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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที 2 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนจดัตงัเมือวนัที 10 พฤษภาคม 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

750 ลา้นบาท เพอืประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง (“ธรุกจิศูนย์จําหน่ายสินค้า”) 

ภายใตชื้อ "แม็คโคร" เพือจาํหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ทีเป็นสมาชิกบตัรแม็คโคร โดยในปี 2532 บริษทัฯ 

เปิดดาํเนินการศูนย์จาํหน่ายสินคา้แม็คโครสาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว กว่า 30 ปีทีผ่านมา บริษัทฯ ประสบ

ความสาํเร็จอยา่งต่อเนืองในการขยายจาํนวนศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้กระจายอยู่

ทวัประเทศไทย และฐานลูกคา้สมาชิกกวา่ 3 ลา้นราย ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเลียง (“โฮเรก้า”) และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยในปี 

2560 บริษทัฯ ไดเ้ริมขยายศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศเริมจากสาขาแรกทีกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา และ

มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนืองทุกปี ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ใน 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไดแ้ก่ 

ประเทศกมัพชูา อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

นอกจากนี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้อาหารแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้น

จดัเก็บและจดัส่ง (“ธรุกิจฟูดเซอร์วสิ”) โดยมีฐานธุรกิจใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา เวยีดนาม สิงคโปร์ 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนใหญ่ของธุรกิจฟูดเซอร์วิสเป็นอาหารแช่แข็งและแช่เย็น 

นาํเขา้จากต่างประเทศระดบัพรีเมียม โดยมุ่งเนน้การจาํหน่ายตรงให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ อาทิ โรงแรมระดบั 4-5 

ดาว ภตัตาคารและร้านอาหารระดบับน และผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารในโรงพยาบาลชนันาํและสายการบิน เป็นตน้ 

 

1.1 เป้าหมายและกลยทุธ์ในการดาํเนนิธุรกิจ  

วสัิยทัศน์  

“มุ่งเป็นทีหนึงเรืองการจดัหาสินคา้เพอืธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” 

พนัธกจิ 

บริษทัฯ มีพนัธกิจ 5 ประการเพือใหบ้รรลุวสัิยทศัน์ขององคก์ร ประกอบดว้ย 

1) Multi-format : ขยายตวัดว้ยรูปแบบรา้นคา้ทีหลากหลาย 

2) Award : ใหร้างวลัความสาํเร็จของทีมงาน และลงทุนกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

3) Know the differences : ศึกษาทาํความเขา้ใจในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถิน 

4) Responsible : สร้างผลประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูที้เกียวขอ้งพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม  

5) Offer the best : นาํเสนอแต่สิงทีดีทีสุด และคุม้ค่าทสุีดใหก้บัลูกคา้ 
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที 3 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า ความสาํเร็จของลูกคา้คือความสาํเร็จของแม็คโคร บริษทัฯ จึงยดึมนัในเป้าหมาย “สร้าง

ความเจริญเติบโตทางธุรกิจใหก้บัลูกคา้” ผา่นการนาํเสนอสินคา้และบริการทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ ตลอดจนสนบัสนุนให้ลูกคา้สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนั สร้างผลกาํไรจากการดาํเนิน

ธุรกิจ และสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กบับริษทัฯ ไดอ้ยา่งยงัยืน  

กว่า 30 ปีทีผ่านมา การเติบโตอย่างต่อเนืองและความแข็งแกร่งทางธุรกิจของแม็คโครมีรากฐานมาจากการ

ประสานความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กบัผูผ้ลิต เกษตรกร และประมงท้องถินเพือให้ไดสิ้นคา้ทีมีคุณภาพ 

ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจทียดึถือความ

ตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) บริษทัฯ จึงให้ความสําคญักบัการติดตามความตอ้งการ

ของลูกคา้แต่ละกลุ่ม รวมถึงปัญหา อุปสรรค และความคาดหวงั ซึงนาํไปสู่การพฒันาสินคา้ บริการ และ

รูปแบบธุรกิจทีตอบโจทยค์วามตอ้งการและเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง 

ยทุธศาสตร์ แมค็โคร 4.0 

แม็คโครไดผ้สมผสานแนวทางการบริหารจดัการดา้นความยงัยืนเขา้ไปในกรอบกลยุทธ์ของบริษทัฯ หรือ 

“ยทุธศาสตร์แม็คโคร 4.0” ซึงครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม โดยอาศยัความร่วมมือจากผูม้ี

ส่วนไดเ้สียไม่วา่จะเป็นเกษตรกรผูผ้ลิต บคุลากร ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ ในการขบัเคลือนองคก์ร

ไปสู่เป้าหมายในการเป็น “คูคิ่ดเพอืชีวิตทีดีกวา่” และสร้างการเติบโตไปดว้ยกนัทียงัยืน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดทิศทางหรือเป้าหมาย 6 ประการในการดาํเนินธุรกิจภายใตย้ทุธศาสตร์แมค็โคร 4.0 ดงันี 
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที 4 

1) เป็นแหล่งอ้างองิด้านอาหารปลอดภัย 

บริษทัฯ ใส่ใจเรืองอาหารปลอดภยัโดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้น

อาหาร และผูบ้ริโภคยุคใหม่ทีใส่ใจสุขภาพ และพร้อมจะจับจ่ายเพือบริโภคอาหารปลอดภัยได้

มาตรฐานสากลตามทีแต่ละประเทศกาํหนดไว ้

2) ส่งเสริมการคดัสรรผลติภัณฑ์ทเีป็นธรรมและยงัยืน 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งทีมาของผลิตภณัฑ ์จึงมุ่งทาํงานกบัผูผ้ลิต

หรือคู่คา้ทีดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความยงัยืนของสิงแวดล้อม เพือการ

เติบโตทียงัยนืไปดว้ยกนั 

3) ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนักถึงคุณค่าความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จึงมุ่งส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทงัดาํเนินการใหทุ้กระบบเป็น

มิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

4) เป็นทีรักในท้องถนิ 

บริษทัฯ ปรารถนาจะเป็นทีรักและสร้างสรรคป์ระโยชน์ให้เกิดกับชุมชนอย่างน้อยในแต่ละพืนทีที 

แม็คโครตังสาขาอยู่ อาทิ การจ้างงานในท้องถิน การให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกแก่

ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย รวมถึงเดก็และเยาวชนทีเป็นโชห่วยรุ่นเยาว ์ใหน้าํความรู้ทีไดไ้ปประยกุต์ใช้

ปรับปรุงรา้นคา้ปลีกในทอ้งถินให้อยูร่อดอยา่งยงัยืน 

5) สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกจิให้กบัลูกค้า 

บริษทัฯ มุ่งศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีดิจิตลัใหเ้ป็นช่องทางใหม่ในการทาํธุรกิจ เป็นการอาํนวยความ

สะดวกให้ลูกคา้ทาํธุรกิจง่ายขึน สะดวกขึน มีผลกาํไรมากขึน และมีการเติบโตอย่างยงัยืนในโลกการ

แข่งขนัยคุใหม่ ส่งผลใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการพึงพอใจและเป็นลูกคา้สมาชิกของแม็คโครในระยะยาว 

6) เป็นองค์กรทีคนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน 

บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็น 1 ใน 5 องค์กรทีคนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต

นักศึกษารุ่นใหม่ ขณะเดียวกันยงัไดเ้ริมทาํการประเมินความรู้สึกผูกผนัของบุคลากรทีมีต่อองค์กร 

(Engagement Survey) เพือนาํผลการประเมินทีไดม้าปรับปรุงให้แม็คโครเป็นองคก์รทีน่าทาํงานของ

พนกังานทุกช่วงวยั 
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที 5 

1.2 การเปลยีนแปลงและพฒันาการทสํีาคัญในปี 2561 – 2563 
 

ปี พ.ศ. การเปลยีนแปลงและพฒันาการทสํีาคัญ 

2561  เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครในประเทศไทย จาํนวน 7 สาขา  

 เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จาํนวน 2 สาขา ภายใตชื้อ LOTS 

Wholesale Solutions  

 จดทะเบียนจดัตงับริษทัยอ่ย ARO Commercial Company Limited (บริษทัฯ ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพือรองรับการขยายธุรกิจ

ไปยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

2562  เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครในประเทศไทย จาํนวน 5 สาขา  

 เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จาํนวน 1 สาขา ภายใตชื้อ LOTS 

Wholesale Solutions  

 เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาที 2 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกมัพชูา  

 จดทะเบียนจดัตงับริษทัยอ่ย Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company 

Limited (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ

รองรับการขยายธุรกิจไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เปิดตวัระบบนิเวศ Offline to Online Ecosystem (“O2O”) อยา่งเป็นทางการ ซึงเป็น

การบูรณาการช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั 

 เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ สาขา Huadu 

Yingbin ณ เมืองกวา่งโจว มณฑลกวางตุง้  

 เปิดตวัศนูยร์วมความรู้แบบครบวงจรเพือผูป้ระกอบธุรกิจอาหารมืออาชีพภายใตชื้อ 

“แม็คโคร โฮเรกา้ อคาเดมี” (Makro HoReCa Acadamy หรือ MHA)  

ปี 2563  เปิดตวัศนูยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ คือ แฟรชแอทแม็คโคร (Fresh@Makro)  

 เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครในประเทศไทย จาํนวน 3 สาขา  

 เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 ซือหุน้ Indoguna (Cambodia) Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจาํนวนหุน้

ทงัหมด จากผูถื้อหุน้รายยอ่ยทอ้งถินเพอืความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ส่งผลให้ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ถือหุ้นใน Indoguna (Cambodia) Company 

Limited ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบ่งตามประเภทธุรกิจ ดงันี 

 

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“ซีพ ีออลล”์) ซึงเป็นหน่วยธุรกิจหนึงในกลุ่ม

เครือเจริญโภคภณัฑ์ซึงประกอบดว้ยธุรกิจหลกั 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ครบวงจร  (2) กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและธุรกิจทีเกียวเนือง  (3) กลุ่มธุรกิจสือสารและโทรคมนาคม  (4) กลุ่ม

ธุรกิจอคีอมเมิร์สและดิจิตลั  (5) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ (6) กลุ่มธุรกิจร่วมผลิตยานยนต ์ (7) กลุ่มธุรกิจยา

และเวชภณัฑ ์และ (8) กลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร 

ซีพี ออลล ์เขา้เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ ในปี 2556 และอาจกล่าวไดว่้าความสําเร็จส่วนหนึงของบริษทัฯ 

ทงัในดา้นของการขยายธุรกิจ การพฒันาสินคา้และบริการ ตลอดจนการสร้างความเติบโตบนพืนฐานของ

ความยงัยืนนัน เป็นผลมาจากการทีเป็นหนึงในหน่วยธุรกิจของเครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึงเป็นกลุ่มธุรกิจทีมี

ประสบการณ์และองคค์วามรู้ทีสังสมมายาวนานกวา่ 100 ปี ในการสรา้งธุรกิจใหเ้ติบโตและยงัยนื 
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ดว้ยเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูผ้ลิตสินคา้เกษตรและอาหารรายใหญ่และมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมตงัแต่ตน้

นาํจนถึงปลายนาํ เครือเจริญโภคภณัฑจึ์งเป็นหนึงในคู่คา้หลกัและพนัธมิตรทางการทีสาํคญัของแม็คโคร และ

อาจกล่าวไดว้า่ธุรกรรมทางการคา้และความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งบริษทัฯ กบั ซีพี ออลล ์และเครือเจริญ

โภคภณัฑ ์มีส่วนสนบัสนุนให้บริษทัฯ มีสินคา้อาหารทีหลากหลาย คุณภาพดี และไดม้าตรฐานความปลอดภยั 

สรา้งความเชือมนัใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัฯ และสร้างการเติบโตทีมนัคงให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างแม็คโครกบับริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ์ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกันจึงถือ

เป็นจุดแข็งในการดาํเนินธุรกิจของแม็คโคร ทงันี บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการและขนัตอนในการทาํรายการ

ระหว่างกนัเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งทุกประการ และอยูบ่นเงือนไขทาง

การคา้ทีเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัการทาํรายการกบับุคคลทวัไป (Arm’s Length Basis) รวมทงัมีการเปิดเผย

สารสนเทศตามเกณฑที์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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2.    ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ  

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ดาํเนินการ

โดย 

% การถือ

หุ้นของ

บริษทัฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสด

และบริการตนเอง ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภคบริโภค 

และรายไดอ่ื้น* 

SML - 185,440 96.1 200,365 95.1       207,862      95.0  

CPWI 99.99 499 0.3 1,898 0.9           2,603       1.2  

MAC 70.00 1,264 0.7 2,462 1.2           2,922       1.3  

MGZ 99.99 - - 60 0.0             205       0.1  

MM** 99.99 - - 1 0.0             892       0.4  

2. ให้บริการด้านการบริหารด้านเทคนิค

และสนับสนุน 

รายได้จากการขายสินคา้และบริการ และ

รายไดอ่ื้น* 

MROH 99.99 1 0.0 - -                -           -    

ARO*** 99.99 - - - -                -           -    

PRO** 99.99 - - - -                -           -    

3. นําเข้า ผลิต และจําหน่ายสินค้าแช่

แข็งและแช่เยน็ ธุรกจิให้บริการด้านอาหาร 

และธุรกจิที่เกีย่วเน่ือง 

รายได้จากการขายสินคา้และบริการ และ

รายไดอ่ื้น* 

SFS  99.99 2,518 1.3 2,632 1.2           1,857       0.9  

INDV 100.00 433 0.2 405 0.2             288       0.1  

INDS 80.00 1,755 0.9 1,683 0.8           1,199       0.5  

INDD 80.00 537 0.3 556 0.3             412       0.2  

JM 80.00 - - - - -        -    

INDL 80.00 399 0.2 389 0.2             341       0.2  

INDC 99.99 71 0.0 149 0.1             138       0.1  

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลกีขนาดเล็ก 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ และ

รายไดอ่ื้น*  

MAXZI 80.00 13 0.0 27 0.0 41 - 

รวมทั้งส้ิน 192,930 100.0 210,627 100.0       218,760    100.0  
 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ  

  ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ  

 *** ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการปิดกิจการ 

รายช่ือบริษทั: 

SML บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) PRO บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

SFS บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั MROH บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited ARO ARO Company Limited 

INDS Indoguna (Singapore) Private Limited MAC Makro (Cambodia) Company Limited 

INDD Indoguna Dubai Limited Liability Company CPWI CP Wholesale India Private Limited 

INDL Indoguna Lordly Company Limited MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited MM ARO Commercial Company Limited 

JM Just Meat Company Limited   

MAXZI Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company  

MGH Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited 
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2.1 ธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ 

ภายใตวิ้สยัทศัน ์“มุ่งเป็นท่ีหน่ึงในเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรับผู้ประกอบการ

มืออาชีพ” บริษทัฯ มีเป้าหมายชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้ “แม็คโคร” เป็น “คู่คิดธุรกิจ” ของลูกคา้

ผูป้ระกอบการ กวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจ สินคา้ และบริการใหมี้ความหลากหลายและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ควบคู่ไปกบัการขยายธุรกิจผ่านรูปแบบและช่องทางท่ีหลากหลายทั้ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและ

บริการตนเอง (“ธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้า”) (2) ธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้อาหารแช่แข็งและ

แช่เยน็พร้อมบริการดา้นจดัเก็บและจดัส่ง (“ธุรกิจฟูดเซอร์วิส”) และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจ

หลกัของบริษทัฯ  

(1) ธุรกจิศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง 

บริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิการใชเ้คร่ืองหมาย

การคา้ดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) จากบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) สาํหรับการประกอบ

ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในประเทศไทย กมัพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มา นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในประเทศอินเดีย ภายใตช่ื้อ “LOTS Wholesale 

Solutions” ซ่ึงบริษทัฯ เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้เอง ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ถือเป็นธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ มุ่งเนน้การจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจ โดยมีสัดส่วนรายไดต่้อ

รายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 97.2 ในปี 2562 และ 98.0 ในปี 2563 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในประเทศไทยและอีก 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไดแ้ก่ 

กมัพูชา อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเป้าหมายท่ีจะเขา้ถึงกลุ่ม

ลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจ (“ลูกค้าผู้ประกอบการ”) ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จอย่างต่อเน่ืองใน

การจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ควบคู่ไปกบัการขยายฐานลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ มีฐานลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก

กว่า 3 ลา้นราย กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ จาํแนกตามประเภทธุรกิจ ได้

ดงัน้ี 

1) ผูค้า้ปลีกรายย่อย (Retailer) : ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อยท่ีจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคซ่ึง

กระจายอยู่ทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย ร้านขายของชาํ ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขายเคร่ืองเขียน 

เป็นตน้ 
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2) โฮเรกา้ (HoReCa) : ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาด

เลก็ ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็

ท่ีจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมหลากหลายประเภท  

3) ธุรกิจบริการ (Service) : ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ บริษทั 

สาํนกังานบริการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียน โรงพยาบาล องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร ร้าน

เสริมสวย โรงพิมพ ์ร้านซกัรีด และผูป้ระกอบธุรกิจบริการทัว่ไป เป็นตน้ 

ลกัษณะสินคา้และผลิตภณัฑ ์

ดว้ยกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ียึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) บริษทัฯ 

ตระหนกัถึงความสําคญัและติดตามการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้อย่าง

ต่อเน่ืองโดยการออกเยี่ยมเยียนลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือสอบถามแนวโนม้ทางธุรกิจ อุปสรรค และทาํความ

เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพ่ือนาํขอ้มูลและคาํแนะนาํจากลูกคา้มาประมวล วิเคราะห์ 

และนาํไปสู่การพฒันาสินคา้ บริการ และรูปแบบธุรกิจท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้และเป็นคู่คิด

ธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง 

สินคา้ของธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ประกอบดว้ยสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท แบ่งออกเป็น 3 

กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

1) สินคา้อาหารสด : ผกัและผลไมส้ด เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ผลิตภณัฑจ์ากนม ผลิตภณัฑอ์าหารแช่

แขง็และแช่เยน็ เป็นตน้ 

2) สินคา้อาหารแหง้และสินคา้ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั : เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว ผลิตภณัฑท์าํความ

สะอาดและชาํระลา้ง เคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ 

3) สินคา้อุปโภค : เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ

ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร ส่ิงทอ เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้าํนกังาน อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใชใ้นบา้น 

