 2.8 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 150                             0.3              292                             0.5              193 0.3 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน - - - - 14 0.0 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 729 1.2               758 1.2               845 1.4 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,261                           3.8             2,278                           3.7             2,378 3.8 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
2,006 

 
3.4 

 
- 

 
- 

 
1 

 
0.0 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  

 
118                             

 
0.2              

 
106                             

 
0.2              

 
92 

 
0.1 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 249                            0.4        209                            0.3        237 0.4 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 37,118 62.9           34,094 55.0           32,749 52.3 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

2,019 
228                       

3.4 
0.4              

7,002 
356                       

11.3 
0.6              

7,003 
597 

11.2 
1.0 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  688                           1.2               592                           1.0               550 0.9 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
  ผลประโยชน์พนกังาน 

 
575                           

 
1.0             

 
648                           

 
1.0             

 
898 

 
1.4 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 92 0.2 87 0.1 82 0.1 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 245                             0.4             29                             0.0             28 0.0 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,847                       6.6              8,714                       14.0              9,158 14.6 

รวมหนี้สิน 40,965                        69.5 42,808                        69.0 41,907 66.9 
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รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 2,400               2,400               2,400  

ทุนที่ออกและช าระแลว้       
(หุ้นสามญัจาํนวน 4,800 ล้านหุ้น  
   มลูค่า 0.50 บาทต่อหุ้น) 

 
2,400 

 
4.0        

 
2,400 

 
3.9        

 
2,400 

 
3.8 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,290                        5.6            3,290                        5.3            3,290 5.2 
ก าไรสะสม 
      จดัสรรแลว้ 

          

จดัสรรแลว้ส ารองตามกฎหมาย 240                    0.4          240                    0.4          240 0.4 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,679                     19.8           13,002                     20.9           14,570 23.3 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (56)                          (0.1)         (202)                          (0.3)         (257) (0.4) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 17,553                       29.7           18,730                      30.2           20,243 32.3 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 458 0.8 527 0.8 491 0.8 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,011                       30.5           19,257                       31.0           20,734 33.1 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 58,976                       100.0          62,065                       100.0          62,641 100.0 

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

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

รายได้       
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 182,753 97.9 188,583 97.7 206,180 97.9 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,051 1.6 3,414 1.8 3,592 1.7 
รายไดอ่ื้น 950 0.5 933 0.5 855 0.4 
รวมรายได้ 186,754 100.0 192,930 100.0 210,627 100.0 

ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนขายสินคา้ 164,352 88.0 169,639 87.9 185,012 87.8 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 10,735 5.7 11,767 6.1 12,669 6.0 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,660 2.0 3,714 1.9 4,741 2.3 
ตน้ทุนทางการเงิน 349 0.2 336 0.2 310 0.2 
รวมค่าใช้จ่าย 179,096 95.9 185,456 96.1 202,732 96.3 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,658 4.1 7,474 3.9 7,895 3.7 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,511 0.8 1,601 0.8 1,710 0.8 

ก าไรส าหรับปี  6,147 3.3 5,873 3.1 6,185 2.9 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 6,178 3.3 5,942 3.1 6,245 3.0 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
(31) 

 
0.0 

 
(69) 

 
0.0 

 
(60) 

 
(0.1) 

ก าไรส าหรับปี 6,147 3.3 5,873 3.1 6,185 2.9 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนที่เป็นของ 
  ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
1.29 

 
 

1.24 
 

 
1.30 

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่  
  ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจาก 
  การแปลงค่างบการเงิน 

 
(78) 

 
(0.0) 

 
(153) 

 
(0.1) 

 
(78) 

 
(0.0) 

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ 
  ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนกังานที่ก  าหนดไว ้

 
(19) 

 
(0.0) 

 
(14) 

 
(0.0) 

 
(86) 

 
(0.0) 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

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

รายไดภ้าษีเงินไดข้อง 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

 
 
 

4 

 
 
 

0.0 

 
 
 

3 

 
 
 

0.0 

 
 

 
17 

 
 
 

0.0 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  
-สุทธิจากภาษีเงินได้ 

 
(93) 

 
0.0 

 
(164) 

 
(0.1) 

 
(147) 

 
(0.1) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 6,054 3.2 5,709 3.0 6,038 2.9 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 6,103 3.3 5,784 3.0 6,122 2.9 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
(49) 

 
(0.0) 

 
(75) 

 
(0.0) 

 
(84) 

 
(0.0) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 6,054 3.2 5,709 3.0 6,038 2.9 

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรส าหรับปี 6,147  5,873  6,185 
ปรับรายการที่กระทบก าไรเป็นเงินสดรับ       
ค่าเส่ือมราคา 2,143  2,232  2,315 
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 101  113  118 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 157  207  290 
ดอกเบ้ียรับ (11)  (30)  (19) 
ตน้ทุนทางการเงิน 348  336  310 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,511 1,601 1,710 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3) (3) (1) 
กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ 
  ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 
(20)  

 
(15)  

 
(22) 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุน 
  จากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ 

 
4  

 
10  

 
(4) 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุน 
  จากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

 
3 

 
(3) 

 
8 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หน้ีสงสัยจะสูญ 1 (2) 22 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่าย 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
4 

 
(13) 

 
3 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 65 75 184 
อ่ืน ๆ 2  3  1 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน    

ลูกหน้ีการคา้ 72 (111) (94) 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (49) (251) (9) 
สินคา้คงเหลือ 802 (1,304) (435) 
ส่วนลดรับคา้งรับ 121 (28) (167) 
รายไดค้า้งรับ (69)  (121)  19 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (2)  (10)  8 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 9 (185) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (7) (21) 4 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 
 
 
 

998 (1,003) 981 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 406 63 330 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการอ่ืน 24 303 200 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10) - 49 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 834 (13) 127 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (16) (42) 29 
เจา้หน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 102 128 251 
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (38) (16) (18) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (2) 14 (1) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 13,627 7,981 12,189 
ดอกเบ้ียรับ 10 28 18 
ดอกเบ้ียจ่าย (268) (243) (256) 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,370) (1,612) (1,682) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 11,999 6,154 10,269 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (3) - (45) 
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว - 2 - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,077) (2,261) (2,577) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 29 25 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า (241) (246) (120) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (445) (390) (413) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2 - - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย (2,720) - - 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,468) (2,866) (3,130) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพื่อลดจ านวนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
  จากสัญญาเช่าทางการเงิน 

 
(181) 

 
(183) 

 
(124) 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 528 (743) (2,735) 
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,000 5,002 3 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืเงินระยะยาว 
  จากสถาบนัการเงิน 

 
(2,006) 

 
(2,024) 

 
(1) 

เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะส้ันจากกิจการอ่ืน - - 15 
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (4,272) (4,608) (4,608) 
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 

282 145 48 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,649) (2,411) (7,402) 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
สุทธิก่อนผลต่างอตัราแลกเปล่ียน 
จากการแปลงค่างบการเงิน 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น  
  (ลดลง) สุทธิ 

 
 

1,882 
(71) 

 
1,811 

 
 

877 
(142) 

 
735 

 
 

(263) 
(33) 