เป็นตน้ 

บริษทัฯ จดัหาสินคา้โดยตรงจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศบนพ้ืนฐานของจริยธรรม (Ethical 

Sourcing) เ พ่ือให้ได้สินค้า ท่ีมีคุณภาพ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยท่ีได้รับการรับรองจาก

หอ้งปฏิบติัการชั้นนาํทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการผลิตท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ตลอดจนมี

การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และเพ่ือให้ลูกค้า โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการดา้นอาหารมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้ในกลุ่มอาหารของแมค็โคร บริษทัฯ 

ไดพ้ฒันานวตักรรมในการตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้ภายใตช่ื้อ "Makro i-Trace” ซ่ึงเป็นการนาํเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัมาปรับใชใ้นการตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของสินคา้ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ก่อนถึงมือลูกคา้

ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถสแกน QR-Code ท่ีปรากฏอยูบ่นฉลากสินคา้ ระบบจะแสดงขอ้มูลแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 
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วิธีการทางการเกษตรหรือการทาํการประมงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ ตลอดจนองค์ประกอบและคุณค่าทาง

โภชนาการ 

นอกจากสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกใหก้บัลูกคา้โดยการจาํหน่าย

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ (Private Label) โดยไดว้่าจา้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและมีศกัยภาพ

เพียงพอให้เป็นผูผ้ลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูก้าํหนดคุณสมบติั 

ส่วนประกอบ และรูปแบบ (Specification/Recipe) ของสินคา้ การจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้

ของบริษทัฯ ถือเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกคา้ โดยเป็นการนาํเสนอสินคา้คุณภาพดีในราคา

ยอ่มเยาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหก้บัลูกคา้ผูป้ระกอบการ โดยสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ จะมีการ

พฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดว้ยธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ กว่า 30 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ จึงไดมุ่้งมัน่ในการ

พัฒนาธุรกิจทั้ งในด้านของรูปแบบสาขา สินค้า และบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนัและเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการจดัจาํหน่าย

สินคา้ผ่านช่องทางท่ีเป็นรูปแบบของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ (Offline) และรูปแบบแพลตฟอร์ม Omni-channel 

ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหวา่งช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลาย ถือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยอาศยั

เครือข่ายของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ (Offline) ของบริษทัฯ ท่ีมีอยูก่วา้งขวางในปัจจุบนัในการสร้างประสบการณ์

ในการซ้ือสินคา้แบบไร้รอยต่อใหแ้ก่ลูกคา้ 

ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯ มีศูนย์จําหน่ายสินค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจํานวน 137 สาขา และอยู่ใน

ต่างประเทศ 7 สาขา รวม 144 สาขา ประกอบดว้ยศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 6 รูปแบบ ท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งใน

แง่ของทาํเลท่ีตั้ง ขนาดพ้ืนท่ีขาย และความหลากหลายของสินคา้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ศูนย์จาํหน่ายสินค้ารูปแบบคลาสสิก (Classic Store)  

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก ถูกออกแบบและพฒันาภายใตแ้นวคิด “สินคา้ครบ บริการดี 

ราคาถูก” โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย แต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดย

เฉล่ียประมาณ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร จุดเด่นคือความหลากหลายครบถว้นของสินคา้อุปโภคบริโภคทั้ง

อาหารสดและอาหารแหง้ และมีราคาเหมาะสมท่ีลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปทาํกาํไรต่อได ้ 

ศูนย์จาํหน่ายสินค้ารูปแบบฟูดเซอร์วิส (Foodservice Store)  

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบฟูดเซอร์วิส เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ท่ีถูกออกแบบและ

พฒันาเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้แบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โฮเรกา้ แต่ละ

สาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ตารางเมตร จุดเด่นคือความหลากหลายครบถว้นของสินคา้



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 12 

ประเภทอาหารสด อาหารแช่แขง็ อาหารแหง้ วตัถุดิบสาํหรับปรุงอาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และ

ของใชท่ี้จาํเป็นสาํหรับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม โดยเปิดใหบ้ริการสาขาแรกในปี 2555 ท่ีอาํเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

ศูนย์จาํหน่ายสินค้ารูปแบบ “อีโค พลสั” (Eco Plus Store)  

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบอีโค พลสั ถูกออกแบบและพฒันาต่อยอดจากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็

โครรูปแบบคลาสสิก โดยมีการจดัสรรพ้ืนท่ีสําหรับการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอาหารสดเพ่ิมข้ึน และมี

จุดประสงคเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการทั้งลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจร้านคา้ปลีกราย

ย่อยและลูกคา้โฮเรกา้ แต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียประมาณ 7,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีมีสถาน

ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารหนาแน่น และมีศกัยภาพในการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวสูง   

ศูนย์จาํหน่ายสินค้ารูปแบบ “ฟูดช้อป” (Food Shop)  

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบฟูดชอ้ป ถูกออกแบบและพฒันาเพ่ือใหเ้ป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อาหารสด 

และอาหารแช่แข็งขนาดเลก็แต่ครบวงจร เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ขนาดกลางและขนาด

เลก็ในพ้ืนท่ีรอบขา้งให้สามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างสะดวกโดยไม่ตอ้งเดินทางไกล แต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขาย

โดยเฉล่ียไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 

ศูนย์จาํหน่ายสินค้ารูปแบบ “เฟรชแอทแมค็โคร” (Fresh@Makro Store) ภายใต้ช่ือ “Fresh@Makro” 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบเฟรชแอทแมค็โคร เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยมุ่งเนน้

การจาํหน่ายสินคา้อาหารสดเป็นหลกั และเปิดใหบ้ริการสาขาแรกบนถนนรามอินทรา ก.ม. 4 กรุงเทพฯ เม่ือ

เดือนมิถุนายน 2563 มีพ้ืนท่ีขายประมาณ 800 ตารางเมตร เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร

ขนาดกลางและขนาดเล็กในพ้ืนท่ีรอบขา้งให้สามารถซ้ือหาสินคา้ไดอ้ย่างสะดวกโดยไม่ตอ้งเดินทางไกล 

รวมถึงกลุ่มลูกค้าผูบ้ริโภคท่ีเป็นครอบครัวใหญ่ซ่ึงในปัจจุบันมีแนวโน้มในการเข้าครัวเพ่ือทาํอาหาร

รับประทานเองมากข้ึน  

ร้านจาํหน่ายอาหารแช่แขง็ขนาดเลก็รูปแบบ “โฟรเซ่นช้อป” (Frozen Shop) ภายใต้ช่ือ “Siam Frozen” 

ร้านสยามโฟรเซ่น เป็นช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบร้านคา้ขนาดเล็กท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่อง

ทางการจาํหน่ายสินคา้ในกลุ่มอาหารแช่แขง็และอาหารแหง้โดยเฉพาะ ใหแ้ก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร

ขนาดกลางและขนาดเล็กในพ้ืนท่ีรอบขา้งเป็นหลกั โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียประมาณ 80 - 260 

ตารางเมตร  

นอกจากการขยายศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ภายในประเทศอย่างต่อเน่ืองแลว้ บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมขยายสาขาไปยงั

ต่างประเทศตั้งแต่ปี 2560 เพ่ือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีศกัยภาพ

ในการเติบโตสูง โดยอาศยัองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้ ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในประเทศกมัพูชา 2 สาขา ประเทศอินเดีย 3 สาขา (ภายใต้
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ช่ือ LOTS Wholesale Solutions) สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 สาขา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีก 1 

สาขา รวมทั้งส้ิน 7 สาขา ทั้งน้ี รูปแบบของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ ลกัษณะสินคา้ และบริการมีการปรับเปล่ียน

ใหมี้ความหลากหลายและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ 

จาํนวนศูนยจ์าํหน่ายสินคา้จาํแนกตามรูปแบบ ณ ส้ินปี  
  (หน่วย: สาขา) 

จาํนวนศูนย์จําหน่ายสินค้า ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ในประเทศไทย 129 134 137 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ รูปแบบ “คลาสสิก” 79 79 79 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ รูปแบบ “ฟูดเซอร์วิส” 25 28 30 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ รูปแบบ “อีโค พลสั” 13 15 15 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ รูปแบบ “ฟูดชอ้ป” 5 5 5 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ รูปแบบ “เฟรชแอทแมค็โคร” 0 0 1 

ร้านสยามโฟรเซ่น 7 7 7 

ในต่างประเทศ (1) 3 6 7 

รวมทั้งส้ิน 132 140 144 

หมายเหต ุ (1) ไม่รวมร้านอาหาร/ ร้านค้าปลกีขนาดเลก็ (มินิมาร์ท) ในกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 1 ร้านค้า ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

 

เน่ืองดว้ยสังคมในปัจจุบนักา้วเขา้สู่การเป็นสังคมดิจิตลัและสังคมไร้เงินสด พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของ

ลูกคา้ส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ นอกเหนือจากคุณภาพและความครบถว้นของสินคา้แลว้ 

ลูกคา้มีความคาดหวงัการบริการท่ีเป็นเลิศทั้งในดา้นของความสะดวกสบายและความรวดเร็ว บริษทัฯ จึงได้

ขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้และการให้บริการผ่านการพฒันาระบบนิเวศ Offline to Online(“O2O”) 

ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย (Omni Channel) โดยลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้

ผ่านช่องทางหลักคือศูนย์จําหน่ายสินค้า (Offline) หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ 

“makroclick.com” แอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ “Makro Application” ไลนอ์อฟฟิเชียลแอก็เคานต ์“Line 

Official Account” และผ่านพนกังานขายของบริษทัฯ โดยลูกคา้สามารถเลือกชาํระค่าสินคา้และรับสินคา้ได้

หลากหลายช่องทางเช่นกนั อาทิ การชาํระดว้ยเงินสด (Cash) บตัรเครดิต (Credit Card) การโอนเงินจากบญัชี

ธนาคาร (Bank Transfer) และแอปพลิเคชนักระเป๋าเงิน (E-Wallet) อีกทั้งยงัสามารถเลือกรับบริการจดัส่ง

สินคา้ถึงท่ีหมาย (Last-mile Delivery) บริการจดัส่งสินคา้แบบเร่งด่วน (Speed M Express Delivery) หรือ

การมารับสินคา้ท่ีสาขาแบบเร่งด่วน (Curbside Pick-up) เป็นตน้  

 

 

 

http://www.makroclick.com/


 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 14 

การจดัหาสินคา้และบริการ 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและความแข็งแกร่งทางธุรกิจของแม็คโครมีรากฐานมาจาก

การประสานความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กับผูผ้ลิตและผูจ้ ัดจาํหน่ายเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ จดัหาสินคา้จากแหล่งผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศบน

พ้ืนฐานของจริยธรรม (Ethical Sourcing) เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ ผ่านเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัท่ี

ไดรั้บการรับรองจากห้องปฏิบติัการชั้นนาํทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการผลิตท่ีสามารถตรวจสอบ

ยอ้นกลบัได ้ตลอดจนมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี สินคา้

ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย โดยบริษทัฯ จะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย

โดยตรง โดยมีการทาํสัญญาทางการคา้กบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลง

กนั  

นอกจากสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ (แบรนด์) ของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดั

จาํหน่ายแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกใหก้บัลูกคา้โดยการจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ (แบรนด)์ 

ของตนเอง (Private Label) โดยไดว้า่จา้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมีศกัยภาพเพียงพอใหเ้ป็นผูผ้ลิต

สินคา้ โดยบริษทัฯ เป็นผูก้าํหนดคุณสมบติั ส่วนประกอบ และรูปแบบ (Specification/Recipe) ของสินคา้

นั้นๆ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)  

บริษทัฯ มีกระบวนการจดัหาสินคา้ท่ีเขม้งวดและรัดกมุในทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การประเมินความเส่ียงผูผ้ลิต

แรกเขา้ผ่านแบบฟอร์มการประเมินเบ้ืองตน้ การตรวจเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็น 

และการเขา้เยี่ยมชมสถานประกอบการของผูผ้ลิตอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าสินคา้ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก

ผูผ้ลิตทุกรายมีมาตรฐานและเช่ือถือได ้ซ่ึงสาํหรับลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นอาหารแลว้ นอกเหนือจาก

คุณภาพ ความสดใหม่ ความครบถว้นของสินคา้ และราคาท่ีเหมาะสมแลว้ ความปลอดภยัของสินคา้ (Food 

Safety) มีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง แมว้่าตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา แม็คโครจะไดรั้บการยอมรับจาก

ลูกคา้ทุกกลุ่มถึงมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ ถึงกระนั้น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันากระบวนการ

ควบคุมคุณภาพสินคา้ให้ดียิ่งข้ึน ควบคู่ไปกบัการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผูผ้ลิตสินคา้ในการพัฒนา

คุณภาพ วางแผนการผลิต การทาํเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมี การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้

บริษทัฯ และเกษตรกรรวมถึงและผูผ้ลิตตน้ทางเติบโตไปดว้ยกนัในระยะยาว 

อีกหน่ึงปัจจยัท่ีสาํคญัต่อคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้ คือ การขนส่งและการกระจายสินคา้ ปัจจุบนั 

บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center หรือ DC) จาํนวน 4 แห่ง โดยมีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 91,700 

ตารางเมตรตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย ซ่ึงเป็นทาํเลท่ีเหมาะสมในการกระจายสินคา้ไปยงัศูนย์

จาํหน่ายสินคา้ทัว่ประเทศ สินคา้จากผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีเขา้มายงัศูนยก์ระจายสินคา้จะตอ้งผ่าน

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือการปฏิบติังานสาํหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Work 

Instruction) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารจะตอ้งผ่านกระบวนการทดสอบการปนเป้ือน
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และความสมบูรณ์ของสินคา้ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัทาํการสุ่มตรวจคุณภาพสินคา้ (Random Check) โดยทาํงาน

ร่วมกับห้องปฏิบัติการซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเพ่ือร่วมกัน

ตรวจสอบ สําหรับสินคา้ประเภทผกัและผลไมส้ดซ่ึงมีความเส่ียงดา้นสารเคมีตกคา้งสูง บริษทัฯ จะส่งไป

ตรวจสอบท่ีห้องปฏิบติัการในต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าสินคา้ท่ีจาํหน่ายมีคุณภาพตรงตาม

มาตรฐานอาหารปลอดภยั  

บริษทัฯ มีการขนส่งสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้ไปยงัศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ (Offline Store) และศูนยจ์ดัเตรียม

สินคา้และบรรจุหีบห่อ (Pick & Pack Hub) สาํหรับการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์ม O2O เป็นประจาํทุกวนั 

สาํหรับสินคา้ในกลุ่มอาหารสดและสินคา้ท่ีหมุนเวียนเร็ว อาจมีการขนส่งสินคา้มากกวา่ 1 รอบต่อวนั เพ่ือคง

คุณภาพสินคา้และเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าลูกคา้ไดรั้บสินคา้ในปริมาณท่ีตอ้งการ ในปัจจุบนั บริษทัฯ บริหารจดัการ

การขนส่งและการกระจายสินคา้ดว้ยตนเอง ทั้งในส่วนของการขนส่งสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้ไปยงัศูนย์

จาํหน่ายสินค้า (First-mile Delivery) และในส่วนของการขนส่งสินค้าไปยงัลูกค้า (Last-mile Delivery) 

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกให้เป็นผูข้นส่งสินคา้ให้แก่บริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความ

ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าได้ตามปริมาณท่ีต้องการ โดยบริษทัฯ ไม่ต้องลงทุนใน

ยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งและไม่ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงท่ียานพาหนะไม่ไดถู้กใชง้าน 

(หรือช่วง low season) 

การแข่งขนัและการทาํตลาด 

บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ โดยยึดความ

ตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) ดว้ยการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยีท่ีส่งผล

ต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคและวิถีการดาํเนินธุรกิจของลูกค้าผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของแมค็โคร เพ่ือคงความสามารถในการแข่งขนัและสร้างการเติบโตทางธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองใน

ระยะยาว บริษทัฯ จึงไม่หยุดน่ิงในการพฒันาสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด โดยอาศยัฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) ในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพ่ือให้สินคา้และบริการ

ของบริษทัฯ สามารถตอบโจทย์ความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็นปัจจุบัน 

ตลอดจนนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาปรับใชเ้พ่ือสร้างความสะดวกสบายและประสบการณ์ความประทบัใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใหดี้ยิ่งข้ึน ลูกคา้สามารถเลือก

ซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจไดค้รบจบในท่ีเดียว และเพ่ือใหแ้มค็โครเป็น “คู่คิดธุรกิจ” 

สาํหรับลูกคา้ผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง 

นโยบายการตลาด 

กลุ่มลูกค้าหลกัของบริษทัฯ แต่ละกลุ่มมีความต้องการสินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนั  

บริษทัฯ จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยติดตามและวิเคราะห์

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด และมีการออกเยี่ยมเยียนลูกคา้เป้าหมายอย่าง
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สมํ่าเสมอ เพ่ือทาํความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพ่ือนาํขอ้มูลมาประมวล 

วิเคราะห์ นาํมาสู่การคิดคน้และพฒันารูปแบบศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ บริการ และสินคา้ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 

ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือบริษทัฯ ขยายธุรกิจไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ๆ รวมถึงการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ 

บริษทัฯ จึงมีความพร้อมและสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลายและเหมาะสม

กบัวิถีชีวิตและลกัษณะการประกอบธุรกิจของพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการเติบโตทางธุรกิจของ

บริษทัฯ ตลอดเวลาท่ีผา่นมา 

นโยบายด้านราคา 

ดว้ยบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีชดัเจนท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการ บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้การจาํหน่ายสินคา้

แพ็คใหญ่ (Large-sized Pack) และมีราคาเหมาะสม เพ่ือให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

สามารถนําไปทาํกาํไรต่อได้ ดังนั้น ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาจึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งต่อ

ความสําเร็จในการดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาดงักล่าวของบริษทัฯ มี

รากฐานมาจากปัจจยัหลายประการ อาทิ การศึกษาและสํารวจราคาสินคา้ในตลาด การบริหารตน้ทุนการ

ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูผ้ลิตสินคา้ และการบริหารสภาพคล่องของ

สินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

การส่งเสริมการขาย 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการขายโดยการส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการผ่านช่องทาง