 
(296) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2,550 4,361 5,096 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,361 5,096 4,800 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ (Ratio Analysis) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.5 0.7 0.7 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.1 0.2 0.2 
สภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.3 0.2 0.3 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 266.5 192.0 194.8 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 1.4 1.9 1.8 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 13.0 13.0 13.2 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 27.7 27.7 27.2 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 6.5 6.6 7.2 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 55.4 54.4 50.2 
วงจรเงินสดเฉล่ีย (วนั) (26.4) (24.9) (21.1) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)   
อตัราก าไรขั้นตน้ % 10.1 10.0 10.3 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.2 4.0 3.8 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.0 0.0 0.0 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 155.7 80.4 130.1 
อตัราก าไรสุทธิ  % 3.3 3.1 3.0 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 37.1 32.8 32.0 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)   
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม % 11.0 9.7 9.9 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 26.9 25.8 26.9 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 3.3 3.2 3.4 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.3 2.2 2.0 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 50.9 33.0 47.7 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  
(Cash Basis) 

(เท่า) 1.2                     1.2                    1.0 

อตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ % 74.6 77.5 73.8 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” 
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรกา้ กลุ่มสถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจ
บริการ บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) มุ่งตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างของลูกคา้สมาชิกท่ีปัจจุบนัมีอยูก่วา่ 3 ลา้นราย ท าใหธุ้รกิจของแมค็โคร ประเทศไทย เติบโตอยา่ง
โดดเด่นและมั่นคง เป็นท่ีได้รับความไวว้างใจจากลูกค้าผูป้ระกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจมาตลอด
ระยะเวลา 30 ปี บริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัการปรับองค์กรให้มีความทนัสมยัตลอดเวลา เพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการมืออาชีพท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทลั เป้าหมายเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใหดี้ยิ่งข้ึน ไม่ว่า
แมค็โครจะขยายการด าเนินธุรกิจไปอยู ่ณ ท่ีใดกต็าม  

เศรษฐกิจไทยในปี  2562 มีอัตราเติบโตเฉล่ีย ร้อยละ 2.4 เป็นผลจากการเติบโตของการบริโภค
ภายในประเทศท่ีเติบโตในอตัราร้อยละ 4.2 แต่ถูกลดทอนโดยภาคการส่งออกท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองจากการ
แข็งค่าของเงินบาท การบริโภคภายในประเทศยงัคงขยายตวัไดดี้ในอตัราท่ีสูงกว่าท่ีคาดไว ้อนัเป็นผลจาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้นจากภาครัฐ เช่นเดียวกนักบัการท่องเท่ียวของไทยท่ียงัคงเติบโตไดดี้
ต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยเป็นผลจากมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียม Visa On Arrival ส าหรับนกัท่องเท่ียวจีน 
อินเดีย และไตห้วนั และฐานนกัท่องเท่ียวจีนท่ีต ่าในปีก่อนจากเหตุการณ์เรือนกัท่องเท่ียวล่มในจงัหวดัภูเก็ต
เม่ือกลางปี 2561 ในปี 2562 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมายงัประเทศไทยจ านวนประมาณ 39.8 ลา้นคน เพ่ิมข้ึน
จากปี 2561 ประมาณร้อยละ 4.2 โดยก่อใหเ้กิดรายไดป้ระมาณ 1.9 ลา้นลา้นบาท เติบโตข้ึนประมาณร้อยละ 
3 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2562 มีอตัราการขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 0.7 (แหล่งท่ีมาของขอ้มูล : ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) 

ในปี 2562 บริษัทฯ ยงัคงเดินหน้าด าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก “แม็คโคร 4.0” เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน ์        
“มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” โดยให้
ความส าคญักบัการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลอนัถือเป็นบรรทดัฐานท่ีช่วยให้
บริษทัฯ เติบโตอย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง และมุ่งสานต่อการปรับปรุงพฒันาองคป์ระกอบธุรกิจให้มีความ
ทนัสมยัในทุกมิติ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ดว้ยกลยุทธ์หลกัท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันา
รูปแบบศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างของลูกคา้แต่ละ
กลุ่ม ปัจจุบนับริษทัฯ มีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) คลาสสิก (Classic)  2) แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
(Makro Foodservice)  3) อีโค พลสั (Eco Plus)  4) แมค็โคร ฟูดชอ้ป (Makro Food Shop) และ 5) ร้านสยาม
โฟรเซ่น (Siam Frozen) ครอบคลุมลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ลูกคา้โฮเรกา้ (ผูป้ระกอบการ
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ธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเล้ียง) ลูกคา้กลุ่มธุรกิจบริการ และอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัมี
จ านวนลูกคา้สมาชิกมากกวา่ 3 ลา้นราย 

กลุ่มธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ในปี 2562 บริษทัฯ เปิดใหบ้ริการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครรวม 5 สาขา 
ประกอบดว้ย สาขารูปแบบแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาลาดกระบงั (ดิจิทลั สโตร์ 
สาขาแรกส าหรับร้านค้าส่งในประเทศไทย) สาขานาทองเจริญ และ สาขารามค าแหง 24 (ดิจิทลั สโตร์ 
สาขาท่ี 2) และ สาขารูปแบบอีโค พลสั ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกอีกจ านวน 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาบ่อวิน 
และสาขาสัตหีบ เพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ท าให้ ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีสาขาท่ีเปิดบริการใน
ประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 134 สาขา   

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดรับกบัพฤติกรรมการจบัจ่ายและซ้ือหาสินคา้ท่ีเปล่ียนไป ในปี 2562 บริษทัฯ จึงได้
เปิดตวัระบบนิเวศออฟไลน์สู่ออนไลน์ หรือ Offline to Online Ecosystem (“O2O”) ซ่ึงเป็นการบูรณาการ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ของแมค็โครทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั (Omni-Channel) ไดแ้ก่ การจดัจ าหน่ายสินคา้
แบบดั้ งเดิมผ่านศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร การซ้ือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ Makroclick.com 
และแม็คโครแอพพลิเคชัน (Makro Application) รวมทั้ งขยายช่องทางการช าระค่าสินค้าไปสู่รูปแบบ        
E-Payment ผ่านระบบ E-Wallet และ QR Code  และการขายเช่ือ (Credit Sales) ส าหรับกลุ่มลูกค้า
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ รวมถึงการให้บริการจัดส่งสินค้า (Last Mile Delivery) ซ่ึงปัจจุบันให้บริการ
ครอบคลุม 100 สาขาทัว่ประเทศ ทั้งหมดน้ี เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและยกระดบัประสบการณ์การซ้ือสินคา้และ
การท าธุรกิจกบั MAKRO 

กลุ่มธุรกจิฟูด เซอร์วสิ เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าคญัในการขยายธุรกิจดา้นการจดัหาสินคา้เพ่ือผูป้ระกอบการ
อาหารไปสู่ตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง ครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ไทย เวียดนาม กมัพูชา สิงคโปร์ ฮ่องกง และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส ให้
ความส าคญักบัการขบัเคล่ือนกิจการในกลุ่มไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร
กลุ่มกูร์เมต์ และ Fine Food และผลิตภณัฑ์อาหารระดบัพรีเม่ียมภายใตแ้บรนด์ของตนเอง (Own Brand) 
ได้แก่ แบรนด์ “Carne Meats” ส าหรับผลิตภัณฑ์เน้ือววัและเน้ือแกะ และผลิตภณัฑ์อาหารทะเลภายใต ้    
แบรนด์ “Ocean Gems” รวมถึงการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริการตลอดจนกระบวนการผลิตและตดัแต่ง
เน้ือสตัวเ์พ่ือรองรับการขยายตวัของบริการตดัแต่งเน้ือตามความตอ้งการของลูกคา้ (Customization) ส าหรับ
ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้  

กลุ่มธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศ ยงัคงเดินหนา้ขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปิดสาขา
เพ่ิมเติมในประเทศกมัพูชา และประเทศอินเดีย โดยน าความรู้จากสาขาท่ีเปิดด าเนินการแลว้ไปใชป้รับปรุง
การด าเนินงานของสาขาท่ีเปิดเพ่ิมเติม รวมทั้งมุ่งเน้นการพฒันาลูกคา้ การขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินคา้เพ่ือรองรับลูกคา้ให้เพ่ิมมากข้ึน ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบงานในต่างประเทศ เพ่ือวางรากฐานท่ี
ความมัน่คงและสร้างความส าเร็จใหก้บัธุรกิจแมค็โครต่างประเทศในระยะยาว  
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นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจไดข้ยายธุรกิจไปยงัประเทศจีน โดยไดเ้ปิดสาขาแรกในรูปแบบแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
ณ เขตฮวาตู เมืองกว่างโจว เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2562 โดยสาขาน้ีไดมี้การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้
เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการซ้ือสินค้า และตอบสนองต่อพฤติกรรมการจับจ่ายของกลุ่มลูกค้าใน
ประเทศจีนท่ีมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีไดดี้ยิ่งข้ึน ส าหรับการขยายศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครไป
ยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานั้น บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการลงทุนจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว        
โดยคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการสาขาแรกในเมืองยา่งกุง้ไดภ้ายในปี 2563 

 

14.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน – งบการเงินรวม 

  2560 2561 2562 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 182,753 188,583 206,180 
รายไดร้วม ลา้นบาท 186,754 192,930 210,627 
ก าไรขั้นตน้ ลา้นบาท 18,401 18,944 21,168 
EBITDA* ลา้นบาท 10,407 10,361 10,928 
ก าไรสุทธิ** ล้านบาท 6,178 5,942 6,245 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 1.29 1.24 1.30 
  * ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
** การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 

รายได้ 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 206,180 ลา้นบาท เติบโตในอตัราร้อยละ 9.3 เม่ือเทียบ
กบัปี 2561 ซ่ึงเป็นผลหลกัจากการเปิดด าเนินการสาขาใหม่ทั้ งในและต่างประเทศรวม 8 สาขาในปี 2562 และ
ยอดขายท่ีเขา้มาเต็มปีจากสาขาท่ีเปิดด าเนินการเม่ือปี 2561 ประกอบกบัการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจแมค็โคร
ประเทศไทยจากการพฒันารูปแบบสาขาและผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของลูกคา้ ควบคู่ไปกบัการยกระดบัการใหบ้ริการผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย O2O ดงักล่าวขา้งตน้ เช่นเดียวกนักบั
กลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส ท่ียอดขายในสกุลเงินทอ้งถ่ินยงัคงเติบโตอย่างเน่ือง แต่ดว้ยผลกระทบจากการแข็งค่าของ
สกุลเงินบาทในปี 2562 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส ในสกุลเงินบาทเติบโตข้ึนเพียง
เลก็นอ้ย 

ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัรายไดค่้าบริการ (รายไดจ้ากการส่งเสริมการขาย รายไดจ้ากการใหบ้ริการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
Makro Mail และ In-store Media เป็นตน้) จ านวน 3,592 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจ านวน 855 ลา้นบาท ส่งผลให้
บริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 210,627 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 17,697 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ  

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษทัฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระ
เงนิสดและบริการตนเอง              
ในประเทศและต่างประเทศ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภค
บริโภค และรายไดอ่ื้น* 

SML - 181,611 97.2 185,440 96.1 200,365 95.1 

CPWI 99.99 2 0.0 499 0.3 1,898 0.9 

MAC 70.00 92 0.1 1,264 0.7 2,462 1.2 

MGZ 99.99 - - - - 60 0.0 

MM** 99.99 - - - - 1 0.0 

2. ให้บริการด้านการบริหาร      
ด้านเทคนิคและสนับสนุน 
รายได้จ ากก ารข ายสิน ค้าแล ะ
บริการ และรายไดอ่ื้น* 

MROH 99.99 - - 1 0.0 - - 

ARO*** 99.99 - - - - - - 

PRO** 99.99 - - - - - - 

3. น าเข้าและจ าหน่ายสินค้า  
แช่แข็งและแช่เยน็ ธุรกจิให้บริการ
ด้านอาหาร และธุรกจิที่เกีย่วเน่ือง 
รายได้จ ากก ารข ายสิน ค้าแล ะ
บริการ และรายไดอ่ื้น* 

SFS  99.99 2,356 1.3 2,518 1.3 2,632 1.2 

INDV 100.00 332 0.2 433 0.2 405 0.2 

INDS 80.00 1,566 0.8 1,755 0.9 1,683 0.8 

INDD 80.00 457 0.2 537 0.3 556 0.3 

JM 80.00 8 0.0 - - - - 

INDL 80.00 330 0.2 399 0.2 389 0.2 

INDC 70.00 - - 71 0.0 149 0.1 

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาด
เลก็ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และ
บริการ และรายไดอ่ื้น*  

MAXZI 80.00 - - 13 0.0 27 0.0 

รวมทั้งส้ิน 186,754 100.0 192,930 100.0 210,627 100.0 

หมายเหตุ:    * รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 
 ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
  *** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการปิดกิจการ 

ก าไรขั้นต้น 
ก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2562 มีจ านวน 21,168 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,224 ลา้นบาท หรือ
ในอตัราร้อยละ 11.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ทั้งน้ี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10.3 เพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ 10.0 ในปี 2561 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราก าไรขั้นต้นของธุรกิจแม็คโครในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในกลุ่มสินคา้อาหารสด 
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารรวมทั้งส้ิน 17,410 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.3 โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 1,929 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน           
ร้อยละ 12.5 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย: บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายในปี 2562 จ านวน 12,669 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 7.7 จากปีก่อน มีสาเหตุหลกัมาจากจ านวนสาขาใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีการ
ขยายสาขาใหม่ตั้งแต่ปี 2561 จ านวน 9 สาขา และปี 2562 อีก 8 สาขา ทั้ งน้ี สัดส่วนของต้นทุนในการ      
จดัจ าหน่ายต่อยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 6.1 ลดลงจากปี 2561 ซ่ึงมีสดัส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 6.2 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2562 จ านวน 4,741 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 27.7 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พนักงาน และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงรวมถึงการพฒันาแพลตฟอร์ม
และแมค็โครแอพพลิเคชนัเพ่ือรองรับการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย O2O และค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในระยะเร่ิมตน้ของประเทศจีนและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