วารสาร “แม็คโครเมล” (Makro Mail)  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแค็ตตาล็อกสินคา้ซ่ึงจดัส่งให้แก่ลูกคา้สมาชิกเป็น

รายปักษ์ (ทุก 2 สัปดาห์) และ “แม็คโคร แอปพลิเคชัน” (Makro Application) ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชันบน

โทรศพัท์มือถือ ซ่ึงสินคา้ท่ีนาํมาส่งเสริมการขายผ่าน แม็คโครเมลและแม็คโคร แอปพลิเคชนั นั้นจะเป็น

สินคา้ท่ีมีราคาถูกกวา่ปกติ โดยบริษทัฯ จะมีการวางแผนล่วงหนา้ร่วมกบัผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ (Suppliers) ราย

ต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารส่งเสริมการขายของ Suppliers แต่ละราย เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการขายของ

บริษทัฯ บริษทัฯ ยงัมีการจดัการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ย การจาํหน่ายสินคา้ใน

ราคาพิเศษ การแลกของสมนาคุณ เป็นตน้  

นอกจากการส่งเสริมการขายดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัจดัโครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย ดงัน้ี 

โครงการ 
 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 

รายละเอียด 
     

แมค็โครมิตรแท้โชห่วย         

(Makro Retailer Alliance “MRA”) 

 

ผูค้า้ปลีกรายยอ่ย 

 

วตัถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน

ให้กบัร้านคา้ปลีกรายย่อย โดยการให้คาํแนะนํา 

และความรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก ผ่าน

กิจกรรมหลกั อาทิ 
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- งาน “ตลาดนัดโชห่วย” กิจกรรมสัมมนา

เพ่ือให้คาํแนะนําและความรู้ในการบริหาร

จดัการร้านคา้ปลีก 

- การจัดทําคู่ มือการเปิดร้านค้าใหม่ เ พ่ือให้

คาํแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ 

- การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการ

วางผงัร้านคา้ปลีกในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือช่วยให้

ผูป้ระกอบการบริหารจดัการพ้ืนท่ีและจดัเรียง

สินค้าภายในร้านเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

แมค็โคร โฮเรก้า อคาเดม ี     

(Makro HoReCa Academy 

“MHA”) 

 

โฮเรกา้ 

 

วตัถุประสงค:์ เพ่ือสร้างศกัยภาพและส่งเสริมการ

เติบโตอย่างย ั่งยืนให้แก่ผู ้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรม ร้ านอาหาร  และจัด เ ล้ียง  โดยการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ ดา้นการพฒันาธุรกิจและ

การสร้างยอดขายให้เติบโต และการสนับสนุน

พนัธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือ  ผา่นกิจกรรม

หลกั อาทิ 

- การให้ความรู้และคําแนะนําในการดําเนิน

ธุรกิจดา้นอาหารผ่านศูนยก์ารเรียนรู้ออนไลน์ 

MHA ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปศึกษา

หาความรู้ได้ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน

ช่องทาง https://makrohorecaacademy.com  

- กิจกรรม  Cooking Workshop ซ่ึงจัด ข้ึนเป็น

ประจาํท่ีสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ และศูนย์

จาํหน่ายสินคา้ต่างๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือนาํเสนอ

เ ม นู อ า ห า ร ใ ห ม่ ๆ  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์

เมนูอาหารเพ่ือเพ่ิมกาํไร 

ศูนย์ Makro Culinary Center 

“MCC” 

 

โฮเรกา้ 

 

วัตถุประสงค์:  เ พ่ือ เ ป็นศูนย์การเ รียนรู้และ

เสริมสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม 

ร้ า น อ า ห า ร  แ ล ะ จัด เ ล้ี ย ง  อ ย่ า ง ค ร บ ว ง จ ร 

ประกอบดว้ย 

- ศูนยว์ิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร

สดและอาหารแห้ง โดยลูกค้ามีส่วนร่วมใน

การทดสอบและประเมินคุณภาพผ่านทาง

ประสาทสัมผสัทั้ง 5 (การดม การชิม การมอง 
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การสมัผสั และการไดย้นิ) เพ่ือนาํคาํแนะนาํไป

ปรับปรุงผลิตภณัฑก่์อนออกจาํหน่าย 

- ศูนยฝึ์กอบรม ให้ความรู้และขอ้มูลแนวโน้ม

ดา้นธุรกิจอาหาร รวมถึงถ่ายทอดเทคนิคดา้น

การทําอาหารและบริหารจัดการธุรกิจด้าน

อ า ห า ร  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่

ผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นหลกั 

มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหาร

และอุปกรณ์ (Makro HoReCa 

Event) 

 

โฮเรกา้ 

 

วตัถุประสงค:์ เพ่ือให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์  รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจใ ห้

ผูป้ระกอบการนาํไปพฒันาต่อยอดทางธุรกิจ ผ่าน

กิ จ ก ร ร ม ก า ร จัด แ สดง สินค้า ใหม่ ๆ  ภาย ใ ต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ และพนัธมิตรทาง

การคา้ การนาํเสนอนวตักรรมดา้นอาหาร และการ

ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ผา่นกิจกรรมต่างๆ 

ภายในงาน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีช่องทางการเรียนรู้อ่ืนๆ อาทิ ช่องทาง Facebook และ Youtube เพ่ือให้ลูกค้า

ผูป้ระกอบการมีทางเลือกในการศึกษาขอ้มูล และสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางการคา้ในกลุ่มผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเดียวกัน ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกคา้ ถึงกระนั้น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันา

กิจกรรมและช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการ

มีทกัษะและความรู้รอบดา้นและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาและสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจ

ของตนเองได ้ 

(2) ธุรกจินําเข้า ส่งออก และจาํหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” ดงันั้น นอกจากการประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ จึงเสริมความแขง็แกร่งดว้ยการประกอบธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้อาหาร

แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้นจดัเก็บและจดัส่ง (“ธุรกิจฟูดเซอร์วิส”) ภายใตก้ารบริหารจดัการของ

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service APME) ณ ส้ินปี 2563 

บริษทัฯ มีฐานการดาํเนินธุรกิจฟูดเซอร์วิสใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ เขต

บริหารพิเศษฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสัดส่วนรายไดต่้อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 2.8 ในปี 

2562 และ 2.0 ในปี 2563 

เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ของธุรกิจฟูดเซอร์วิสเป็นสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศระดบัพรีเม่ียม สินคา้ส่วน

ใหญ่จึงมีความแตกต่างจากสินคา้ท่ีจาํหน่ายในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ ทั้งในดา้นคุณภาพ ความ
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หลากหลาย และราคา ส่งผลใหก้ลุ่มลูกคา้ของทั้งสองธุรกิจในเชิงการตลาด (Market Segmentation) แตกต่าง

กนั ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจฟูดเซอร์วิส จาํแนกตามประเภทธุรกิจ ไดด้งัน้ี  

1) โรงแรมชั้นนาํ ระดบั 4-5 ดาว (4 - 5 Star Hotel)  

2) ภตัตาคารและร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) 

3) ผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant) 

4) ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ชั้นนาํ (Trader) 

5) ผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารในโรงพยาบาลชั้นนาํ สายการบิน และกลุ่มสถาบนัต่างๆ  (Caterer and Food 

Service Provider) 

นอกจากนั้น ฐานลูกคา้ของธุรกิจฟูดเซอร์วิสยงัครอบคลุมทั้งในประเทศไทย กมัพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ เขต

บริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอีกหลายประเทศในแถบตะวนัออกกลาง อาทิ ประเทศ

โอมาน คูเวต บาห์เรน และซาอุดิอาระเบีย  

จุดเด่นของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของบริษทัฯ คือความเช่ียวชาญในการจัดหาและคัดสรรผลิตภณัฑ์อาหาร

ระดบัพรีเม่ียมจากแหล่งท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม โดยมีสินคา้หลกั 6 ประเภท ดงัน้ี 

1) เน้ือสตัวแ์ช่แขง็และแช่เยน็ : เน้ือววั เน้ือแกะ เน้ือหมู เป็นตน้ 

2) อาหารทะเลแช่แขง็และแช่เยน็ : ปลาหิมะ ปลาแซลมอน หอยเชลล ์กา้มปู กุง้ลอ็บสเตอร์ เป็นตน้ 

3) ผกัและผลไมแ้ช่แขง็และแช่เยน็ : ถัว่และเห็ดต่างๆ มนัฝร่ัง ผลไมป้ระเภทเบอร์ร่ีต่างๆ  

4) อาหารแปรรูปและอาหารแห้ง : ไส้กรอกและเน้ือสัตวแ์ปรรูป แผ่นแป้งสาํเร็จรูป สปาเก็ตต้ี นํ้ ามนั

มะกอก ซอสปรุงรสและเคร่ืองเทศต่างๆ เป็นตน้ 

5) ผลิตภณัฑจ์ากนม : ชีสชนิดต่างๆ เนย ครีม เป็นตน้ 

6) ผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาล 

นอกจากการจาํหน่ายสินคา้พรีเม่ียมภายใตแ้บรนดช์ั้นนาํแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้โดยการ

จาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้หรือแบรนดข์องตนเอง (Private Label) ซ่ึงมีสินคา้หลกัประกอบดว้ย 

ไสก้รอกพรีเม่ียมภายใตแ้บรนด ์“Carne Meats” อาหารทะเลภายใตแ้บรนด ์“Ocean Gems” และ ต่ิมซาํฮาลาล

ภายใตแ้บรนด ์“Masterpiece” เป็นตน้ 

และดว้ยกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจท่ียึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) 

บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้ง

ในและต่างประเทศ โดยการศึกษาขอ้มูลทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ การคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสากล การสร้าง
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ความเป็นเลิศในดา้นการให้บริการโดยให้ความสําคญัในกระบวนการคดัเลือกพนักงาน รวมทั้งจดัให้มี

หลกัสูตรการฝึกอบรม โดยมุ่งเนน้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้และการใหบ้ริการท่ีดี เพ่ือสร้างทีมงานมืออาชีพใน

การใหบ้ริการดา้นอาหารและเพ่ือสร้างความประทบัใจในการใหบ้ริการ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และสามารถ

แข่งขนัในธุรกิจฟูดเซอร์วิสไดใ้นระยะยาว  

(3) ธุรกจิอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกจิหลกัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสของธุรกิจให้บริการดา้นอาหารจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องบริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งบริษทัเพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นเทคนิคและใหบ้ริการ

สนับสนุนแก่บริษทัในกลุ่มในการขยายธุรกิจ รวมทั้ งให้บริการด้านการตลาดและให้คาํปรึกษาในการ

ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภคในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา   

2.2 ผู้ผลติและผู้จดัจาํหน่ายรายใหญ่ 

บริษทัฯ ไม่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดท่ีมียอดซ้ือเป็นสดัส่วนเกินกวา่ร้อยละ 10 ของยอดซ้ือรวมตามงบ

การเงินรวม สาํหรับปี 2562 และปี 2563 

2.3 สัดส่วนการซ้ือสินค้าจากต่างประเทศ 

สาํหรับปี 2562 และปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้ต่างประเทศรวมกนั คิดเป็น

ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 4.9 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามลาํดบั 

2.4 ลูกค้ารายใหญ่ 

บริษทัฯ ไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมียอดซ้ือสินคา้และบริการเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม

สาํหรับปี 2563  

2.5 แผนงานในอนาคต 

บริษทัฯ มีแผนในการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ซ่ึงเป็นธุรกิจ

หลกั ภายใตก้รอบระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2564 -2568) บริษทัฯ มีแผนในการขยายจาํนวนศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้ในประเทศไทยต่อเน่ืองทุกปี โดยมุ่งเนน้การขยายสาขาในรูปแบบฟูดเซอร์วิส (Makro Foodservice 

Store) ขนาดเล็กซ่ึงมีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียประมาณ 1,000 - 3,000 ตารางเมตรเป็นหลกั ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเป็น

แหล่งท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีศกัยภาพสูง เพ่ือตอบโจทยก์ารเติบโตของภาคธุรกิจการบริการดา้น

อาหารและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามแผนยทุธศาสตร์ของประเทศไทย  

และเพ่ือสร้างความมัน่คงทางธุรกิจและผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืนใหแ้ก่บริษทัฯ การขยายธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้

ในต่างประเทศยงัดาํเนินต่อไปในเชิงรุก โดยมุ่งเนน้การขยายสาขาใน 4 ประเทศซ่ึงบริษทัฯ ไดว้างรากฐาน
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ไวแ้ลว้ ประกอบดว้ย ประเทศกมัพูชา อินเดีย (ภายใตช่ื้อ LOTS Wholesale Solutions) สาธารณรัฐประชาชน

จีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งน้ี รูปแบบของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ ลกัษณะสินคา้ และบริการจะมี

การปรับเปล่ียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละ

ประเทศ 

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ผ่านการขยายสาขา (Offline Store) แลว้ บริษทัฯ ยงัมีแผน

เชิงรุกในการขยายธุรกิจผ่านช่องทางการจาํหน่ายสินคา้บนแพลตฟอร์ม O2O ควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน  

แมว้่าแพลตฟอร์ม O2O ของบริษทัฯ จะไดรั้บการตอบรับท่ีดีและเป็นปัจจยัหน่ึงในการขบัเคล่ือนการเติบโต

ทางธุรกิจในปีท่ีผ่านมา ถึงกระนั้น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน และเพ่ิม

ศกัยภาพเชิงธุรกิจของแพลตฟอร์ม โดยจะดาํเนินควบคู่ไปกบัการพฒันาช่องทางการจาํหน่ายสินคา้รูปแบบ

ใหม่ๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไร้รอยต่อใหแ้ก่ลูกคา้ และนาํไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

ตามวิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สาํหรับผูป้ระกอบการมือ

อาชีพ”  

การขยายธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ จะถูกดาํเนินการควบคู่ไปกบัการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

มาปรับใชเ้พ่ือสร้างความสะดวกสบายและประสบการณ์ความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ และเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และใช้

บริการต่าง ๆ ของลูกคา้เป้าหมายในเชิงลึก 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่ในเป้าหมายการเป็นท่ีรักในทอ้งถ่ิน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของสังคม บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแผนงานท่ีจะต่อยอดโครงการ “มิตรแทโ้ชห่วย” ไปยงัประเทศต่างๆ ท่ีเขา้

ไปดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ในพ้ืนท่ี 

รวมถึงศึกษาวฒันธรรมและบริบทในการดาํเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกรายย่อยในท้องถ่ิน เพ่ือกาํหนดแนว

ทางการพฒันาร้านคา้โชห่วยท่ีเหมาะสม พฒันาคู่มือการบริหารจดัการร้านโชห่วยเป็นภาษาทอ้งถ่ินเพ่ือเป็น

แหล่งขอ้มูลความรู้สําหรับผูป้ระกอบการ และร่วมมือกบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมงทอ้งถ่ินเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพทางธุรกิจ ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพสินคา้และกระบวนการทาํงานสู่ระดบัสากลเพ่ือให้

สามารถส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัต่างประเทศได ้นาํมาซ่ึงการเติบโตทางธุรกิจของผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินอย่าง

ย ัง่ยืน 

สาํหรับธุรกิจฟูดเซอร์วิส ยงัคงมุ่งเนน้การพฒันาสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง ควบคู่ไปกบัการ

ประสานประโยชน์กับธุรกิจศูนย์จาํหน่ายสินค้าเพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ โดยอาศัยองค์ความรู้และความ

เช่ียวชาญดา้นอาหารระดบัพรีเม่ียมของทีมงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส เพ่ือยกระดบัคุณภาพสินคา้ในกลุ่มอาหาร

สดและเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ี

กาํหนดไวแ้ละลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองดว้ยธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งเป็นธุรกิจท่ีมีความผนัผวนจากปัจจยัต่าง ๆ 

เช่น คุณภาพและราคาของสินคา้ การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) รวมถึงพฤติกรรม

และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ บริษทัฯ จึงไดย้กระดบัการบริหารจดัการความเส่ียงของ

องค์กร โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัผูบ้ริหารเพ่ือกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และ

กรอบการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

Treadway Commission) โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การรวบรวมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  ทบทวนและจดัอนัดบัความเส่ียงเพ่ือใช้

เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และกาํหนดแผนการบริหารจดัการความเส่ียงขององคก์ร พร้อม

กาํหนดผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดและจาํกดัผลกระทบให้

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รวมถึงกาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร  

บริษทัฯ ไดวิ้เคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ จากทั้งปัจจยัภายในและภายนอกบริษทัฯ ติดตามเหตุการณ์สาํคญัท่ี

เกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี คู่แข่งและอ่ืน ๆ 

รวมถึงคาํนึงถึงปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัในธุรกิจเดียวกนัจากมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญภายนอก นาํมาวิเคราะห์ใน

การกาํหนดเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีมีความสาํคญัระดบัองคก์รท่ีตอ้งบริหารจดัการและติดตามในปี 2563 ดงัน้ี 

3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

3.1.1 ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกลยุทธ์  

การขบัเคล่ือนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไวใ้ห้สัมฤทธ์ิผลเป็นส่ิงสําคญัในการนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวของ 

บริษทัฯ ภายใตแ้รงกดดนัจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ

ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นโอกาสและเป็นความเส่ียง นอกจากน้ี การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษทัฯ 

ตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไวน้ั้น อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงจากภายในองคก์รในการดาํเนินการตามกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงในดา้นการ

บริหารความเส่ียง แนวโนม้ของธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

หลงัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจาก Digital Disruption อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้

จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์และมาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งติดตามผลจากมาตรการป้องกนัความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการ Makro 4.0 เพ่ือพฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีสามารถตอบสนองพฤติกรรมและความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายการเติบโตตามวิสัยทศัน์  อีกทั้ง มีการระบุ

โครงการสําคญัเพ่ือขบัเคล่ือนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระยะ 5 ปีของบริษทัฯ ซ่ึงแต่ละ

โครงการมีความเช่ือมโยงเก่ียวพนักนัในการตอบสนองต่อแรงกดดนัจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ตลาด และความ
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ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีกระบวนการติดตามการดาํเนินโครงการอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าแต่

ละโครงการบรรลุผลสาํเร็จตามแผนงาน  

นอกจากน้ี ในปี 2563 บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมโครงการใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม

กบัพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายใตแ้นวคิด ‘Quick-Win Projects” ซ่ึงเป็นโครงการท่ี