โครงสร้างต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 
2560 2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 10,735 74.6 11,767 76.0 12,669 72.8 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,660 25.4 3,714 24.0 4,741 27.2 
รวม 14,395 100.0 15,481 100.0 17,410 100.0 

สัดส่วนต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม 

7.7% 8.0% 8.3% 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็นจ านวน 310 ล้านบาท ลดลงจ านวน 26 ล้านบาท          
เม่ือเทียบกบัปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเฉล่ียท่ีต ่าลง และการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ) จ านวน 6,245 ลา้นบาท 
เติบโตเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการเติบโตของยอดขายและก าไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจ    
แมค็โครประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส มีก าไรสุทธิ (ในสกุลเงินบาท) ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน จากการ       
ตดัจ าหน่าย (write-off) ผลิตภณัฑ์ใหม่ซ่ึงไม่ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ และค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้การผลิต
สินค้าภายใต้แบรนด์ Carnes Meat ในขณะท่ีแม็คโครในต่างประเทศมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน               
จากค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งและเตรียมการเปิดสาขาใหม่และผลขาดทุนในระยะเร่ิมตน้ของสาขาท่ีเพ่ิงเปิดด าเนินการ 
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14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงนิ - งบการเงนิรวม 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

  2560 2561 2562 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 58,976 62,065 62,641 
หน้ีสินรวม ลา้นบาท 40,965 42,808 41,907 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 18,011 19,257 20,734 

 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจ านวนเท่ากับ 62,641 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จ านวน 576 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 0.9 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี 

สินทรัพยห์มุนเวียน : สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนเท่ากบั 
23,333 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 335 ลา้นบาทจากปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.5 สาเหตุหลกัมาจาก
สินคา้คงเหลือและส่วนลดคา้งรับท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัจ านวนสาขาและยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน  ในขณะท่ีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการใชเ้งินไปในการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ รวมถึงการจ่ายเงิน  
ปันผลในระหวา่งงวด 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน : สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน
เท่ากบั 39,308 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 241 ลา้นบาทจากปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.6 สาเหตุหลกั   
มาจากลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลมาจากการช าระค่าเช่าท่ีดินล่วงหนา้ (ช าระคร้ังเดียว) ส าหรับการ
ลงทุนศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แห่งใหม่  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 
31,579 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาจ านวน 26 ลา้นบาท ทั้งน้ี
การลงทุนในระหวา่งปีส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนมาจากการขยายสาขาทั้งแมค็โครในประเทศและต่างประเทศ 

สิทธิการเช่า : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสิทธิการเช่า เท่ากบั 2,245 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.6 ของสินทรัพยร์วม โดยลดลงสุทธิหลงัหกัค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 0.7 ลา้นบาท  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน : ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจดัการร้านคา้ท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการ
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เคร่ืองหมายการคา้ และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ 
และบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน เท่ากบั 2,277 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของสินทรัพยร์วม ลดลงสุทธิ  
หลงัหกัค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 35 ลา้นบาท 
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ค่าความนิยม : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าความนิยม เท่ากับ 2,191 ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของสินทรัพยร์วม ส่วนใหญ่เกิดจาก SFS เขา้ซ้ือหุ้นบริษทัในกลุ่ม Indoguna ในระหว่างปี 
2560 ไม่มีรายการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในระหวา่งปี 

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเท่ากบั 41,907 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 902 ลา้น
บาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 2.1 โดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี 

หน้ีสินหมุนเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 32,749 ลา้นบาท 
ลดลง 1,345 ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีจ านวน 34,094 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
มาจากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 2,756 ลา้นบาท ในขณะท่ีเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน
จ านวน 1,248 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึนท่ีสอดคลอ้งกบัการเติบโตของยอดขาย 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากบั 9,158 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.9 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 444 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการบันทึกค่าเช่าท่ี
ค านวณแบบเส้นตรงในระหว่างปีซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจ านวนสัญญาเช่าและระยะเวลา รวมถึง ประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน จากประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีจะตอ้งจ่าย
เม่ือเกษียณอายใุหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานท่ีมีการประกาศแกไ้ข โดยก าหนดใหน้ายจา้งจ่ายค่าชดเชยเพ่ิมเติม
จาก 300 วนั เป็น 400 วนั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน 20,734 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,477 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2562 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้กับ          
ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 4,608 ลา้นบาท ทั้งน้ี มูลค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 4.22 บาทต่อหุน้ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็น 2.0 
เท่า ซ่ึงลดลงจากส้ินปี 2561 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2.2 เท่า ซ่ึงเป็นผลมาจากการช าระคืน
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 255 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหล่งเงินทุนหลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในปี 2562 มาจากส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรจากการด าเนินงาน และ
หน้ีสินซ่ึงประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 2.0 เท่า ลดลงจากปี 2561 จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2562 อยูใ่นอตัรา 0.4 เท่า ลดลงจากปี 
2561 ท่ีอยูท่ี่อตัรา 0.6 เท่า 

ส่วนรายจ่ายลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นการใช้เพ่ือการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศในระหวา่งปี การซ้ือท่ีดินและการเช่าท่ีดินระยะยาวส าหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2563 

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดได้มา / (ใช้ไป) สุทธิระหว่างงวด - งบการเงนิรวม 

  2560 2561 2562 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ลา้นบาท 11,928 6,154 10,270 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลา้นบาท (6,468) (2,866) (3,130) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลา้นบาท (3,649) (2,411) (7,402) 
กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้/ (ลดลง) สุทธิ (1) ล้านบาท 1,811 735 (295) 

หมายเหตุ: 
(1)  หลงัหกัผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน: ปี 2562 เท่ากบั (33) ลา้นบาท และปี 2561 เท่ากบั (142) ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 4,800 ลา้นบาท ลดลง 
295 ลา้นบาทจากปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน และการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนใน
สินทรัพยเ์พ่ือขยายและปรับปรุงสาขาและลงทุนในระบบงาน 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2562 กระแส
เงินสดสุทธิจากการด าเนินงานมีจ านวน 10,270 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,116 ลา้นบาท หรือร้อยละ 66.9 จากปี 2561 
เน่ืองจากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนของบริษัทฯ ประกอบกับการบริหารสินค้าคงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ี        
หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะพบวา่ในปี 2562 ยงัมีระยะเวลา
วงจรเงินสดติดลบ เป็นการยืนยนัว่ากลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องสูง จากรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัท่ี
รับช าระสินคา้ในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ และมีการบริหารจดัการกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถคงระยะเวลาจ าหน่ายสินคา้อยู่ท่ีนอ้ยกว่า 30 วนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
จึงมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจประจ าวนัและการขยายธุรกิจในอนาคต 
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รายการ 2560 2561 2562 

ระยะเวลาวงจรเงินสดเฉล่ีย (วนั) (26.4) (24.9) (21.1) 
 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ านวน 3,130 ลา้นบาทระหว่างปี 2562     
เป็นการใชไ้ปส าหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การซ้ือท่ีดิน รวมทั้งการเช่า
ท่ีดินระยะยาวเพ่ิมส าหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2562 และปี 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมจดัหาเงินระหว่างปี 2562 จ านวน 7,402 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
จ่ายเงินปันผลจ านวน 4,608 ลา้นบาท และการคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 2,735 ลา้นบาท 

เงนิปันผล 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพ่ืออนุมติัให้บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2562 ในอตัรา
หุ้นละ 0.56 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 2,688 ลา้นบาท ซ่ึงจ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ี
เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2562 เมื่อ
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 
1,920 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.96 บาทต่อหุ้น หรือ 4,608 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ ใน
วนัท่ี 23 เมษายน 2563 
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14.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 0.7 เท่า อยู่ท่ีระดบัเดียวกบัปีก่อน ซ่ึงสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 10.3 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ท่ีมีอตัราร้อยละ 10.0 อตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ีนเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจแมค็โครในประเทศไทยโดยเฉพาะใน
กลุ่มสินคา้อาหารสด  ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาฐานลูกคา้ และมุ่งเนน้การขยายสัดส่วน
การตลาดในกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร การคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

อตัราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 3.0 ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีอตัราร้อยละ 
3.1 ทั้งน้ี เน่ืองจากผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศในประเทศท่ียงัคงมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน ซ่ึงยงัตอ้งใชเ้วลาในการสร้างยอดขาย อีกทั้งมีค่าใชจ่้ายในการเปิดด าเนินการสาขาท่ีเปิดในปี 2562  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 32.0 ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีสูง สะทอ้นให้เห็นว่า
บริษทัฯ มีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทน ส าหรับอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 9.9 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ท่ีคิดเป็นร้อยละ 9.7 ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยท่ี์ดีข้ึน 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็น 2.0 เท่า ซ่ึงลดลงจากส้ินปี 2561 ท่ีมี
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นเท่ากับ 2.2 เท่า อันเน่ืองมาจากการช าระคืนกู้เงินจากสถาบันการเงิน             
จากอตัราส่วนดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 
 

หมายเหตุ:  

- การค านวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตามสูตรค านวณท่ีแสดงไวใ้นคู่มือจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จดัท า
โดยส านักงาน ก.ล.ต. อาทิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นค  านวณจากก าไรสุทธิหารด้วยส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ียต้นงวดและปลายงวด) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นค  านวณจากหน้ีสินรวมหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ 
ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี  เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกต้องแลว้ 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ก ากบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดร้ับรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

              

  ช่ือ  ต าแหน่ง                        ลายมือช่ือ 

1. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ   ………………………… 

2. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  …………………………. 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร        …………………………. 
 กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน Group Shared Service*  
 

หมายเหตุ: * เป็นต าแหน่งท่ีเปล่ียนตามการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2563  



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

เอกสารแนบ หนา้ท่ี 259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 260 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม เลขานุการบริษทัฯ ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
1. กรรมการ 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายอาสา สารสิน 
 
26 มกราคม 2537 

ประธานกรรมการ 83 ปี 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี ไม่มี 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ                   
มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
(สาขาการระหวา่งประเทศ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

 

 
2561 - ปัจจุบนั 
 
ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั 
 
ส.ค. 2559 – 8 ส.ค. 
2562 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
2558 - มี.ค. 2561 
 
2556 - พ.ค. 2559 
 
 
 
2550 - ส.ค. 2559 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสระ 
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)    
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2544 - มี.ค. 2561 
 
2542 - พ.ค. 2559 
 
 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2538 - ปัจจุบนั 
 
2536 - ปัจจุบนั 
 
 
 
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั 
 
ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการ 
บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั 
ประธานกรรมการ 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั 
ประธานกรรมการ 
บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จ ากดั 
 
ต าแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีส าคญัในปัจจุบนั 
ประธานกรรมการ 
มูลนิธิบวัหลวง 
ประธานกรรมการ 
มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ประธานกรรมการ 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ 
ประธานกรรมการ 
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลค็ทริคไทย 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจุบนั 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
ธ.ค. 2531 - ปัจจุบนั 
 

รองประธานกรรมการ 
มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย 
ประธานท่ีปรึกษา 
สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ 
ประธานกรรมการ 
มูลนิธิสงักะสีผาแดง 

นายโชติ โภควนิช 
 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

77 ปี ไม่มี ไม่มี - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 
- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ Harvard Business 

School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด Stanford 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2555 IOD National Director Conference 2012 

Moving Corporate Governance Forward: 
Challenge for Thai Directors 
- 2555 Monitoring the Quality of Financial 

Reporting (MFR) 
- 2555 Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) 
- 2555 How to Measure the Success of Corporate 

Strategy (HMS) 
 

 
28 สิงหาคม 2562 - 
ปัจจุบนั 
 
ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั 
 
ส.ค. 2559 - 8 ส.ค. 
2562 
2556 – 8 ส.ค. 2562 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ประธานกรรมการ 
บริษทั บางกอกแร้นช ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน/ กรรมการใน    
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 2555 Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM) 
- 2555 Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) 
- 2555 Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR) 
- 2552 Director Certification Program (DCP) 
- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 
- 2543 Chairman 2000 
 

 

2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - เม.ย. 2561 
 
2542 - ก.ย. 2560 
 
 
 
2552 - ปัจจุบนั 
 
2545 - 2560 
 
2545 - 2560 
 
2542 - 2560 
 
2535 - 2537 

กรรมการอิสระ 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
บริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก 
ประจ าประเทศไทย 

นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม 
 
28 สิงหาคม 2562 

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

74  ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บณัฑิตยสภา 

 
28 ส.ค. 2562 -
ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 264 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
หลกัสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นท่ี 1) 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2547  Director Accreditation Program (DAP) 
 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 

ท่ีปรึกษา 
บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ 
บมจ. ทางยกระดบัดอนเมือง 
 
ต าแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีส าคญัในปัจจุบนั 
กรรมการกฤษฎีกา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ร่างกฎหมาย และอนุบญัญติั 
คณะรัฐมนตรี 
ขา้ราชการบ านาญ  
ส านกังานอยัการสูงสุด 
ศาสตราจารย ์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ศาสตราจารย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 265 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 

ศาสตราจารย ์
เนติบณัฑิตสภา ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ศาสตราจารย ์
วิทยาลยัการปกครอง 
ศาสตราจารย ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

นางกรรณิการ์     
งามโสภี   
 
28 สิงหาคม 2562 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

63 ปี ไม่มี ไม่มี - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- การจดัการมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2545 Directors Certification Program (DCP) รุ่น  

         21/2002 
- 2561 Risk Management Program for Corporate    

         Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 
 
 

 
28 ส.ค. 2562 –
ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
ก.ค. 2561 – ปัจจุบนั 
 
ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั 
 
 
ธ.ค. 2559 – 2561 
 
มิ.ย. 2558  -  ก.ค. 
2559 
2554 -  พ.ค. 2558 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสูงสุดตรวจสอบ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 266 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2544 - 2554        
 
 
 
2560 – ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสกลุ่มตรวจสอบและก ากบั 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น 
วชิราวุธวิทยาลยั 
คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
กรรมการ 
ARYU International Health Care 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
กลุ่มกระทรวงดา้นบริหาร ฯ 