สามารถดาํเนินการและใหผ้ลตอบแทนไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น โครงการบริจาคออนไลน์ (E-Donation) การบริการสัง่

สินคา้และส่งสินคา้ท่ีรถ (Curbside Pick-up) บริการจดัส่งสินคา้แบบเร่งด่วนโดยใชร้ถจกัรยานยนต ์(Speed M) และ

การพฒันาสินคา้พร้อมปรุงหรือพร้อมทาน เป็นตน้  โดยผูบ้ริหารไดมี้การติดตามความกา้วหนา้และผลสาํเร็จของ

โครงการอยา่งใกลชิ้ด 

3.1.2 ความเส่ียงเน่ืองมาจากการบริหารโครงการด้านกลยุทธ์  

สืบเน่ืองจากการกาํหนดโครงการดา้นกลยุทธ์เพ่ือสนบัสนุนเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ  ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ดงันั้น เพ่ือเป็นการจดัการความเส่ียง ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพิ้จารณาทบทวนโครงการต่างๆ 

ท่ีจะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ของบริษทัฯ หากโครงการมีความล่าชา้หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไดก้าํหนด

มาตรการในการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จของโครงการ และสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของบริษทัฯ 

ไดต้ามสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เพ่ือลดความเส่ียงของโครงการ และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ี

กาํหนดไว ้

3.1.3 ความเส่ียงด้านการลงทุนในต่างประเทศและธุรกจิอ่ืน ๆ 

การขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นหน่ึงในกลยุทธ์การเติบโตของบริษทัฯ ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวอาจมีความไม่

แน่นอนเกิดข้ึนในระหว่างการดาํเนินการและการบริหารงาน บริษทัฯ จึงกาํหนดให้ผูบ้ริหารในแต่ละประเทศ

ประเมินความเส่ียงและผลกระทบ  รวมถึงกาํหนดมาตรการจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบ และทบทวน

มาตรการท่ีกาํหนดข้ึนเป็นประจาํ และบริษทัฯ ไดมี้การติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอย่าง

ใกลชิ้ดเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

การบริหารกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพและการขยายสาขาตามแผนงานท่ีกาํหนดไวถื้อเป็นปัจจยัสาํคญัในการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ดงันั้น บริษทัฯ จึงพิจารณาว่าจา้งผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในแต่ละประเทศ รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงจากประเทศไทยเพ่ือถ่ายทอดความรู้และ

แบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารงานและการดาํเนินธุรกิจใหแ้ก่ผูบ้ริหารและทีมงานในประเทศต่าง ๆ ท่ีเขา้ไป

ลงทุน นอกจากน้ี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

(BCM) ไดมี้การเฝ้าติดตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศอย่างใกลชิ้ด และให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํเก่ียวกบั

มาตรการต่าง ๆ ท่ีปฏิบติัในประเทศไทยเพ่ือนาํไปปรับใช้ในแต่ละประเทศเพ่ือให้ธุรกิจดาํเนินต่อไปได้อย่าง

ต่อเน่ือง 
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3.2 ความเส่ียงด้านการปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

3.2.1 ความเส่ียงด้านความพร้อมขององค์กรและบุคลากร 

อีกหน่ึงปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ความพร้อมของ

ทรัพยากรบุคคล ทั้งในแง่ของทกัษะ ความรู้ ความสามารถ จาํนวนท่ีเพียงพอ และโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการ

ขบัเคล่ือนกลยทุธ์  

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนการอบรมและดาํเนินการฝึกอบรมในดา้นต่างๆ ให้แก่พนักงานและผูบ้ริหารทุกคน โดย

กาํหนดหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบับุคลากรในแต่ละระดบั เพ่ือใหมี้ความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตาม

แผนกลยุทธ์ท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ บริษทัฯ ดาํเนินการตามแผนงานสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Management) 

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูสื้บทอดตาํแหน่งสาํคญัขององค์กร โดยมีแผนงานและกาํหนดระยะเวลาท่ี

ชัดเจน อาทิ การระบุตวับุคคลและความพร้อม การร่วมกนัวางแผนพฒันาส่วนบุคคล และ การพฒันาและดูแล

ติดตาม เป็นตน้  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล (People Committee) ข้ึน เพ่ือบริหาร

ความเส่ียงต่าง ๆ ดา้นทรัพยากรบุคคล  กาํหนดนโยบายในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล รวมถึงกาํหนด

ขั้นตอนการทาํงานและวฒันธรรมองคก์รท่ีเหมาะสมต่อการสนบัสนุนความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ 

3.2.2 ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และ คุณภาพของสินค้า (Product Quality) 

ดว้ยวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ในการ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” และยุทธศาสตร์ Makro 4.0 ในการเป็น “ คู่คิด…เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า” บริษัทฯ จึงให้

ความสาํคญัเป็นอย่างยิ่งในเร่ืองการนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีและมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็น

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ และความเช่ือมัน่ของลูกคา้ในสินคา้และบริการของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันากระบวนการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมคุณภาพของสินคา้ใหมี้ความปลอดภยัและไดม้าตรฐานสากล 

เร่ิมตั้งแต่การสรรหาวตัถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินคา้ มีการตรวจสอบผูผ้ลิตสินคา้ และแหล่งท่ีมาของสินค้า 

(Ethical Sourcing) เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายลว้นมาจากแหล่งผลิตท่ีไดคุ้ณภาพ  มีการพฒันาเร่ืองความ

ปลอดภยัดา้นอาหารซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ เช่น GLP/Q Mark/ HACCP/ GMP Codex เป็นตน้ 

จัดทําโครงการอาหารปลอดภัย ได้แก่ Quality Pro สําหรับสินค้ากลุ่มผักและผลไม้  จัดทําระบบ Makro  

i-Trace เพ่ือใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัไดผ้่านการสแกน QR Code  มีการเฝ้าระวงั ติดตาม

และกาํหนดมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยมีการประสานงานอย่างใกลชิ้ดกบัภาครัฐ 

เพ่ือติดตามข่าวสารอย่างทันท่วงที และกาํหนดการจัดการเป็นรูปธรรม ตั้ งแต่การป้องกัน การควบคุม การ

ตอบสนองเม่ือเกิดภาวะวิกฤต ทาํใหมี้ความมัน่ใจวา่บริษทัฯ สามารถจดัการต่อความเส่ียงน้ีได ้

อีกทั้งบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความยัง่ยืน เพ่ือส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

ขั้นตอนการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และปลอดภยั 
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3.2.3 ความเส่ียงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเช่ือมโยงขอ้มูลทัว่ทั้งองคก์ร การโจมตีและ

ภยัดา้นไซเบอร์นบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าภยัคุกคามดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและ

ความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความปลอดภยัดา้นไซเบอร์และไดก้าํหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือ

ลดโอกาสท่ีจะเกิดภยัคุกคามดงักล่าว   

บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมภยัคุกคาม ทาํการทดสอบและประเมินระบบดงักล่าว

อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าระบบท่ีใชง้านอยู่สามารถป้องกนัภยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทดสอบ

เจาะระบบ (Penetration Testing) เพ่ือทดสอบแผนการรับมือกบัภยัคุกคามการโจมตีดา้นไซเบอร์และซ้อมกูร้ะบบ

สํารองฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถรับมือกบัสถานการณ์ไดอ้ย่างทนัท่วงที และเป็นการลดระดบัความ

เสียหายของระบบและขอ้มูล  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์และความรู้ดา้นความปลอดภยัไซเบอร์ เพ่ือประเมิน

ความพร้อม ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงดา้นความปลอดภยัไซเบอร์ และสร้างความตระหนกัรู้

ให้แก่พนกังานอย่างต่อเน่ือง เก่ียวกบัภยัคุกคามใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงวิธีการป้องกนั และกฎหมายดา้นไอทีท่ี

เก่ียวขอ้ง ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในของบริษทัฯ และการจดัฝึกอบรม 

3.2.4 ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิ O2O  

บริษทัฯ เห็นความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจรูปแบบใหม่โดยเช่ือมโยงการซ้ือสินคา้แบบ Online และประสบการณ์

การบริการลูกคา้แบบ Offline เขา้ดว้ยกนั จึงทาํใหเ้กิดกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Offline to Online 

หรือ O2O อย่างไรก็ตาม การดาํเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบและปรับเปล่ียนวิธีการ

ทาํงาน นอกจากนั้น บริษทัฯ ตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความคาดหวงัในสินคา้และการบริการท่ี

เปล่ียนแปลงไป ทาํใหบ้ริษทัฯ เกิดความเส่ียงใหม่จากการทาํธุรกิจรูปแบบ O2O ท่ีมีผลกระทบทั้งในดา้นเงินลงทุน

ในการพฒันาระบบ ประสิทธิภาพในการทาํงาน และ ความพึงพอใจของลูกคา้ เช่น การสั่งซ้ือสินคา้ และบริการ

จดัส่งสินคา้ซ่ึงอาจมีปัญหาเร่ืองความล่าชา้และส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารสด เป็น

ตน้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ความสําคญัในการประเมินความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์ม O2O พร้อม

กาํหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือลดโอกาสเกิดความเส่ียงในดา้นต่างๆ  

บริษทัฯ มีการพฒันาปรับปรุงแพลตฟอร์ม O2O อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ความ

สะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Online  ความหลากหลายของสินคา้และวิธีการชาํระเงิน รวมทั้งทางเลือก

ในการรับสินคา้ท่ีสาขาและบริการจดัส่งสินคา้ เป็นตน้  มีการจดัสรรพ้ืนท่ีของบางสาขาในกรุงเทพฯ เพ่ือเป็นศูนย์

จดัเตรียมสินคา้และบรรจุหีบห่อ และปรับปรุงกระบวนการในการบรรจุและจดัส่งสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงหลกัสูตรการอบรมให้แก่พนักงานและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บริษทัขนส่งและ

จดัส่ง เป็นตน้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจ O2O และการจดัการดา้นคุณภาพของสินคา้ท่ีจดัส่ง  
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3.3 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) 

3.3.1 ความเส่ียงด้านช่ือเสียงของบริษทั (Corporate Reputation Risk) 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการส่ือสารขอ้มูลเชิงลบ หรือขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบับริษทัฯ ทั้ง

ในเร่ืองความเห็นเก่ียวกบัสินคา้ บริการ และองคก์ร ท่ีจะมีมากข้ึน และรวดเร็วข้ึน จากการใชช่้องทางส่ือออนไลน ์

และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ สินคา้และตวับุคคล  ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนด

มาตรการเพ่ือใหส้ามารถจดัการเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งทนัท่วงที และลดโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบจากข่าวเชิง

ลบต่างๆ  

บริษทัฯ จดัให้มีทีมงานและระบบเทคโนโลยีเพ่ือเฝ้าติดตามดูแลเหตุการณ์บนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีอาจเป็นความ

เส่ียงต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร มีการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผูบ้ริหารรับทราบพร้อมแนว

ทางแกไ้ขและป้องกนั โดยมีการกาํหนดเวลาในการรายงาน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการแกไ้ขเหตุการณ์ 

ไวอ้ยา่งชดัเจน มีการจดัทาํโครงการเพ่ือปรับปรุงในประเดน็ท่ีมีความเห็นดา้นลบต่อบริษทัฯ เช่น ความเห็นเร่ืองการ

ให้บริการของพนกังาน คุณภาพสินคา้ และ การจดัการต่างๆ ในสาขา เป็นตน้ เพ่ือป้องกนัการวิจารณ์ดา้นลบต่อ

บริษทัฯ และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจท่ีจะปรับปรุงและตอบสนองต่อความเห็นต่างๆ  นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัให้มี

ระบบการส่ือสารทั้งภายในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต  มีการซกัซอ้มเพ่ือรับมือกบัวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง

ทนัท่วงที  และมีการทบทวนขั้นตอนในการรับมือกบัวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3.4.1 ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบในหลาย

ประเทศ รวมทั้งนโยบายภายในของบริษทัฯ เอง ทั้งน้ี การไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ

นโยบายของแต่ละประเทศเพียงบางส่วน อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้และอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ 

และนาํมาซ่ึงการไดรั้บการลงโทษและถูกปรับ หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

ฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ มีการติดตามข่าวสารท่ีสําคญัของภาครัฐท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือแจง้ให้คณะ

ผูบ้ริหารและหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ และจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงแก่หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ และฝ่ายกฎหมายยังมีส่วนร่วมในการพัฒนา

กระบวนการทาํงานท่ีอาจไดรั้บผลกระทบหรือตอ้งเปล่ียนแปลงจากกฎหมายเหล่านั้น เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ได้

ปฏิบติัตามกฏหมายต่างๆ อย่างถูกตอ้งและครบถว้น และมีการพฒันาระบบเพ่ือช่วยติดตามและรายงานการปฏิบติั

ตามกฎเกณฑต่์างๆ เช่น การจดัทาํสัญญา การต่ออายสุัญญา และใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้

เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) โดยไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ 

CAC เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 และดาํเนินการต่ออายุสมาชิกเม่ือเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งมีการประเมิน
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ความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัของกิจกรรมภายในบริษทัฯ ท่ีตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานของภาครัฐและมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะ

เกิดคอร์รัปชนั 

สาํหรับธุรกิจของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ บริษทัฯ ไดว้า่จา้งท่ีปรึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ

ติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงใหค้าํแนะนาํทางกฎหมายในประเทศท่ี

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ 

3.4.2 ความเส่ียงในการปฏิบัตติามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) 

เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) จะมีผล

บงัคบัใชว้นัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงผลกระทบของกฎหมายดงักล่าวท่ีมีต่อขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

บริษทัฯ จดัเกบ็ไว ้ซ่ึงมีทั้งขอ้มูลของลูกคา้สมาชิก พนกังาน ผูผ้ลิต และผูจ้าํหน่ายสินคา้  

บริษทัฯ ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ รวมทั้ งแต่งตั้ งคณะทาํงานและคณะกรรมการด้าน PDPA เพ่ือ

เตรียมการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งและกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในกฎหมายฉบบัน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และครบถว้น นอกจากน้ี ฝ่ายกฎหมายไดจ้ดัอบรมเก่ียวกบักฎหมายดงักล่าวใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือรับทราบและตระหนกัถึงผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทาํงาน 

3.5 ความเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและภัยอนัตราย (Environmental and Hazard Risk) 

3.5.1 ความเส่ียงจากโรคระบาดร้ายแรง (Pandemic) 

ในปี 2563 เป็นปีท่ีบริษทัฯ เผชิญกบัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงถือวา่เป็นโรคระบาดร้ายแรง

ทัว่โลก (Pandemic) ซ่ึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ อยา่งมีสาระสาํคญั ทั้งกฎระเบียบต่างๆ จากทางภาครัฐ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปซ้ือสินคา้ออนไลน์

เพ่ิมข้ึน กาํลงัในการซ้ือหรือจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของภาครัฐ อยา่งไร

กต็าม บริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไดจ้ดัทาํแผนการบริหาร

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤต (BCM) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทาํงานเพ่ือตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคและการประกาศมาตรการของรัฐบาล เพ่ือติดตาม และกาํหนดการ

ทาํงานต่างๆ ทั้งในการป้องกนั เช่น การเตรียมอุปกรณ์ป้องกนั ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยั แอลกอฮอล์ลา้งมือ การ

ตรวจวดัอุณหภูมิทั้งพนกังานและลูกคา้ การจดัการใหพ้นกังานบางส่วนทาํงานจากท่ีบา้น (work from home) และ

การกาํหนดมาตรการการจดัการแกไ้ขเม่ือพบว่ามีพนกังานมีความเส่ียงในการไดรั้บเช้ือโรค ตวัอย่างของมาตรการ

ในการจาํกดัการแพร่ระบาดภายในบริษทัฯ ไดแ้ก่ การสืบหาผูท่ี้มีความเส่ียง และคดัแยกผูท่ี้มีความเส่ียงออกนอก

พ้ืนท่ี ซ่ึงประสบผลสาํเร็จและไม่มีบุคลากรของบริษทัฯ ติดเช้ือดงักล่าวในช่วงท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาง

มาตรการการส่ือสารขอ้มูลและทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกตอ้งกบัทั้งพนกังาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง และ

หน่วยงานราชการภายนอก 
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3.5.2 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ(Natural Disaster)   

บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาถึงสภาพอากาศปัจจุบนัท่ีมีความแปรปรวนอยา่งรุนแรงมากข้ึน เช่น ภยัแลง้ อุทกภยั และ

วาตภยั ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของคู่คา้ รวมถึงการจดัส่งสินคา้จากคู่คา้ถึงบริษทัฯ   หรือ

เครือข่ายการขนส่งและกระจายสินคา้ของบริษทัฯ การเดินทางของลูกคา้ท่ีไม่สะดวกมาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสาขา 

บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัทาํแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤต (BCM) ซ่ึงรวมถึงการมีสาขา

และศูนยก์ระจายสินคา้ทัว่ประเทศท่ีสามารถส่งสินคา้แทนกนัไดใ้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากน้ี บริษทัฯ มี

เครือข่ายคู่คา้จาํนวนมาก ซ่ึงจะสามารถจดัหาสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีบริการสั่งสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน ์ ซ่ึงช่วยอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ไม่ตอ้งเดินทางไปซ้ือสินคา้ท่ีสาขา  

การพิจารณาลดผลกระทบจากความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติในอนาคต โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นอุทกภยั บริษทัฯ ได้

กระจายท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้โดยคดัเลือกสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงจากภยัธรรมชาติต่าง ๆ อยู่ในระดบัตํ่า และวาง

มาตรการช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรัดกุม เช่น การใชไ้ฟฟ้าจากหลายแหล่ง รวมถึงการผลิต

ไฟฟ้าใช้เองด้วยแผงพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้ งไวบ้นหลังคาของศูนย์จาํหน่ายสินค้า เพ่ือช่วยให้สาขาเปิด

ใหบ้ริการไดต้ามปกติในกรณีเกิดภยัธรรมชาติ 

3.6 ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 75 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

และ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) โดยทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัในกลุ่ม ซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ มี

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 93.08 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้น

ดงักล่าวอาจส่งผลใหน้กัลงทุนเกิดความกงัวลถึงความเส่ียงท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้มากกว่าร้อยละ 

75 จะควบคุมมติและกระบวนการตดัสินใจต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงมติพิเศษของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทาํใหผู้ถื้อหุน้