นายจกัร บุญ-หลง 
 
28 สิงหาคม 2562 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

61  ปี ไม่มี ไม่มี - Master of Arts (International Political and 
Economy), University of Detroit, USA 
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2562 Directors Certification Program (DCP) 
- 2562 Risk Management Program for Corporate   

         Leaders 
 

 
28 ส.ค. 2562 - 
ปัจจุบนั 
 
ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั 
 
เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั 
 
พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 267 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

  
2562 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2560 - 2561 
 
2558 - 2559 
 
2555 - 2557 
 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหาร       
ความเส่ียง 
ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น 
(องคก์ารมหาชน) 
เอกอคัรราชทูต 
กรุงยา่งกุง้ ประเทศเมียนมา 
เอกอคัรราชทูต 
กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์
เอกอคัรราชทูต 
กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล 

นายประสพสุข     
บุญเดช 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

74  ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บณัฑิตยสภา 
- เนติบณัฑิตองักฤษ ส านกัลินคอลน์ อินน์ 
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรไทย วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 41 
- วิทยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 10 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2560  Director Accreditation Program (DAP)  
- 2559  Ethical Leadership Program (ELP) 

 
8 พฤศจิกายน 2562  
- ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 
2558 - 2562 
 
2554 – ปัจจุบนั 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลความยัง่ยืนและ
บรรษทัภิบาล 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ 
บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีปรึกษากฎหมายและคดี 
ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 268 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายก่อศกัด์ิ  
ไชยรัศมีศกัด์ิ  
 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการท่ี 1  และ
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการผูมี้อ านาจ   
ลงนามผูกพนับริษทัฯ)  

67 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์                       
โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ
สาขาวิชาการจดัการ                                
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลยันอร์ธ - เชียงใหม ่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ
สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ
บญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
- ปริญญาปรัชญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2549 The Role of Chairman 
- 2543 Director Certif ication Program (DCP) 

 
พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2533 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2533 - ปัจจุบนั 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 1 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองประธานกรรมการ 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
 
ต าแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีส าคญั 
- นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน ์
- กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิสถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน ์
- ประธานสมาพนัธ์หมากลอ้มจีน 
- นายกสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 
 

นางสุชาดา   
อิทธิจารุกุล 
 
29 สิงหาคม 2539 

กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการท่ี 2 และ
ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร - กลุ่มธุรกิจ

67 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 

 
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

สยามแมค็โคร 
(กรรมการผูมี้อ านาจ   
ลงนามผูกพนับริษทัฯ) 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2546 Director Certification Program (DCP) 

2556 - ปัจจุบนั 
 
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 
 
2553 - ก.พ. 2560 
 
2544 - 2556 
 
 
2539 – ปัจจุบนั 
 
 
 
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธานกรรมการท่ี 2 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
ARO Commercial Company Limited 
กรรมการ 
- Indoguna (Cambodia) Company Limited 
- MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 
- Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
- Indoguna Dubai L.L.C 
- Indoguna Lordly Company Limited 
- Just Meat Company Limited 
- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
- CP Wholesale India Private Limited 
 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2559 - ปัจจุบนั 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
Makro (Cambodia) Company Limited 
กรรมการ 
บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
กรรมการ 
- ARO Company Limited 
- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
กรรมการ 
Indoguna Vina Food Service Company Limited 
กรรมการ 
บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 

ดร. ประเสริฐ   
จารุพนิช 
 
7 พฤษภาคม 2531 

กรรมการ  
(กรรมการผูมี้อ านาจ   
ลงนามผูกพนับริษทัฯ) 

71 ปี 200 
(ไม่เปล่ียนแปลง) 

ไม่มี - ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and 
Management, Oklahoma State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2551 Role of the Compensation Committee 
- 2547 Director Certification Program (DCP) 
- 2547 Finance for Non-finance director 

 
2553 - ปัจจุบนั 
 
2531 - ปัจจุบนั 
 
2553 - พ.ย. 2559 
 
2551 - 2552 
 
2550 - 2553 
 
2531 - 2550 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการ 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 
 

 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ไม่มี - 

นายพิทยา   
เจียรวิสิฐกุล 
 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 
(กรรมการผูมี้อ านาจ  
ลงนามผูกพนับริษทัฯ) 

64 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ/ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการสภา 
 สภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
กรรมการ 
- บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั 
- บริษทั ปัญญธารา จ ากดั 
- บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั 
- บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 
- บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั 
- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
- บริษทั ซีพีแรม จ ากดั 
- บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จ ากดั 
- บริษทั โอเอชที จ ากดั 
- บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

นายปิยะวฒัน ์ 
ฐิตะสทัธาวรกุล(1)  
 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 
(กรรมการผูมี้อ านาจ   
ลงนามผูกพนับริษทัฯ) 

66 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยั
ราชภฎัสวนดุสิต 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2542 - 2557 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
- สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์
- วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์
- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 
- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
- บริษทั ซีพีแรม จ ากดั 
- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายอดิเรก  
ศรีประทกัษ ์
 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 73 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั    
นครสวรรค ์
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

 
 

 
1 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2546 - 2560 
 
 
 
19 ม.ค. 2560 - 
ปัจจุบนั 
2548 - 2560 
 
 
 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ ประธานคณะผูบ้ริหาร 
 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองประธานอาวุโส 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
รองประธานกรรมการ 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
  
 
 
 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
- 2544 Director Certification Program (DCP)  

นายณรงค ์ 
เจียรวนนท ์
 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ  
(กรรมการผูมี้อ านาจ   
ลงนามผูกพนับริษทัฯ) 

54 ปี ไม่มี  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
Business Administration, New York University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Advance Management Program : 

Transforming Proven Leaders into Global 
Executives, Harvard Business School, Harvard 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตร Systematic Innovation of Products, 

Processes and Services, MIT Sloan School of 
Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2551 - ปัจจุบนั  
 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
C.P. Pokphand Company Limited 
รองประธานอาวุโส 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั Shanghai Litai Logistics จ ากดั 
กรรมการ 
- บริษทั เอส เอม็ ทรู จ ากดั 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 275 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2551 - ปัจจุบนั 
 
2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2559 - 2560 

กรรมการ 
- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ ์             

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- บริษทั ไอคอนสยาม จ ากดั  
รองประธานคณะกรรมการ 
- บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั 
- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจ าหน่าย (ไทย)  
- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจ าหน่าย (จีน) 
- กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 
- บริษทั Shanghai Kinghill จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั 
รองประธานกรรมการอาวุโส 
- บริษทั Chai Tai (Chaina) Investment จ ากดั 
- บริษทั CP Lotus Corporation จ ากดั 
 
รองประธานกรรมการ 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

นายอ ารุง  
สรรพสิทธ์ิวงศ ์
 
5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 
(กรรมการผูมี้อ านาจ  
ลงนามผูกพนับริษทัฯ) 

67 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทสาขาการบญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
 
ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบรรษทัภิบาล 
บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 276 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2559 Ethical Leadership Program 
- 2559 IT Governance 
- 2550 Role of the Compensation Committee 
- 2549 Board Performance Evaluation 
- 2549 DCP Refresher 
- 2546 Company Secretary 
- 2544 Director Certification Program (DCP) 

2556 - ปัจจุบนั 
 
2544 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
ส.ค. 2559 -                    
พ.ย. 2560 
 