รายยอ่ยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัใหก้บัผูถื้อ

หุ้นรายย่อยในการนาํเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วย

กรรมการอิสระซ่ึงลว้นเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับในสังคม จาํนวน 5 ท่าน คิดเป็น 

1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิทกัษสิ์ทธิและผลประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อย และมีการ

แต่งตั้งกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบและถ่วงดุล

อาํนาจในการบริหารจดัการของบริษทัฯ ทั้งน้ี หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือเป็นธุรกรรมท่ีเป็น

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการ

ทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งภายใตก้รอบของกฎหมาย  
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที 29 

4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยถ์าวรหลกัทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย ทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหักค่าเสือมราคาสะสมและสาํรองการดอ้ย

คา่ต่างๆ ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ สาํหรับรอบบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม โดยมีรายละเอียดดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

31 ธ.ค. 62 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

1 ม.ค. 63 

มูลค่าสุทธทิางบัญชี 

31 ธ.ค. 63 

ทดิีน อาคาร และอปุกรณ์ 31,579 31,058 30,564 

สิทธิการเช่า 2,364 - - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 10,193 10,204 

รวม 33,943 41,251 40,768 

นอกจากนี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยงัมีอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (นอกจาก

ค่าความนิยม) มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 2,390 

ลา้นบาท และ 2,314 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

4.1.1 ทีดนิและส่วนปรับปรุงทีดินทบีริษทัฯ หรือบริษทัย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ  

(1) ทีดนิและส่วนปรับปรุงทีดินทบีริษทัฯ หรือบริษทัย่อยเป็นเจ้าของครองกรรมสิทธ ิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดินทีบริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นเจา้ของกรรมสิทธิมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

เทา่กบั 12,350 ลา้นบาท  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

กลุ่มธุรกจิ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

31 ธ.ค. 63 
วตัถุประสงค์ 

ในการประกอบธุรกิจ 
ภาระผูกพนั 

ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 12,350 ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ /  

ร้านจาํหน่ายสินคา้ 

ไม่มี 

ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

 

- สาํนกังาน / 

ร้านอาหารและมินิมาร์ท 

ไม่มี 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที 30 

(2) ทีดนิทีบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยถือครองสิทธิการใช้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ทีดินทีดินทีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ถือครองสิทธิการใช้ มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

หลงัหักค่าเสือมราคาสะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ เท่ากบั 6,822 ลา้น

บาท   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

กลุ่มธุรกจิ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

31 ธ.ค. 63 
วตัถุประสงค์ 

ในการประกอบธุรกิจ 
ภาระผูกพนั 

ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 6,822 ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ /  

ร้านจาํหน่ายสินคา้ 

ไม่มี 

ธุรกิจฟูดเซอร์วิส - สาํนกังาน / 

ร้านอาหารและมินิมาร์ท 

ไม่มี 

  

4.1.2 อาคารและอปุกรณ์ทบีริษทัฯ หรือบริษทัย่อยใช้ในการประกอบธรุกจิ  

(1) อาคาร และอปุกรณ์ ทีบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยเป็นเจ้าของครองกรรมสิทธ ิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 อาคาร ส่วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ทีบริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธิมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวม

ของบริษทัฯ เทา่กบั 18,214 ลา้นบาท  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

กลุ่มธุรกจิ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

31 ธ.ค. 63 
วตัถุประสงค์ 

ในการประกอบธุรกิจ 
ภาระผูกพนั 

ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 17,956 ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ /  

ร้านจาํหน่ายสินคา้ 

มี 

ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 258 สาํนกังาน / 

ร้านอาหารและมินิมาร์ท 

ไม่มี 

ธุรกิจอนืๆ เพือสนบัสนุนธุรกิจ

หลกั 

- ใชใ้นการประกอบธุรกิจอนืที

เกียวขอ้ง / สาํนกังาน 

ไม่มี 

หมายเหตุ: อาคารและอุปกรณ์ หมายความรวมถึง อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และเครืองจกัรและอุปกรณ์ เครืองตกแต่งติดตงัและ

เครืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และ สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตงั 

 

(2) อาคาร และอปุกรณ์ทีบริษัทฯ หรือบริษทัย่อยเป็นถือครองสิทธิการใช้ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 อาคาร ส่วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ทีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ถือครองสิทธิ

การใช ้มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือมราคาสะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวมของ

บริษทัฯ เท่ากบั 3,382 ลา้นบาท    

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที 31 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

กลุ่มธุรกจิ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

31 ธ.ค. 63 
วัตถุประสงค์ 

ในการประกอบธุรกจิ 
ภาระผูกพนั 

ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 3,318 ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ /  

ร้านจาํหน่ายสินคา้ 

ไม่มี 

ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 64 สาํนกังาน / 

ร้านอาหารและมินิมาร์ท 

ไม่มี 

ธุรกิจอืนๆ เพือสนบัสนุนธุรกิจ

หลกั 

- ใชใ้นการประกอบธุรกิจอืนที

เกียวขอ้ง / สาํนกังาน 

ไม่มี 

หมายเหตุ: อาคารและอุปกรณ์ หมายความรวมถึง อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และเครืองจกัรและอุปกรณ์ เครืองตกแต่งติดตงัและ

เครืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และ สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตงั 

 

 

4.2 สินทรัพย์ทีไม่มตีัวตนทสํีาคัญ  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเครืองหมายการคา้ทีสาํคญัทีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจดงัต่อไปนี 

เครืองหมายการค้า วันทอีอก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวนทะเบยีน

เครืองหมายการค้า 

 
20 ก.ค. 

2535 

19 ก.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหาร โตะ๊ ตู ้เกา้อ ี

 

1 

 

20 ก.ค. 

2535 

 ก.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหาร 

1 

 

20 ก.ค. 

2535 

 ก.ค. 

2565 

 อาหารสดทีเตรียมไว้เป็นชุดเพือใช้ใน

การปรุง 

1 

 
21 ก.ค. 

2535 

 ก.ค. 

2565 

 เครืองเขียน เครืองใชส้ํานกังาน เครืองใช้

สาํนกังานอตัโนมตั ิ

 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหาร 

 

2 

     



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที 32 

เครืองหมายการค้า วันทอีอก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวนทะเบยีน

เครืองหมายการค้า 

 

21 ก.ค. 

2535 

20 ก.ค. 

2565 

 เครืองเขียน เครืองใชส้ํานกังาน เครืองใช้

สาํนกังานอตัโนมตั ิ

 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหาร 

2 

 

15 ธ.ค. 

2535 

14 ธ.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหาร 

 เครืองเขียน เครืองใชส้ํานกังาน เครืองใช้

สาํนกังานอตัโนมัติ และเครืองใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 

3 

 15 ธ.ค. 

2535 

14 ธ.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหาร 

 เครืองเขียน เครืองใชส้ํานกังาน เครืองใช้

สาํนกังานอตัโนมัติ และเครืองใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 

3 

 

2 เม.ย. 

2536 

1 เม.ย. 

2566 

 อาหารทีจดัไวเ้ป็นชุดเพือใชใ้นการปรุง 1 

 

30 เม.ย. 

2536 

29 เม.ย. 

2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 1 

 
9 มิ.ย. 

2536 

8 มิ.ย. 

2566 

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery)  1 

 

9 มิ.ย. 

2536 

8 มิ.ย. 

2566 

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery) 1 

      

 
27 เม.ย. 

2559 

26 เม.ย. 

2569 

 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหาร 

 สิงทอและเครืองแต่งกาย 

2 

 

5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 สาํลีใชปั้นหู 1 

 

5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery)  

 เครืองดืมนาํผลไม ้

 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

11 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที 33 

เครืองหมายการค้า วันทอีอก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวนทะเบยีน

เครืองหมายการค้า 

 
5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery)  

 เครืองดืมนาํผลไม ้

 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

7 

 
2 ก.ค. 

2544 

1 ก.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์

อาหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

4 

 

19 ก.ค. 

2534 

18 ก.ค. 

2564 

 อาหารดดัแปลงใชใ้นทางการแพทย ์

 ผลิตภณัฑอ์าหารหมกัดอง ขนมขบเคียว 

และเครืองปรุงในการประกอบอาหาร 

 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และเครืองดืม 

4 

 

 พ.ย. 

2552 

 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 

 สือโฆษณา 1 

 
18 พ.ค. 

2560 

17 พ.ค.

2570 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง  

 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหาร 

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery)  

 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ า ห า ร แ ห้ ง  แ ล ะ อ า ห า ร

กระป๋อง 

 เบเกอรี และเครืองปรุงในการประกอบ

อาหาร 

 เครืองดืม 

7 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2572 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง และ

เครืองสาํอางค ์

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery)  

 เครืองเขียน เครืองใชส้าํนกังาน เครืองใช้

สาํนกังานอตัโนมตั ิ

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

 ผกั ผลไมส้ด เนือสตัว ์อาหารทะเล อาหาร

นม 

 เครืองปรุง  

 เครืองดืม ขนมขบเคียว 

 วิสกี 

10 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที 34 

เครืองหมายการค้า วันทอีอก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวนทะเบยีน

เครืองหมายการค้า 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2572 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง และ

เครืองสาํอางค ์

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery)  

5 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2572 

 สารเสริมความเป็นด่างของนํา สารปรับ

คา่ ความเป็นกรดด่างใหเ้ป็นกลาง 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง  

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery) 

4 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2572 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็  

 สินคา้ของชาํทวัไป (General Grocery) 

 เครืองปรุง และผลิตภัณฑ์ทีใช้ในการ

ประกอบอาหาร 

2 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2572 

 เครืองดืม และขนมขบเคียว 2 

 

12 พ.ค. 

2553 

11 พ.ค. 

2563 

 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ า ห า ร แ ห้ ง  แ ล ะ อ า ห า ร

กระป๋อง 

 เครืองดืม และเครืองปรุงในการประกอบ

อาหาร 

2 

 

31 พ.ค. 

2553 

30 พ.ค. 

2563 

 ขา้วบรรจุถุง 1 

 

18 พ.ย. 

2553 

17 พ.ย. 

2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

 จัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจัดการ

ตลาด การจดัการดา้นการคา้ 

3 

 

15 ก.พ. 

2555 

 

14 ก.พ. 

2565 

 เนือสตัว ์และเนือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 
 

15 ก.พ. 

2555 

14 ก.พ. 

2565 

 เนือสตัว ์และเนือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 

25 ธ.ค. 

2555 

24 ธ.ค. 

2565 

 กระดาษเช็ดปาก 

 สารเคมีใหค้วามหวานเทียม 

 ผลิตภณัฑจ์ากนม กาแฟ โกโก ้นาํผลไม ้

 หลอดกาแฟ ถว้ยกระดาษ ถว้ยกาแฟ จาน

รอง ถว้ยใส่นม ทีคนกาแฟ 

9 
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เครืองหมายการค้า วันทอีอก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวนทะเบยีน

เครืองหมายการค้า 

 

7 มี.ค. 

2556 

6 มี.ค. 

2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 

 ผกั และผลไมที้ถนอมสภาพแลว้ 

 

2 

 

5 ก.ค. 2556 4 ก.ค. 2566  เนือสตัว ์

 สิงทีสกดัจากเนือสตัว ์ไข ่นม เนยทีใชเ้ป็น

อาหาร 
 สารปรุงแต่งกลินรส 

2 

 

13 ต.ค. 

2557 

12 ต.ค. 

2567 

 ซาลาเปา ขนมจีบ 1 

  

3 พ.ค. 

2556 

2 พ.ค. 

2566 

 เคก้ คุก๊กี ขนมปัง 1 

 

3 พ.ค. 

2556 

2 พ.ค. 

2566 

 เคก้ คุก๊กี ขนมปัง 1 

 

 ส.ค.

2560 

 ส.ค.

2570 

 เนือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 

 ก.ย.

2560 

 ก.ย.

2570 

 นาํดืม นาํแร่ 1 
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4.3 สรุปสัญญาทสํีาคญั  

4.3.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครืองหมายการค้า เครืองหมายบริการ 

เครืองหมายการคา้และเครืองหมายบริการของบริษทัฯ อยู่ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครืองหมาย

การคา้ และเครืองหมายบริการกบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี 

(1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครืองหมายการคา้ เครืองหมายบริการระหว่างบริษทั ซี พี ออลล์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ซึงมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี 

คู่สัญญา 
คู่สัญญาผูอ้นุญาต:   บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

คู่สัญญาผูรั้บอนุญาต:   บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 563 ถงึ 31 ธนัวาคม 563 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้ครืองหมายการคา้ เครืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร  

ขอบเขตของสัญญา 

บริษทัฯ ใชเ้ครืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้ ในการดาํเนินธุรกิจ 

โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การจดัเรียงสินคา้รวมทงัการบริหารธุรกิจ และเมือมี

การพฒันารูปแบบร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษทัฯ จะ

ไดรั้บความรู้และเทคนิคในการดาํเนินธุรกิจทีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

เงือนไขอืนทีสําคญั 
อายสุญัญา 1 ปี การต่อสญัญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนืองกนั คู่สญัญาทงั

สองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

หมายเหตุ: ในปี 2556 เมือซีพี ออลล ์ไดเ้ขา้ซือหุน้บริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. ซึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษทัฯ 

นนั ซีพี ออลล ์ยงัไดม้าซึงสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอีกดว้ย ดว้ยเหตนีุ ซีพ ีออลล ์จึง

ไดม้าซึงสิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ เครืองหมายบริการ ใน 11 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 

พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั และปากีสถาน และใหบ้ริษทัฯ เป็นผูรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเครืองหมายการคา้ และเครืองหมาย

บริการในลกัษณะสัญญารูปแบบเดียวกนักบัทีเคยเป็นอยูเ่ดิมก่อนการเขา้ซือหุน้ของ  บริษทัฯ โดยซีพี ออลล ์ในปี 2556 (โปรดพจิารณา

รายละเอียดเพมิเติมในรายงานความเห็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัการไดม้าซึงสินทรัพยโ์ดยบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

จดัทาํโดย บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ลงวนัที 20 พฤษภาคม 2556) 
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4.3.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินทีสําคัญ 

สัญญาเช่าทีดนิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ได้เช่าทีดินเพือใช้เป็นทีตงัสถานทีประกอบการ โดยมีจาํนวนสัญญา

ทงัสิน 50 แห่ง ทงันี มีช่วงอายสุัญญาเช่าอยูร่ะหว่าง 10 ปี – 38 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญา

อยูร่ะหวา่งประมาณ 4 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทาํเลทีตงั พืนทีใชส้อย และเงือนไขสาํคญัดงัต่อไปนี 

 

 ศูนย์จําหน่ายสินค้า ขนาดทีดนิ ปีทีสัญญาครบกาํหนด (พ.ศ) เงือนไขสําคญั 

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1) 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 2567 คาํมนัต่ออาย ุ

2. สาขาสาทร1) 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 2569 คาํมนัต่ออาย ุ

3. สาขาสามเสน2) 22 ไร่ 27 ตารางวา 2574 คาํมนัต่ออาย ุ

4. สาขาภูเก็ต3) 24 ไร่ 21.75 ตารางวา 2584 - 

5. สาขาสมุย2) 14 ไร่ 10.7 ตารางวา 2579 คาํมนัต่ออาย ุ

6. สาขาลาํพนู2) 21 ไร่ 7 ตารางวา 2580 - 

7. สาขาราชบุรี3) 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา 2584 คาํมนัต่ออาย ุ

8. สาขาป่าตอง2) 

สาขาป่าตอง (ส่วนขยาย) 2) 

 งาน  

200 ตารางวา 

2578 

2578 

คาํมนัต่ออาย ุ

คาํมนัต่ออาย ุ

9. สาขาราไวย์2) 

สาขาราไวย ์(ส่วนขยาย) 2 

3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา 

1 ไร่ 5  ตารางวา 

2576 

2578 

คาํมนัต่ออาย ุ

คาํมนัต่ออาย ุ

10. สาขาเกาะพะงนั2) 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา 2577 คาํมนัต่ออาย ุ

11. สาขาบึงกาฬ3) 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 2586 คาํมนัต่ออาย ุ

12. สาขาพทัยาเหนือ2) 8 ไร่ 48.25 ตารางวา 2581 คาํมนัต่ออาย ุ

13. สาขาแม่สาย3) 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 2586 คาํมนัต่ออาย ุ

14. สาขาศาลายา3) 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา 2587 - 

15. สาขาแม่สอด3) 21 ไร่  2588 คาํมนัต่ออาย ุ

16. สาขาถลาง3) 25 ไร่  2587 คาํมนัต่ออาย ุ

17. สาขาระนอง3) 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา 2588 คาํมนัต่ออาย ุ

18. สาขากลัปพฤกษ์3) 10 ไร่ 97.1 ตารางวา 2583 คาํมนัต่ออาย ุ

19. สาขาฝาง3) 26 ไร่  2587 คาํมนัต่ออาย ุ
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 ศูนย์จําหน่ายสินค้า ขนาดทีดนิ ปีทีสัญญาครบกาํหนด (พ.ศ) เงือนไขสําคญั 

20. สาขานครนายก3) 5 ไร่ 2588 - 

21. สาขานครอนิทร์3) 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา 2588 คาํมนัต่ออาย ุ

22. สาขาบา้นเพ3) 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา 2588 คาํมนัต่ออาย ุ

23. สาขาทุ่งสง3) 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา 2588 คาํมนัต่ออาย ุ

24. สาขาศรีนครินทร์ 22) 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา 2582 คาํมนัต่ออาย ุ

25. สาขาพษิณุโลก 23) 22 ไร่ 2588 คาํมนัต่ออาย ุ

26. สาขาเกาะชา้ง3) 6 ไร่ 2591 คาํมนัต่ออาย ุ

27. สาขาโคราช 23) 22 ไร่ 27 ตารางวา 2588 คาํมนัต่ออาย ุ

28. สาขาน่าน3) 28 ไร่ 78.3 ตารางวา 2588 คาํมนัต่ออาย ุ

29. สาขาอ่าวนาง2) 6 ไร่ 2578 คาํมนัต่ออาย ุ

30. สาขากะรน2) 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา 2581 คาํมนัต่ออาย ุ

31. สาขาวารินชาํราบ3) 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา 2588 คาํมนัต่ออาย ุ

32. สาขาหนองจอก3) 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา 2589 - 

33. สาขาแหลมฉบงั3) 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา 2589 - 

34. สาขาศรีสะเกษ2) 56.6 ตารางวา 2581 คาํมนัต่ออาย ุ

35. สาขาวงัหิน2) 2,696 ตารางเมตร 2582 คาํมนัต่ออาย ุ

36. สาขากาฬสินธ์3) 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา 2589 คาํมนัต่ออาย ุ

37. สาขาอุดมสุข2) 4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา 2579 - 

38. สาขาปทุมธานี3) 21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา 2590 คาํมนัต่ออาย ุ

39. สาขาประชาอทุิศ3) 3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา 2590 คาํมนัต่ออาย ุ

40. สาขาสุขุมวิท 713) 1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา 2585 คาํมนัต่ออาย ุ

41. สาขานวมินทร์ 703) 4 ไร่ 3 งาน  2585 คาํมนัต่ออาย ุ

42. สาขาชะอาํ2) 8 ไร่ 8 ตารางวา 2576 - 

43. สาขาอ่อนนุช3) 2 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา 2586 - 

44. สาขาสุขสวสัดิ3) 4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 2591 - 

45. สาขาลาดกระบงั3) 4 ไร่ 73 ตารางวา 2587 - 

46. สาขากบนิทร์บุรี3) 25 ไร่  2591 - 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 
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 ศูนย์จําหน่ายสินค้า ขนาดทีดนิ ปีทีสัญญาครบกาํหนด (พ.ศ) เงือนไขสําคญั 

47. สาขาสตัหีบ3)  ไร่  งาน .  ตารางวา 2592 - 

48. สาขาราม 3)  ไร่  2592 - 

49. สาขาอมตะนคร3) 7 ไร่  2592 - 

50. สาขาบางคอแหลม )  ไร่  งาน .  ตารางวา 2593 - 

หมายเหต:ุ 1) ระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญาตาํกวา่ 10 ปี 

 2) ระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญาตงัแต่ 10-20 ปี 

 3) ระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญาตงัแต่ 20-30 ปี 

 

สัญญาเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย ได้เช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพือใช้เป็นทีตัง

สถานทีประกอบการในประเทศไทยจาํนวน 18 แห่ง ทงันี มีช่วงอายสุัญญาเช่าอยูร่ะหว่าง 4 ปี - 25 ปี และมี

ช่วงระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญาอยูร่ะหว่างประมาณ 1 ปี - 25 ปี โดยมีรายละเอียดทาํเลทีตงั พนืทีใชส้อย 

และเงือนไขสาํคญัดงัต่อไปนี  
 

ศูนย์จําหน่ายสินค้า พืนทีใช้สอย ปีทีสัญญาครบกาํหนด (พ.ศ) เงือนไขสําคญั 

1. สยามโฟรเซ่น            

สาขาตลาดเมืองใหม่ 

222 ตารางเมตร 2566 ใหสิ้ทธิไดเ้ช่าก่อนผูอื้น 

ภายหลงัหมดอายุสัญญาเช่า 

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี 128 ตารางเมตร 2564 คาํมนัต่ออาย ุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง 131 ตารางเมตร 2566 คาํมนัต่ออาย ุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดย่าโม 145 ตารางเมตร 2564 คาํมนัต่ออาย ุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรีราชา 259 ตารางเมตร 2564 คาํมนัต่ออาย ุ

6. แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ  

สาขาป่าตอง 

1,682 ตารางเมตร 2578 คาํมนัต่ออาย ุ

7. แมค็โคร ฟูดชอ้ป  

สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 

1,984 ตารางเมตร 2577 คาํมนัต่ออาย ุ

8. สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดนานาเจริญ 

400.30 ตารางเมตร 2570 - 

9. แมค็โคร ฟูดชอ้ป  

สาขาตลาดวงศกร 

59.5 ตารางเมตร 2579 - 

10. สยามโฟรเซ่น สาขานาเกลือ  ตารางเมตร 2574 - 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที 40 

ศูนย์จําหน่ายสินค้า พืนทีใช้สอย ปีทีสัญญาครบกาํหนด (พ.ศ) เงือนไขสําคญั 

11. แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ  

สาขาวงัหิน 

400 ตารางเมตร 2582 - 

12. แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ  

สาขาเพชรเกษม 

9,968 ตารางเมตร 2578 - 

13. แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ  

สาขาบางปู 

1,998 ตารางเมตร 2574 - 

14. แมค็โคร ฟูดชอ้ป  

สาขาพระราม 4 

1,200 ตารางเมตร 2574 - 

15. แมค็โคร ฟูดชอ้ป  

สาขาทองหล่อ 

1,500 ตารางเมตร 2564 - 

16. แมค็โคร ฟูดชอ้ป  

สาขาสัมมากร 

0-3-67 ไร่ 2574 - 

17. สาขาตลาดนาทองเจริญ 1,728 ตารางเมตร 2587 - 

18. เฟรชแอทแม็คโคร  

สาขาอีสพาร์ค 

1,109 ตารางเมตร 2588 - 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดเ้ช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพือใช้เป็นทีตงั

สถานทีประกอบการในต่างประเทศจาํนวน 20 แห่ง โดยมีรายละเอียดทาํเลทีตงั พืนทีใช้สอย และเงือนไข

สาํคญัดงัต่อไปนี  
  

ประเทศ/การประกอบธุรกจิ พืนทีเช่า 
ปีทีสัญญาครบกาํหนด 

(พ.ศ) 
เงือนไขสําคญั 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน / สาํนกังาน

ใหญ ่Makro (Guangzhou) Food 

Company Limited  

843.68 ตารางเมตร 2566 ใหสิ้ทธิไดเ้ช่าก่อนผูอื้น 

ภายหลงัหมดอายุสัญญาเช่า 

2. สาธารณรัฐประชาชนจีน / ศูนย์

จาํหน่ายสินคา้แมค็โคร สาขา Huadu 

2,792.78 ตารางเมตร 2580 ใหสิ้ทธิไดเ้ช่าก่อนผูอื้น 

ภายหลงัหมดอายุสัญญาเช่า 

3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา / 

สาํนกังานใหญ่ ARO Commercial 

Company Limited และ ศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โคร สาขา Sat San 

37,312 ตารางเมตร  2592 คาํมนัต่ออาย ุ



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที 41 

ประเทศ/การประกอบธุรกจิ พืนทีเช่า 
ปีทีสัญญาครบกาํหนด 

(พ.ศ) 
เงือนไขสําคญั 

4. กมัพูชา / สาํนกังานใหญ ่Makro 

(Cambodia) Company Limited และ

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร  

สาขา Sen Sok กรุงพนมเปญ 

51,709 ตารางเมตร 2590 คาํมนัต่ออาย ุ

5. กมัพูชา / ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร 

สาขา Siem Reap 

53,376 ตารางเมตร 2591 คาํมนัต่ออาย ุ

6. กมัพูชา / สาํนกังานใหญ ่Indoguna 

(Cambodia) Company Limited  

367 ตารางเมตร 2563 คาํมนัต่ออาย ุ

7. อนิเดีย / สํานกังานใหญ่ CP Wholesale 

India Private Limited 

141 หน่วยพนืที

ทาํงาน (Co-Working 

Space) 

2568 - 

8. อนิเดีย / ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ LOTS 

Wholesale Solutions สาขา Ithum 

5,365.05 ตารางเมตร 2591 คาํมนัต่ออาย ุ

9. อนิเดีย / ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ LOTS 

Wholesale Solutions สาขา AKD 

3,763.03 ตารางเมตร 2581 คาํมนัต่ออาย ุ

10. อนิเดีย / ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ LOTS 

Wholesale Solutions สาขา NSP 

4,695.50 ตารางเมตร 2576 - 

11. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / สาํนกังาน

ใหญ่และคลงัสินคา้ Indoguna Dubai 

Limited Liability Company  

596.99 ตารางเมตร 2563 คาํมนัต่ออาย ุ

12. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / คลงัสินคา้ 

Indoguna Dubai Limited Liability 

Company 

181.73 ตารางเมตร 2564 คาํมนัต่ออาย ุ

13. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / สาํนกังาน 

Maxzi The Good Food Restaurant  

& Cafe Limited Liability Company 

และ ร้านอาหาร/มินิมาร์ท MAXZI 

The Good Food Shop 

278.70 ตารางเมตร 2564 คาํมนัต่ออาย ุ

14. สิงคโปร์ /สาํนกังาน คลงัสินคา้ และ

สถานทีตดัแต่งและบรรจุสินคา้

1543.7 ตารางเมตร 2586 - 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 
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ประเทศ/การประกอบธุรกจิ พืนทีเช่า 
ปีทีสัญญาครบกาํหนด 

(พ.ศ) 
เงือนไขสําคญั 

Indoguna  (Singapore) Private 

Limited 

15. สิงคโปร์ /สาํนกังาน คลงัสินคา้ และ

สถานทีตดัแต่งและบรรจุสินคา้

Indoguna  (Singapore) Private 

Limited 

1542.2 ตารางเมตร 2564 คาํมนัต่ออาย ุ

16. สิงคโปร์ /สาํนกังาน คลงัสินคา้ และ

สถานทีตดัแต่งและบรรจุสินคา้

Indoguna  (Singapore) Private 

Limited  

1543.8 ตารางเมตร 2568 คาํมนัต่ออาย ุ

17. เวยีดนาม / สํานกังานและคลงัสินคา้ 

Indoguna Vina Food Service 

Company Limited 

997 ตารางเมตร 2564 คาํมนัต่ออาย ุ

18. เวยีดนาม / สํานกังาน Indoguna Vina 

Food Service Company Limited 

200 ตารางเมตร 2566 คาํมนัต่ออาย ุ

19. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / สาํนกังาน

Indoguna Lordly Company Limited 

349.31 ตารางเมตร  2567 คาํมนัต่ออาย ุ

20. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / สาํนกังาน

และสถานทีตดัแตง่และบรรจุสินคา้

Indoguna Lordly Company Limited 

724.64 ตารางเมตร 2567 คาํมนัต่ออาย ุ

 

 

  

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย หนา้ที 43 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มิไดเ้ป็นคู่ความหรือคูก่รณีในคดีหรือขอ้พพิาททางกฎหมายใด ๆ ทียงัไม่สินสุดทีอาจส่งผล

กระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อยทีมีจาํนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2563 รวมทงัคดีทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างมีนัยสําคญั 

และคดีอืนทีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ท่ี 44 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“SML”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

0 2067 8999     

0 2067 9888 

 www.siammakro.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง

ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” ในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่

ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด

เล็กถึงขนาดกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรกา้ กลุ่ม

สถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจบริการ 

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

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

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

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

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
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 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ท่ี 45 

6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

ลาํดบั ช่ือธุรกจิ/ สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ประเทศที่ 

ดาํเนินธุรกจิ 

ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บริษทั โปรมาร์ท จํากดั ("PRO")  

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท:์ 0 2067 8999  

โทรสาร: 0 2067 9044 

กิจการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค ไทย สามญั 10,000,000  

บาท 

2,500,000 

บาท 

100 

บาท 

99.99 

2 บริษทั แม็คโคร  อาร์โอเอช จํากดั ("MROH") 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250    

โทรศพัท:์ 0 2067 8999  

โทรสาร: 0 2067 9044 

กิจการให้บริการดา้นเทคนิคและ

การให้บริการสนบัสนุนแก่

วิสาหกิจในเครือ 

ไทย สามญั 4,707,000,000 

บาท 

4,532,000,000 

บาท 

100 

บาท 

99.99 

3 Makro (Cambodia) Company Limited ("MAC") 

5734, Street 1003, Bayab Village,  

Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok,  

Phnom Penh, Cambodia    

โทรศพัท:์ (855) 23 977 377 

เวบ็ไซต:์ www.makrocambodia.com  

ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและ

กิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

กมัพชูา สามญั 68,000,000

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

47,200,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

10  

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

70 

4 CP Wholesale India Private Limited ("CPWI") 

7th & 8th Floor, WeWork BlueOne Square, 246, Phase 

IV, Udyog Vihar, Gurugram 122016 , India 

โทรศพัท:์ (91) 124 447 9000   

โทรสาร: (91) 124 447 9199                                               

เวบ็ไซต:์ https://corporate.lotswholesale.com/ 

ดาํเนินธุรกิจคา้ส่งและธุรกิจอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อินเดีย สามญั 675,000,000 

รูปีอินเดีย 

671,428,530 

รูปีอินเดีย 

10  

รูปีอินเดีย 

99.99 

http://www.makrocambodia.com/
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ลาํดบั ช่ือธุรกจิ/ สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ประเทศที่ 

ดาํเนินธุรกจิ 

ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

5 ARO Commercial Company Limited ("MM") 

322, Upper Pazundaung Road, Sat San Ward Mingalar 

Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar 11171 

โทรศพัท:์ (95) 9700 330 100  

ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและ

กิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา 

สามญั 31,300,000

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

31,300,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

- 99.99 

6 ARO Company Limited ("ARO")                        

Corner of Bogyoke Aung San Road and 27th Street, 

Unit #15-06 to #15-10, Level 15, Junction City Tower, 

Pabedan Township, Yangon, Myanmar 

ให้บริการดา้นการตลาดและ 

ท่ีปรึกษา 

สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา 

สามญั 183,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

183,000  

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

- 99.99 

7 Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

("MGZ") 

Zibian#01 of 10th & 11th Floor, No.65 Xianlie Middle 

Road, Yuexiu District, Guangzhou, China  

โทรศพัท:์ (86) 020 2333 6999 

ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและ

กิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

สามญั 111,000,000 

หยวนเหริน 

หมินป้ี 

111,000,000 

หยวนเหริน 

หมินป้ี 

- 99.99 

8 Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket 

Company Limited ("MGH") 

No.163 Yingbin avenue, Gaosheng Square,  

1st & 2nd Floor, Huadu District, Guangzhou, China 

โทรศพัท:์ (86) 020 2221 6688 

ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและ

กิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

สามญั 15,000,000  

หยวนเหริน 

หมินป้ี 

15,000,000 

หยวนเหริน 

หมินป้ี 

- 99.99 

9 บริษทั สยามฟูดเซอร์วสิ จํากดั   ("SFS") 

2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    

โทรศพัท:์ 0 2782 6000  

โทรสาร: 0 2782 6009 

 เวบ็ไซต:์ www.siamfoodservices.com 

กิจการนาํเขา้และจาํหน่ายอาหาร

จากต่างประเทศและในประเทศ 

และให้บริการดา้นค่าระวางและ

จดัส่งสินคา้ค่าเช่าและ ค่าเก็บรักษา

สินคา้ 

ไทย สามญั 3,183,000,000 

บาท 

3,183,000,000 

บาท 

100 

บาท 

99.99 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

  

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ท่ี 47 

ลาํดบั ช่ือธุรกจิ/ สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ประเทศที่ 

ดาํเนินธุรกจิ 

ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

10 Indoguna Vina Food Service Company Limited 

("INDV") 

44B Phan Xich Long Street, Ward 3, Phu Nhuan 

District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

โทรศพัท:์ (84) 907 091 188   

โทรสาร: (84) 28 3995 6756                                             

 เวบ็ไซต:์ www.indogunavina.com 

ประกอบธุรกิจทางการคา้และจดั

จาํหน่าย รวมทั้งธุรกิจธุรกิจนาํเขา้

และส่งออกผลิตภณัฑด์า้นอาหาร 

เวียดนาม สามญั 5,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐ  

5,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐ  

- 100 

11 Indoguna (Singapore) Private Limited ("INDS") 

36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate,  

Singapore 758221  

โทรศพัท ์: (65) 6755 0330  

โทรสาร  : (65) 6755 9522 

เวบ็ไซต ์ : www.indoguna.com 

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

รวมทั้งธุรกิจนาํเขา้และส่งออก

ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร 

สิงคโปร์ สามญั 1,600,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 

1,600,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 

- 80 

12 Indoguna Dubai Limited Liability Company 

("INDD") 

Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1  

P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates 

โทรศพัท ์: (971) 4 338 6304 

โทรสาร : (971) 4 338 6305 

เวบ็ไซต:์ www.indoguna.com/indogunadubai-llc/     

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่าย

ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

สามญั 300,000 

ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 

300,000 

ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 

1,000 

ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 

80 

13 Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited 

Liability Company ("MAXZI") 

Al Shafar Investment Building, Shop No. 20,  

P.O. Box 126113 

Al Quoz 1, Dubai, United Arab Emirates 

ดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้

ปลีกขนาดเลก็ 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

สามญั 8,000,000 

ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 

7,000,000 

ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 

1,000  

ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 

80 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

  

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ท่ี 48 

ลาํดบั ช่ือธุรกจิ/ สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ประเทศที่ 

ดาํเนินธุรกจิ 

ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

โทรศพัท:์ (971) 4 395 3988 

เวบ็ไซต:์ https://maxzi.ae  

14 Indoguna Lordly Company Limited ("INDL") 

Unit 5A & Unit 7B, Sing Mei Industrial Building  

29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, Hong Kong                                                    

โทรศพัท:์  (852) 2730 2025  

เวบ็ไซต:์ www.lordly.com.hk    

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

รวมทั้งธุรกิจนาํเขา้และส่งออก

ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร 

เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง 

สามญั 10,000 

ดอลลาร์ฮ่องกง 

10,000 

ดอลลาร์ฮ่องกง 

1  

ดอลลาร์ฮ่องกง 

80 

15 Just Meat Company Limited ("JM")  

Unit 5A & Unit 7B, Sing Mei Industrial Building  

29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, Hong Kong  

โทรศพัท:์  (852) 2730 2025   

เวบ็ไซต:์  www.justmeat.com.hk    

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่าย

ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร 

เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง 

สามญั 1,000,000 

ดอลลาร์ฮ่องกง 

1,000,000 

ดอลลาร์ฮ่องกง 

1,000  

ดอลลาร์ฮ่องกง 

80 

16 Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) 

No. 5734, Street 1003, Bayab Village,  

Sangkat Phnom Penh Thmey,  

Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia   

โทรศพัท:์ (855) 2390 1369 

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่าย

ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร 

กมัพชูา สามญั 2,500,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 

2,500,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 

10  

ดอลลาร์สหรัฐ 

99.99 

 

 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                            แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ท่ี 49 

 

6.3 บุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนหุ้น :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

    โทรศพัท ์0 2009 9000, 0 2009 9999  

     โทรสาร 0 2009 9991 
 

ผู้สอบบัญชี :  1)  นางสาวสุจิตรา มะเสนา 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 8645 