 
ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
2546 - 2559 
 
2542 - 2559 

กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองประธานส านกัการเงิน 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
ธนาคาร วีนาสยาม จ ากดั (ประเทศเวียดนาม) 
กรรมการ 
บริษทั อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัภยั จ ากดั 

นางเสาวลกัษณ์  
ถิฐาพนัธ ์
 
15 ธนัวาคม 2547 

กรรมการ และ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บ ริห าร  - ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ
สยามแม็คโคร สายงาน

64 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยม       
อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร     
สายงานบริหารการเงิน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 277 

ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

บริหารการเงิน  
(กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผูกพนับริษทัฯ) 

- ปริญญาโท สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

2547 - ปัจจุบนั 
 
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 
 
 
2553 - ก.พ. 2560 
 
 
 
 
มี.ค.2562 – ปัจจุบนั 
 
 
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร สายงาน
บริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงินและ
หน่วยงานสนบัสนุน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company 
Limited 
กรรมการ 
ARO Commercial Company Limited 
กรรมการ 
- Indoguna (Cambodia) Company Limited 
- MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 
- Indoguna (Singapore) Pte. Ltd. 
- Indoguna Dubai L.L.C 
- Indoguna Lordly Company Limited 
- Just Meat Company Limited 
- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
- CP Wholesale India Private Limited 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2559 - ปัจจุบนั 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 Makro (Cambodia) Company Limited 
กรรมการ 
- บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์แคปปิตอล จ ากดั 

กรรมการ 
- ARO Company Limited 
- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั  
กรรมการ 
 Indoguna Vina Food Service Company Limited 
กรรมการ 
บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 
 

นายอรรถพร   
ข่ายม่าน (1) 

 
16 พฤศจิกายน 2542 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ                         
และกรรมการอิสระ 
 

75 ปี ไม่มี ไม่มี - Former member of the Institute of Chartered 
Accountants in Australia 
- Associateship in Accounting from Western 

Australian Institute of Technology (presently 
known as Curtin University of Technology) 

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

 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2542 - 8 ส.ค. 2562 
 
 
 
2535 - 2539 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ส านกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายธีระ วิภูชนิน (1) 
 
14 พฤษภาคม 2546 

ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ และ
กรรมการอิสระ 

70 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยั Wisconsin Stevens Point   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2557 Chartered Director Class (CDC) 
- 2548 Audit Committee Program (ACP) 
- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 
2543 - ปัจจุบนั 
 
2538 - ปัจจุบนั 
 
 
ส.ค. 2559 - 8 ส.ค. 
2562 
2553 - 8 ส.ค. 2562 
 
2546 - 8 ส.ค. 2562 
 
2551 - 2552 
 
2548 - 2560 
 
2548 - 2559 
 
 
2541 - 2547 
 
2538 - 2540 
2533 - 2537 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/              
กรรมการอิสระ 
บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน า เขา้แห่งประเทศไทย 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
ผูแ้ทนประจ าประเทศไทย 
บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ทเ์อเชีย จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ดร. ชยัวฒัน ์  
วิบูลสวสัด์ิ (2) 

 
5 กรกฎาคม 2556 

ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
 

73 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts 

Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2549 Director Certif ication Program (DCP) 
- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

 
ส.ค. 2559 - 9 ส.ค. 
2562 
ส.ค. 2559 - 24 เม.ย. 
2562 
ก.ค.2559 - 24 เม.ย. 
2562 
2556 - 9 ส.ค. 2562 
 
2553 - 24 เม.ย. 2562 
  
 
2553 - ส.ค. 2559 
 
2553 - ก.ค. 2559 
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน/ กรรมการอิสระ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ไม่มี – 
 
ต าแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีส าคญั 
ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายชวลิต  
อตัถศาสตร์ (1) 

 
16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

70 ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- เนติบณัฑิตไทย  ส านกัอบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา 
- เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 

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

 
2558 - 8 ส.ค. 2562 
 
2542 - 8 ส.ค. 2562 
 
2552 - 2556 
 
 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2520 - 2548 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั 
กรรมการ 
บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั 

หมายเหตุ 
(1) ด ารงต าแหน่งถึงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 
(2) ด ารงต าแหน่งถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
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2. ผู้บริหาร 
ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
ต าแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 
จ านวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 
ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นายชิ หลุง ลิน 
 
15 พฤษภาคม 2546 

ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร - กลุ่มธุรกิจ
ฟูดเซอร์วิส เอเชีย
แปซิฟิกและ
ตะวนัออกกลาง 

55 ปี ไม่มี ไม่มี - Master of Business Administration,  
National Taipei University of Technology, 
ประเทศ ไตห้วนั 
 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 2553 Director Certification Program (DCP) 

 
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 
 
2558 - ก.พ. 2560 
 
 
2557 - 2558 
 
2553 - 2557 
 
 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2560 – มิ.ย. 2562 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิก
และตะวนัออกกลาง 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินคา้     
ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซพัพลายเชน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศไทย 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟูด เซอร์วิส 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
- Indoguna (Cambodia) Company Limited 
- MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 
- Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
- Indoguna Dubai L.L.C 
- Indoguna Lordly Company Limited 
- Just Meat Company Limited 
กรรมการ 
- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2550 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
- บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
- ARO Company Limited 
กรรมการ 
บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
กรรมการ 
Indoguna Vina Food Service Company Limited 
กรรมการ/ ผูอ้  านวยการบริหาร 
บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 

นายพอล สตีเฟ่น 
ฮาวเว ่ 
 
2 กนัยายน 2556 

รองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร - 
กลุ่มธุรกิจสยามแมค็
โคร สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ 

54 ปี ไม่มี ไม่มี - The Diploma of Information Technology (DIT), 
Melbourne Institute of Technology            
ประเทศออสเตรเลีย 

 
ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ไม่มี - 

 
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 
 
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 
 
 
2557 - ก.พ. 2560 
 
2556 - 2557 
 
 
 
2542 - 2556 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร                             
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร                                          
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานพฒันาระบบขอ้มูล  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
Oracle Enterprise Architect 
Oracle Corporation 
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3. เลขานุการบริษทัฯ  ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
ต าแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 
จ านวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 
ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกญัญภ์สัสร์            
ประยูรโภคราช 
 
1 มิถุนายน 2562 

เลขานุการบริษทัฯ 41 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตร
นานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษา
นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 22/2007 
- Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 7/2007  
- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2010 
- ASEAN CG Scorecard Coaching (มกราคม 

2562) 
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 
รุ่น 50/2019 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย (TLCA) 
- หลกัสูตร Advances for Corporate Secretaries 

(กรกฎาคม 2558) 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรอ่ืนๆ 
- หลกัสูตร TQA Application Report Writing 
โครงการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2553 
- สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สิงหาคม 2553)  

 
1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั 
 
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั 
 
2557 - 2561 
 
2555 - 2557 
 
2550 - 2554 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการอาวุโส - เลขานุการบริษทั   
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายเลขานุการบริษทั 
บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกเลขานุการบริษทั  
บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูค้วบคุมและสนบัสนุนงานเลขานุการบริษทั  
บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ไม่มี - 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางเสาวลกัษณ์  
ถิฐาพนัธ์ 
 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบญัชีและ 
 การเงิน 

 1 กรกฎาคม 2553 
 
 
 
 

กรรมการ และ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บ ริห าร  - ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ
สยามแม็คโคร สายงาน
บริหารการเงิน  
(กรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผูกพนับริษทัฯ) 

64 ปี ไม่มี ไม่มี (รายละเอียดแสดงไวใ้น รายละเอียดเก่ียวกบั
กรรมการ หนา้ท่ี  278) 
 

ประวติัการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้น
บญัชี ในปี 2652 
หลักสูตร ช่ัวโมง 

การจดัท ารายงานประจ าปีตามหลกัการ 
Integrated Reporting รุ่นท่ี 1/62 

6.0 

การเตรียมความพร้อมและแนวทางการ
น าส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นท่ี 4/62 

4.0 

TFRS ทุกฉบบัปี 2562 รุ่นท่ี 2/62 6.0 
การบริหารความเส่ียง (ขั้น Advance) – 
COSO ERM 2017 รุ่นท่ี 3/62 

6.0 

ความรู้พื้นฐานดา้นการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

6.0 

ภาษีเงินได:้ หลกับญัชีและภาษีอากร
ความเหมือนท่ีแตกต่าง รุ่นท่ี 3/62 
(หลกัสูตรท่ี 2) 

6.0 

 

 (รายละเอียดแสดงไวใ้น รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ หนา้ท่ี  
278) 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวธญัมาส 
วรชาติ 
 

 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 เป็นผูค้วบคุมดูแลการ
ท าบญัชี   

1 พฤษภาคม 2560 

 54 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทบญัชีมหาบณัฑิต สาขา การบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 

 
พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั 
 
ก.ย. 2558 - เม.ย. 2560  
 
พ.ค. 2556 - ส.ค. 2558 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูอ้  านวยการอาวุโส - ฝ่ายบริหารการเงิน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
รองผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง อายุ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ  
(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การท างาน  
(รวมทั้งต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 

ประวติัการอบรมโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
- Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 6 ปี 2561 
 

ประวติัการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้น
บญัชี ในปี 2652 
หลักสูตร ช่ัวโมง 

TFRS 9 การบญัชีเคร่ืองมือทางการเงิน
ส าหรับองคก์รท่ีไม่ใช่สถาบนัทาง
การเงิน (Day 1) 

7.0 

TFRS 9 การบญัชีเคร่ืองมือทางการเงิน
ส าหรับองคก์รท่ีไม่ใช่สถาบนัทาง
การเงิน (Day 2) 

7.0 

 

2548 - เม.ย. 2556 
 
 
 
2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2559 - ปัจจุบนั 
 
2552 - ปัจจุบนั 
 
2539 - 2548 
 
 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูจ้ดัการอาวุโส - ฝ่ายบริหารการเงิน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
- MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 
- Indoguna (Cambodia) Company Limited 
- Indoguna (Singapore) Pte. Ltd. 
- Indoguna Dubai L.L.C 
- Indoguna Lordly Company Limited 
- Just Meat Company Limited 
กรรมการ 
- บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
กรรมการ 
Makro (Cambodia) Company Limited 
กรรมการ 
บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั 
ผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน 
บริษทั จาร์ดีน ชินดเ์ล่อร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ท่ี 287 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายช่ือบริษทั บริษทัย่อย 

รายช่ือ SFS INDV INDS INDD INDL JM MAXZI INDC PRO MROH ARO MAC CPWI MGZ MM MGH 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ                 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์                 

นายชิ หลุง ลิน                 

นางสาวธญัมาส วรชาติ                 

นางรัทยา เงินบ ารุง                 

นายธนิศร์ เจียรวนนท ์                 

นายศกัด์ิสิทธ์ิ ปานุราช                 

นายยทุธภูมิ เจริญสุข                 

นายชยัพร ตรีเลิศกลุ                 

Mr. Nishant Rayirath                 

Ms. Dy Sopheak Pagna                 

Oknha Seng Nhak                 

Mr. Gauthier Bouillot                 

Ms. Helene  Raudaschl 
(Wong Helene) 

                

หมายเหตุ : ต าแหน่ง     =   กรรมการ 
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รายช่ือบริษทั บริษทัย่อย 

รายช่ือ SFS INDV INDS INDD INDL JM MAXZI INDC PRO MROH ARO MAC CPWI MGZ MM MGH 

Mr. Aung Din                 

หมายเหตุ : ต าแหน่ง     =   กรรมการ 
 

ช่ือบริษทั 
 
 
 

 

SFS บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จ ากดั PRO บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited MROH บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
INDS Indoguna (Singapore) Pte Ltd ARO ARO Company Limited 
INDD Indoguna Dubai L.L.C MAC Makro (Cambodia) Company Limited 
INDL Indoguna Lordly Company Limited CPWI CP Wholesale India Private Limited 
JM Just Meat Company Limited MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
MAXZI MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C MM ARO Commercial Company Limited 
INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited MGH Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ (Compliance) 

ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นางสาวบุษกร  
รักการคา้ 
 
หัวหนา้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

41 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต 
สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

- ปริญญาโทบญัชี
มหาบณัฑิต 
สาขาบญัชีบริหาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
(CPA) 
สภาวชิาชีพบญัชี 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2560 - ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2558 - ปี 2560 
 
 
ปี 2557 - ปี 2558 
 
 
ปี 2551 - ปี 2557 
 

รองผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
ตรวจสอบภายใน  
 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบ 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
ตรวจสอบ 

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 
 
บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง 
 
ด าเนินธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง 
 
ให้บริการทางด้านตรวจสอบบญัชี ให้บริการท่ีปรึกษา 
ฯลฯ 
 
ให้บริการทางด้านตรวจสอบบญัชี ให้บริการท่ีปรึกษา 
ฯลฯ 

2. นางปฐมา  
ระวงัภยั อมัพวา 
 
หัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย
และก ากบักิจการท่ีดี 

58 - มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง
กฎหมายธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร
บริหารธุรกิจ Australian 
Business College, Perth, 
Western Australia 

- นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2554 (ก.ค.) - ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2545 - ปี 2554 (มิ.ย.) 
 
 
ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.) 
 
 
ปี 2532 - ปี 2544 

ผูอ้  านวยการฝ่าย
กฎหมายและก ากบั
กิจการท่ีดี 
 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
กฎหมายและภาษี 
 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
กฎหมาย 
 
หัวหนา้ฝ่ายนิติกรรม
สัญญา ทนายความ                 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ซีอาร์ซี อาโฮลด ์จ ากดั 
 
 
บริษทั ส านกังานกฎหมาย เสรี - มานพ จ ากดั 
บริษทัส านกังานกฎหมาย ไพบูลย ์สุตนัติวรคุณ จ ากดั 
บริษทั เอนก แอนด ์แอสโสซิเอท จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง 
 
 
ด าเนินธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
 
 
ด าเนินธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 
 
 
ให้บริการปรึกษากฎหมาย สัญญา การลงทุนและคดี
ความ 
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- ไม่มี - 
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