 2)  นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ    

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4068 

 3)  นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 6112 

    บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

 ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศพัท ์0 2677 2000    

 โทรสาร 0 2677 2222 

      

ที่ปรึกษากฎหมาย :  บริษทั เอสซีแอล นิชิมูระ จาํกดั 

    ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 

    3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

    โทรศพัท ์0 2676 6667-8 

     โทรสาร 0 2676 6188-9 

    บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

    ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 

    3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

    โทรศพัท ์0 2676 6667-8 

     โทรสาร 0 2676 6188-9 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ที 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี2  

การจดัการและการกํากบัดูแลกิจการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ หนา้ที 51 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว 

หุ้นสามัญ 

ทุนจดทะเบียน 2,400,000,  บาท 

ทุนชาํระแลว้ 2,400,000,  บาท 

จาํนวนหุน้สามญั 4,800,000,000 หุน้ 

มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 25 สิงหาคม 2563 ซึงเป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) บริษทัฯ มี

การกระจายการถือหุน้ ดงันี 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

ทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว 4,800,000,000 100.00 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย   

 นิติบุคคล 4,680,745,700 97.51 

 บุคคลธรรมดา 70,423,213 1.47 

รวม 4,751,168,913 98.98 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว   

 นิติบุคคล 47,700,576 1.00 

 บุคคลธรรมดา 1,130,511 0.02 

รวม 48,831,087  1.02  

 

ข้อจาํกดัการถือครองหุ้นสามัญโดยบคุคลต่างด้าว 

บริษทัฯ มีขอ้จาํกดัการถือครองหลกัทรัพยข์องบุคคลต่างดา้ว (Foreign Limit) ไวท้ีร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ โดย ณ วนัที 25 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ มีบุคคลต่างดา้วถือครองหลกัทรัพยร้์อยละ 1.02 ของทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 

 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ หนา้ที 52 

และมีรายชือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี 

รายชือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(%) 

1. บริษทั สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,640,302,800 55.01 

2. บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 1,827,598,700 38.07 

3. กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว  41,981,900 0.88 

4. นายปริญญา เธียรวร             29,000,000 0.60 

5. กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล            26,246,700 0.55 

6. กองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25             18,136,900 0.38 

7. บริษทัไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั            12,995,868 0.27 

8. กองทุนเปิด บวัหลวงเฟลก็ซิเบิลเพือการเลียงชีพ             11,660,700 0.24 

9. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1             10,870,000 0.23 

10. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 8,932,800 0.19 

รวม 4,627,726,368 96.42 

 

กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี

นัยสําคญั 

บริษทั สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัฯ รวมกนัร้อยละ 93.08 ของหุน้ทีออกและเรียกชาํระแลว้ทงัหมด เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มี

อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายหรือการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคญั เนืองจากมีผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 8 คน จากจาํนวนกรรมการทงัหมด 15 คน ไดแ้ก่ นายศภุชยั เจียรวนนท ์นายก่อศกัดิ 

ไชยรัศมีศกัดิ นายอาํรุง สรรพสิทธิวงศ์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ จารุพนิช นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล  

นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล และ นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรืองทีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอ

ขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน 

 - ไม่มี - 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

หากไม่มีความจาํเป็นอนืใด คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายทีจะเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิทีหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละ

ปีตามงบการเงินรวม โดยเริมจากผลการดาํเนินงานตงัแต่ปี 2537 เป็นตน้ไป 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นครังคราวไป 

7.4.3 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2558 - 2562) 

 2558 2559 2560 2561 2562 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 1.12 1.13 1.29 1.24 1.30 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.85 0.85 0.96 0.96 0.96 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 75.90 75.40 74.60 77.50 73.80 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

- คณะกรรมการบริษทัฯ 

- คณะกรรมการชุดย่อย ทีช่วยกลนักรองเรืองทีสําคญัซึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

จาํนวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- คณะเจา้หนา้ทีบริหาร โดยมี ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ

บริษทัฯ 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 15 ทา่น ประกอบดว้ย 

- กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 13 ทา่น โดยในจาํนวนนีประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 5 ทา่น 

(เท่ากบั 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด) 

- กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ทา่น 

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตงัประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 
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รายชือคณะกรรมการบริษทัฯ และการเข้าร่วมประชุมในปี 2563  

 

รายชือ ตําแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ

บริษทัฯ 

(9 ครัง) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(8 ครัง) 

คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 

(2 ครัง) 

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

(3 ครัง) 

สามญั 

ผู้ถือหุ้น 

(1 ครัง) 

1.  นายศภุชยั เจียรวนนท ์   ประธานกรรมการ 

(ไดรั้บการแต่งตงัวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 

2563) 

8/8 - - - 1/1 

2.  นายโชติ โภควนิช 

  

กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน  

9/9 8/8 2/2 

 

- 1/1 

3.  นายเรวตั ฉาํเฉลิม 

 

กรรมการอสิระ/  

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

9/9 - - 3/3 

 

1/1 

4.  นางกรรณิการ์ งามโสภี  

 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

9/9 

 

8/8 

 

- - 1/1 

5.  นายจกัร บญุ-หลง  

 

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

9/9 

 

8/8 

 

- 3/3 

 

1/1 

6.  นายประสพสุข บญุเดช  

 

กรรมการอสิระ/  

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

9/9 

 

- 2/2 - 1/1 
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รายชือ ตําแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ

บริษทัฯ 

(9 ครัง) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(8 ครัง) 

คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 

(2 ครัง) 

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

(3 ครัง) 

สามญั 

ผู้ถือหุ้น 

(1 ครัง) 

7.  นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ กรรมการ/  

รองประธานกรรมการที 1/   

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

9/9 - 2/2 - 1/1 

8.  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ/  

รองประธานกรรมการที 2/  

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร-กลุ่มธุรกิจ 

สยามแม็คโคร 

9/9 - - - 1/1 

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

10.  นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล กรรมการ   9/9 - - - 1/1 

11.  นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ  9/9 - - - 1/1 

12.  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ  9/9 - - - 1/1 

13.  นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 8/9 - - - 0/1 

14.  นายอาํรุง สรรพสิทธิวงศ ์ กรรมการ/  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

9/9 - - 3/3 1/1 

15.  นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ ์ กรรมการ/  

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร- 

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร  สายงาน Group 

Shared Service 

9/9 - - - 1/1 
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กรรมการซึงมีอาํนาจลงลายมือชือแทนบริษทัฯ 

นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ หรือ นายอาํรุง สรรพสิทธิวงศ ์หรือ นายณรงค ์เจียรวนนท ์หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช 

คนใดคนหนึง ลงลายมือชือร่วมกับ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพนัธ์ หรือ นายพิทยา  

เจียรวสิิฐกุล รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

ตามขอ้บงัคบั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 

คน หรือจาํนวนขนัตาํตามทีกฎหมายและมติทีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดแต่ไม่เกิน 15 คน โดยตอ้งมีกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ

จาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นประเทศไทย  

 

หน้าทีและความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทัฯ 

1) ประธานกรรมการ หรือผูที้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ทีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่ง

หนงัสือนัดประชุมไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพือใหก้รรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียงพอทีจะศึกษา และ

พิจารณาตดัสินใจอยา่งรอบคอบในเรืองต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

2) มีบทบาทในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

3) มีหน้าทีควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอทีฝ่ายบริหารจะนําเสนอข้อมูล 

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการ

อภิปราย และสรุปมติทีประชุม 

4) ส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และ

การออกจากหอ้งประชุม เมือมีการพิจารณาระเบียบวาระทีกรรมการอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5) สือสารขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบ 

6) สนบัสนุนให้กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม เพือควบคุม

การประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้ 

7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าทีตามขอบเขตอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามกฎหมาย กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 

หน้าทีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

นอกจากหน้าทีหลกัในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีอาํนาจหนา้ทีความรับผิดชอบไป

ตามทีกาํหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัฯ และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น ซึงรวมถึงการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีกาํหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ ทีชัดเจน เหมาะสม ตาม

สภาพแวดลอ้มและการเปลียนแปลงปัจจยัต่างๆ นอกจากนี มีหนา้ทีกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตาม

นโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความโปร่งใสและเป็น
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ธรรม ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อม และ

มาตรฐานทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและระดบัสากล 

2) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าทีในการกาํหนดวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะปานกลาง 

พร้อมทงัแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปี ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ

บริษทัฯ โดยพิจารณาถึงการจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและความเสียงต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งตลอดสาย value 

chain ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจาํปีทีกาํหนด

ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือเพมิมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ รวมทงัสนบัสนุนใหมี้

การพจิารณาทบทวนแผนงานกลยทุธ์และภารกิจบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

3) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณ

ของบริษทัฯ เพอืใหก้รรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่าย 

4) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรู้ความสามารถอยา่งเต็มที รับผิดชอบต่อการตดัสินใจของ

ตนเอง โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่งอิสระบนพืนฐานของความซือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย 

5) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ทีในการอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัการลงทุนของบริษทัฯ 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทกุฝ่าย 

6) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ทีกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบบญัชี การรายงานทาง

การเงิน การสอบบญัชี การบริหารความเสียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีความน่าเชือถือ 

มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสียง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในเป็นประจาํเพอืให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งละเวน้หรือหลีกเลียงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซึงตนหรือญาติสนิทมีส่วนได้

เสียกบักิจการของบริษทัฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทงัสอดส่องดูแล

เรืองการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกัน ตลอดจนดูแลให้มี

แนวทางและวิธีปฏิบติัเพือให้การทาํรายการดงักล่าวเป็นไปตามขนัตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล

ตามทีกฎหมายกาํหนด และเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย  

8) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้

คณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง 

9) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทงัคณะและ

รายบุคคลเป็นประจาํทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง โดยร่วมกนัพิจารณาผลการปฏิบตัิงานและวิเคราะห์ปัญหา

เพอืหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 

10) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลงานและกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

เป็นประจาํทกุปี 
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11) กรรมการบริษทัฯ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัง หากมีภารกิจ

สาํคญัทไีม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ 

12) คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี และ

จรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครัง 

13) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีกาํกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และนาํนวตักรรม และ

เทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยยงัอยูบ่นพืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิงแวดลอ้ม 

14) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าทีกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย รวมถึงระดบัการแต่งตงับุคคลไป

เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยที

เหมาะสม 

15) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าทีส่งเสริมให้มีการพฒันากรรมการอย่างสมาํเสมอ เช่น การเขา้ร่วมการอบรม 

การสัมมนา การดูงานต่างประเทศ เป็นตน้  

16) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าทีกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่ง (succession plan) ประธานเจา้หน้าที

บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง และใหร้ายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

17) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าทีกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พฒันาดูแลการใช้ทรัพยากร เช่น 

การเงิน ทรัพยสิ์น ภูมิปัญญา และบุคลากร เป็นตน้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คาํนึงถึงการเปลียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก 

18) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าทีกาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน 

รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

19) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ทีกาํกบัดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลซึงรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี / รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอยา่ง

เพียงพอ รวมทงัสนบัสนุนให้บริษทัจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเพือประกอบการเปิดเผย

งบการเงินทุกไตรมาส อนึง ในกรณีทีการเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเกียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึงเป็น

การเฉพาะ กรรมการรายนนัควรดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนของตนมีความครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย 

20) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ทีกาํกบัดแูลใหฝ่้ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ

และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมาํเสมอ และในกรณีทีบริษัทฯ ประสบปัญหาหรือมี

แนวโนม้จะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีดูแลให้ฝ่ายบริหารกาํหนดแผนการ

แกปั้ญหาทางการเงิน เพือความอยูร่อด และ/หรือเพือประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

21) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ทีและความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และดาํเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู ้

ถือหุ้น ดําเนินการจัดประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง รวมถึง

สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

22) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ทีกาํกบัดูแลใหมี้ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซึงรวมถึงการกาํหนด

นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรักษาความลบั (Confidentiality) การรักษาความน่าเชือถือ (Integrity) และความ

พร้อมใช้ของขอ้มูล (Availability) รวมทงัการจัดการข้อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ (Market 
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Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที

เกียวขอ้งในการปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

23) ปฏิบตัิหนา้ทีอืนใดเกียวกบักิจการของบริษทัฯ ตามทีผูถื้อหุน้มอบหมาย 

 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 คณะเจา้หนา้ทีบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวน 5 ท่าน โดยมี

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นผูบ้ริหารสูงสุด ตามรายชือดงันี 

1) นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ  

รักษาการ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ  

2) นายริคาร์โด ้เบารอตโต ้ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโครประเทศไทย 

3) นายชิ หลุง ลิน ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วสิ เอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

4) นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group 

Shared Service และ รักษาการ รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยาม

แม็คโคร สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

5) นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 

 

หน้าทีและความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร – กลุ่มธุรกจิสยามแม็คโคร 

ประธานเจา้หน้าทีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ทาํหน้าที

เกียวกับการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณทีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด ซือสัตย ์สุจริต และมีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลกิจการให้มีการดาํเนินธุรกิจให้

เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเหมาะสมและเทียงธรรม รวมถึงการดูแลใหมี้การเปิดเผย

ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลดา้นการเงินของบริษทัฯ ตามแนวทางทีพึงปฏิบติัทีดี และไม่ทาํการใดทีมีส่วนไดเ้สียหรือมี

ผลประโยชน์ลกัษณะขดัแยง้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทงันี ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการในบริษทัอืน ยกเวน้การเป็นกรรมการในบริษทัทีมีความเกียวโยงกับ บมจ. สยามแม็คโคร ดว้ยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ  

(รวมคูส่มรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ลาํดับ รายชือกรรมการ ตําแหน่ง 
วันทีได้รับการแต่งตงั

ครังแรก 

จาํนวนหุ้น 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 
เพมิขนึ/ 

ลดลง 

สัดส่วน 

การถือหุ้น  

(%) 2563 2562 

กรรมการ 

1 นายศุภชยั เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 18 กุมภาพนัธ ์2563 - N/A - - 

2 นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

5 กรกฎาคม 2556 - - - - 

3 นายเรวตั ฉาํเฉลิม  กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

28 สิงหาคม 2562 10,000* 10,000* - 0.00 

4 นางกรรณิการ์ งามโสภี  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 28 สิงหาคม 2562 - - - - 

5 นายจกัร บุญ-หลง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

28 สิงหาคม 2562 - - - - 

6 นายประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

8 พฤศจิกายน 2562 - - - - 

7 นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ กรรมการ/ รองประธานกรรมการที 1/ กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5 กรกฎาคม 2556 - - - - 

8 นางสุชาดา อทิธิจารุกุล กรรมการ/ รองประธานกรรมการที 2/ ประธาน

เจา้หน้าทีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

29 สิงหาคม 2539 - - - - 
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ลาํดับ รายชือกรรมการ ตําแหน่ง 
วันทีได้รับการแต่งตงั

ครังแรก 

จาํนวนหุ้น 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 
เพมิขนึ/ 

ลดลง 

สัดส่วน 

การถือหุ้น  

(%) 2563 2562 

9 นายอาํรุง สรรพสิทธิวงศ ์ กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 5 กรกฎาคม 2556 - - - - 

10 ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 7 พฤษภาคม 2531 200 200 - 0.00 

11 นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 5 กรกฎาคม 2556 - - - - 

12 นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 5 กรกฎาคม 2556 - - - - 

13 นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 5 กรกฎาคม 2556 - - - - 

14 นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 5 กรกฎาคม 2556 - - - - 

15 นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ ์ กรรมการ/ รองประธานเจา้หน้าทบีริหาร –  

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน Group Shared 

Service 

15 ธนัวาคม 2547 - - - - 

ผู้บริหาร 

16 นายชิ หลงุ ลิน ประธานเจา้หน้าทีบริหาร – กลุม่ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

เอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

15 พฤษภาคม 2546 - - - - 

17 นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ รองประธานเจา้หน้าทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยาม

แมค็โคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

2 กนัยายน 2556 - - - - 

18 นายริคาร์โด ้เบารอตโต ้ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจแมค็โคร

ประเทศไทย 

1 มกราคม 2563 - N/A - - 

 

หมายเหตุ:  * ถือหุน้โดยคูส่มรส 
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บริษทั สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการจดัองค์กร ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 

หวัหนา้ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการกาํกบั 

ดูแลกิจการ 

รองประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจ 

สยามแม็คโคร  

สายงาน Group 

Shared Service 

รองประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจ 

สยามแม็คโคร  

สายงานสารสนเทศ 

ทางธุรกิจ 

ประธาน 

เจา้หนา้ทีบริหาร -

กลุ่มธุรกิจ 

ฟูดเซอร์วิส  

เอเชียแปซิฟิกและ

ตะวนัออกกลาง 

ประธาน 

เจา้หนา้ทีบริหาร – 

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร  

ประเทศไทย 

ประธาน 

เจา้หนา้ทีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร 

ต่างประเทศ 

รองประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจ 

สยามแม็คโคร  

สายงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

สายงานบริหารการเงิน –  

ธุรกิจสยามแม็คโคร  
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8.3 เลขานุการบริษทั  

เพือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตงัให้นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ตงัแต่

วนัที 1 มิถุนายน 2562 เพอืปฏิบติัหนา้ทีตามทีกฎหมายกาํหนด โดยมีหนา้ทีและความรับผิดชอบ ดงันี    

1) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3) ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4) จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลทีเกียวขอ้ง) ให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัทีบริษัทฯ ไดรั้บรายงานนนัจากกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

5) ปฏิบติัหนา้ทีขา้งตน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต รวมทงัตอ้งปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้มูลและประวตัิของเลขานุการบริษทัตามทีแสดงไวใ้น เอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงนิ 

1) กรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ปี 2563 (รวมกรรมการทีลาออกระหว่างปี) สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

เท่ากบั 43.05 ลา้นบาท ซึงเป็นไปตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2563 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกบัองคก์รทีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และมี

ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบทบาท หนา้ที ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม  
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อตัราค่าตอบแทนกรรมการตามทีได้รับอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

องค์ประกอบค่าตอบแทน บาท/ท่าน/เดือน บาท/ท่าน/ปี 

1.  ค่าตอบแทนประจํา   

• ประธานกรรมการ 155,000 1,860,000 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

140,000 1,680,000 

• กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 115,000 1,380,000 

• กรรมการ 100,000 1,200,000 

• ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอนื 15,000 180,000 

• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอนื 5,000 60,000 

2. เงินโบนัสประจาํปี (ทังคณะ) 23.04 ลา้นบาท 

(ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลทีจ่ายจากกาํไรปี 2562) 

3. สิทธิประโยชน์อนื ไม่มี 

 

รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลตามทีแสดงในตาราง “คา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563” 

2) ผู้บริหาร 

ในปี 2563 ผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินทงัสิน 

143.52 ลา้นบาท  

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน 

1) กรรมการ 

กรรมการบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบอืนนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหัวขอ้ “8.4.1 คา่ตอบแทนที

เป็นตวัเงิน” 

2) ผู้บริหาร 

ในปี 2563 ผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนอืน ๆ ซึงประกอบดว้ย เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ

เฉพาะส่วนทีบริษทัฯ จ่ายให ้(ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น คา่เช่า

บา้น คา่นาํ คา่ไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์คา่ภาษี ค่าเบียประกนัชีวิต และคา่เดินทาง เป็นตน้ รวมเป็นเงินทงัสิน 36.52 

ลา้นบาท 

รายการคา่ตอบแทนผูบ้ริหารขา้งตน้ใชต้ามเกณฑ์ทีบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายออกไปในระหวา่งปี โดยจะแตกต่าง

จากจาํนวนเงินทีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ซึงไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัการบญัชีที

รับรองทวัไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

 

คณะกรรมการ

บริษทัฯ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกจิการ

คณะกรรมการ

สรรหาฯ

1 นายศุภชยั เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ (ไดร้บัการแตง่ตงัวนัท ี18 กมุภาพนัธ์ 2563) 1,612,000 1,612,000 -

2 นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

1,680,000 180,000 1,860,000 1,840,000

3 นายเรวตั ฉาํเฉลิม กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 1,200,000 180,000 1,380,000 551,640

4 นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 1,380,000 1,380,000 551,630

5 นายจักร บญุ-หลง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 1,380,000 60,000 1,440,000 575,610

6 นายประสพสุข บญุเดช 
(2) กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 1,200,000 60,000 1,260,000 215,270

7 นายกอ่ศกัดิ ไชยรศัมีศกัดิ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท ี1/ กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน

1,200,000 60,000 1,260,000 1,462,240

8 นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท ี2/ ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร - 

กลุ่มธุรกจิสยามแม็คโคร

1,200,000 1,200,000 1,392,610

9 นายอาํรุง สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 1,200,000 60,000 1,260,000 1,462,240

10 ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 1,200,000 1,200,000 1,392,610

11 นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ กรรมการ 1,200,000 1,200,000 1,392,610

12 นายปิยะวฒัน์ ฐติะสทัธาวรกลุ กรรมการ 1,200,000 1,200,000 1,392,610

13 นายณรงค ์เจียรวนนท์ กรรมการ 1,200,000 1,200,000 1,392,610

14 นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ 1,200,000 1,200,000 1,392,610

15 นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าทบีริหาร - กลุ่มธุรกจิสยามแม็คโคร

 สายงาน Group Shared Service

1,200,000 1,200,000 1,392,610

ลาํดับ รายชือกรรมการ ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนประจํา (บาท/ปี) รวมค่าตอบแทน

ประจํา

ทีได้รับทงัปี

โบนสัสาํ หรับ

ผลการดาํเนนิงาน

ปี 2562 
(1)
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คณะกรรมการ

บริษทัฯ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกจิการ

คณะกรรมการ

สรรหาฯ

1 นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ 

(ลาออกวนัท ี1 กมุภาพนัธ์ 2563)

155,000 155,000 2,200,720

1 นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ลาออกวนัท ี9 สิงหาคม 2562)

- 1,180,630

2 นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ

(ลาออกวนัท ี9 สิงหาคม 2562)

- 1,138,460

3 นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน (ลาออกวนัท ี9 สิงหาคม 2562)

- 1,011,970

4 ดร.ชยัวฒัน์ วบิลูย์สวสัดิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกจิการ (ลาออกวนัท ี10 สิงหาคม 2562)

- 1,101,320

14,967,000 4,440,000 300,000 300,000 20,007,000 23,040,000

หมายเหต:ุ

(1)
  โบนัสสําหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 ซงึจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตามมตทิปีระชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 วนัท ี24 กรกฎาคม 2563

(2) 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกาํกบัดูแลความยงัยืนและบรรษทัภิบาล บริษทั ซพีี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ซงึไดร้บัคา่ตอบแทนในปี 2563 รวมทงัสิน 6,706,000 บาท

กรรมการทลีาออกระหว่างปี 2563

กรรมการทลีาออกระหว่างปี 2562 (รับเงินโบนสัสาํหรับผลการดาํเนนิงานปี 2562)

รวมเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการทังสิน

ลาํดับ รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง

ค่าตอบแทนประจํา (บาท/ปี) รวมค่าตอบแทน

ประจํา

ทไีด้รับทงัปี

โบนสัสาํหรับ

ผลการดาํเนนิงาน

ปี 2562 
(1)
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จาํนวนพนกังานทงัหมด และจาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลกั 

ตารางแสดงจาํนวนพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และผลตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยในแต่ละสายงาน 

 Cash & Carry Foodservice รวม 

พนกังานปฏิบตัิการ (คน) 16,101 - 16,101 

พนกังานสาํนกังาน (คน) 1,195 593 1,788 

รวม (คน) 17,295 593 17,889 

ผลตอบแทนพนกังาน*   (ล้านบาท) 6,343 453 6,796 

หมายเหตุ: * จาํนวนพนกังานและคา่ตอบแทนพนกังานไม่ไดร้วมส่วนของผูบ้ริหาร 

รายชือบริษทั 

SML บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited 

SFS บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั PRO บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited MROH บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

INDS Indoguna (Singapore) Private Limited ARO ARO Company Limited 

INDD Indoguna Dubai Limited Liability Company 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 Limited Liability 

Company  

MM ARO Commercial Company Limited 

MGH Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket    

 Company Limited   

 

8.5.2 การเปลยีนแปลงจาํนวนพนกังานอย่างมนีัยสําคญัในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา 

- ไม่มี - 

8.5.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ทผ่ีานมา 

- ไม่มี - 

8.5.4 นโยบายในการพฒันาบคุคล  

แม็คโครมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบตลอดเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน 

ประกอบดว้ย 
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• การพฒันาทกัษะดา้นอารมณ์ ความสามารถในการอยูร่่วมกบัผูอื้น และการพฒันาตนเอง (Soft Skills) 

ผ่านการปลูกฝังค่านิยม “VICTORY – 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” อนัไดแ้ก่ มองการณ์ไกล ใจ

ซือสัตย ์เปิดรับสิงใหม่ ทาํอะไรเป็นทีม รับผดิชอบงานทีทาํ มุ่งมนัสู่เป้าหมาย และทกุอยา่งเป็นไปได ้

• การพฒันาทกัษะเฉพาะทางทีจาํเป็นในสายอาชีพ (Hard Skills) เพือเสริมจุดแข็งและพฒันาจุดอ่อน

ของบุคลากร ผ่านหลักสูตรต่างๆ ทังรูปแบบออฟไลน์ เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน การลงมือ

ปฏิบตัิงานจริง การเขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ฯลฯ และในรูปแบบออนไลน์ หรือ M-Learning 

กวา่ 300 หลกัสูตร ทีพนกังานสามารถเขา้ถึงหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพต่าง ๆ ไดทุ้กทีทกุเวลา  

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปฏิบติัการ ระดบัผูจ้ดัการระดบักลาง และระดบัผูบ้ริหาร

ระดบัสูง สาํหรับพนกังานทอ้งถินในต่างประเทศ แม็คโครไดจ้ดัหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพทงัก่อนเขา้ทาํงาน

และระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้เข้าร่วมฝึกอบรมทีสํานักงานใหญ่และทีสาขาต่างๆ ของศูนย์

จาํหน่ายสินคา้ในประเทศไทยเพือใหมี้ความรู้และไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบตัิงานจริง อีกทงัยงัเป็น

การหล่อหลอมค่านิยมองคก์รและแม็คโครดีเอ็นเอให้กบัพนกังานทอ้งถินเหล่านนัดว้ย ในปี 2563 บริษทัฯ 

ได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานระดบับริหารทีเป็นผูน้าํกลยุทธ์ไปขับเคลือนการบริหารองค์กร เฉลีย 48 

ชวัโมงต่อคนต่อปี และพนกังานระดบัปฏิบตัิการไดร้ับการฝึกอบรมโดยเฉลีย 14 ชวัโมงต่อคนต่อปี 

เมือจบหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในแต่ละหลกัสูตรจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ ทีนอกจากจะ

ทาํให้บุคลากรทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองแล้ว ยงัเป็นการเฟ้นหาผูสื้บทอดตาํแหน่งสําคญัของ

องคก์รและบุคลากรทีมีความโดดเด่นและมีคุณสมบตัิเหมาะสมทีจะไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระดบัต่อไป

ดว้ยโปรแกรมการพฒันาผูน้าํ (Talent Development Program) เช่น หลกัสูตรผูน้ ํารุ่นใหม่ (Young Talent) 

หลกัสูตร Makro Business Academy และ Makro Sales & Operations Academy เพอืมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะ

แบบเจาะลึก เป็นตน้ 

ดว้ยสังคมในปัจจุบนัทีกา้วเขา้สู่สังคมดิจิทลั เพือให้บุคลากรของบริษทัฯ มีศกัยภาพและความพร้อมทีจะ

รับมือการเปลียนแปลง แม็คโครจึงมีการพฒันาบุคลากรตามกรอบการพฒันาศักยภาพความรู้และทกัษะ

ดิจิทลั หรือ Digital Literacy Capability Framework ซึงครอบคลุมถึงการพฒันาทกัษะในการนาํเทคโนโลยี

ดิจิทลัมาประยกุตใ์ชเ้พือเพมิประสิทธิภาพในการทาํงาน เช่น การตลาดดิจิทลั การเงินดิจิทลั การจดัการสาย

โซ่อปุทานดิจิทลั เป็นตน้ 

ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม  

นวตักรรมถือไดว้่าเป็นอีกปัจจยัหนึงทีช่วยดึงศกัยภาพภายในตวัของบุคลากรใหเ้ด่นชดั บริษทัฯ จึงส่งเสริม

ให้บุคลากรคิดคน้นวตักรรมเพือพฒันางานทีตนเองรับผิดชอบ ซึงนอกจากจะเพิมประสิทธิภาพในการ

ทาํงานแลว้ ยงัทาํให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร มีความภาคภูมิใจในงานทีทาํ และพร้อมทุ่มเท

แรงกายแรงใจใหก้บัองคก์รอยา่งเต็มกาํลงั นอกจากนี ยงัถือเป็นช่องทางหนึงทีทาํให้ผูบ้ริหารทราบถึงปัญหา

ในการทาํงานและยงัเป็นโอกาสใหพ้นกังานนาํเสนอแนวคิดในการแกไ้ขและพฒันางานทีตนเองรับผิดชอบ

อยู ่
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เพือให้บรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ในปีทีผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ ทีมุ่งเนน้การสร้างความตระหนกัรู้ สร้างความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมดา้นนวตักรรมให้แก่

พนักงานผ่านกิจกรรม “วันนวัตกรรม” ประจาํไตรมาส ซึงส่งเสริมให้พนักงานนาํเสนอโครงการด้าน

นวตักรรมซึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การพฒันากระบวนการทาํงาน (Process Improvement) การ

พฒันาสินคา้นวตักรรม (Product Innovation) นวตักรรมดา้นการบริการ (Service Innovation) และ รูปแบบ

การทาํธุรกิจ (Business Model) โดยในปี 2563 มีพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทงัสิน 6,649 คน โดยมีการส่ง

โครงการมาทงัสิน 1,398 โครงการ เกิดการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน เช่น “โครงการ Smart Item 

Lookup” ทีเป็นแอพลิเคชนัทางมือถือสาํหรับพนกังาน เพือช่วยคน้หาสินคา้ ลดการใชอุ้ปกรณ์ Handheld ทาํ

ให้เกิดความคล่องตวัในการทาํงาน นอกจากนันโครงการต่างๆทีส่งมา ยงัทาํให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อ

ธุรกิจ เช่น การลดค่าใชจ่้าย และการเพิมยอดขาย เป็นตน้  

“Makro 4.0 Innovation Awards” เป็นอีกเวทีหนึงทีเปิดโอกาสให้นวตักรของแม็คโครไดม้าแสดงผลงาน

นวตักรรมทีตนเองคน้คิดและพฒันา โดยคณะกรรมการซึงมาจากตวัแทนของสายงานต่างๆ จะคดัเลือก

ผลงานทีดีทีสุดเพือรับรางวลัสุดยอดนวัตกรรมแม็คโคร 4.0 และมีโอกาสเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้า

ประกวดในเวทีต่างๆ เ ช่น CPALL Approval Process Excellence, CPALL President Awards และ CPG 

Chairman Awards รวมทงัเวทีระดบัประเทศ ซึงเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่พนกังานและส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนานวตักรรมอย่างต่อเนืองในองค์กร โดยโครงการทีได้รับรางวลัชนะเลิศในปีนี ได้แก่ 

“โครงการเบเกอรี ผลติง่าย ขายคล่อง กาํไรดดี”ี จากแผนกเบเกอรี ทีพฒันาสินคา้ให้เป็นสินคา้กลุ่ม Frozen 

สามารถควบคุมมาตรฐานดา้นสินคา้ และลดขนัตอนการผลิตได ้ทงัยงัสามารถเพิมยอดขายและกาํไร จดัการ

สินคา้สะดวก และมีคุณภาพยงิขึน  

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

แผนการสืบทอดตาํแหน่งถือเป็นส่วนหนึงของการวางแผนกาํลงัคนใหป้ฏิบตัิหนา้ทีในสายงานทีเหมาะสม

และเป็นการรักษาบุคลากรทีมีความสามารถไวก้ับองค์กร แม็คโครมีการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารระดบัสูงและตาํแหน่งทีสําคญัอยา่งเป็นระบบ เริมจากการสรรหาบุคลากรทีมีคุณภาพสูงทงัจาก

ภายในและภายนอกองค์กร ทงัจากในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนการพฒันาเพือเสริมสร้าง

ศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การดาํรงตาํแหน่งในระดับสูงขึนไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทงัดา้นเทคนิคและการบริหารจดัการใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ การคิดเร็ว-ทาํเร็ว (Speed) การรู้จกั

ทาํงานร่วมกนั (Collaborative) และการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Innovative) โดยมุ่งเนน้การพฒันาไปพร้อมๆ 

กบัการลงมือปฏิบติัจริง บุคลากรทีอยูร่ะหวา่งการพฒันาเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งจะไดรั้บมอบหมายใหท้าํงาน

ในโครงการระดบักลยทุธ์ขององคก์รซึงถือเป็นการเรียนรู้จริงทงัดา้นทกัษะเชิงเทคนิคและภาวะความเป็น

ผูน้าํ การมอบหมายใหไ้ปปฏิบติังานทีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครในต่างประเทศ การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ

ในหลกัสูตรพฒันาผูน้าํ Makro Leadership 4.0  หลกัสูตรพฒันาผูน้าํระดับรองผูอ้าํนวยการ (Super Star) 

หลกัสูตรพฒันาผูจ้ดัการเขต (Star Plus)  หลกัสูตรพฒันาผูจ้ดัการสาขา (Star) หลกัสูตรพฒันาผูจ้ดัการสาย

งานและหวัหนา้สายงาน  หลกัสูตรบริหารจดัการลูกคา้  และหลกัสูตรเกียวกบัธุรกิจฟูดเซอร์วิส  รวมถึงการ
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เขา้ร่วมสัมมนากบัสถาบนัผูน้าํของเครือเจริญโภคภณัฑใ์นโครงการ SLP (Senior Leadership Program) และ

โครงการพฒันาผูบ้ริหาร SPLD (Strategy Program Leadership Development) เป็นตน้ เพือให้มันใจได้ว่า

แม็คโครจะมีผูสื้บทอดตาํแหน่งสําคัญทีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและ

แผนการขยายธุรกิจในอนาคต 

8.5.5 นโยบายเกยีวกบัค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการใหค้่าตอบแทนและสวสัดิการทีเป็นธรรมแก่พนกังานและผูบ้ริหาร ซึงเหมาะสม

ตามค่างาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยเชือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานและ

ผูบ้ริหารแต่ละคน  และเป็นอัตราทีสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

นอกจากนี บริษัทฯ ยงัได้ก ําหนดนโยบายค่าตอบแทน เพือรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการ

ปฏิบตัิงานให้องค์กรดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการขึนค่าจ้างประจาํปี การปรับ

เงินเดือนตามหนา้ทีความรับผิดชอบทีเพิมขึนหรือตามสภาวะตลาดทีเปลียนไป การจดัให้มีกองทุนสํารอง

เลียงชีพ เพือเสริมสร้างความมันคงในการดาํรงชีพแก่พนักงานเมือสินสุดการเป็นพนักงานหรือเมือ

เกษียณอายกุารทาํงาน รวมถึงสวสัดิการอืน ๆ อาทิ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลสาํหรับพนักงาน สวสัดิการ

ประกนัชีวติและอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี และพิจารณาปรับเพิมอตัราเงินเดือนแก่

ผูบ้ริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครัง ในรูปแบบของดชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicator: 

KPI) ซึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะสัน) และผลการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ ใน

ระยะยาว  

การประเมินฯ ดงักล่าวนอกจากจะเชือมโยงค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนกังานกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ทงัในระยะสันและระยะยาวแลว้ ยงัสอดคลอ้งกับหลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน

ของแต่ละบุคคล ซึงสามารถเทียบเคียงไดก้บัองคก์รอืนในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ทงันี เพือ

รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้นทรัพยากรบุคคลใหก้บัองคก์ร นอกจากนนั บริษทัฯ ได้

กาํหนดการจ่ายโบนัสผนัแปรตามผลประกอบการของบริษทัฯ (Variable Bonus) และเชือมโยงกบัผลการ

ปฏิบติังานของพนกังาน (เฉพาะพนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึนไป) เพอืจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังานใหส้าํเร็จ

ตามเป้าหมายขององคก์ร 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
ดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
รวมถึงสนบัสนุนการด าเนินการเพ่ือต่อตา้นคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างคุณค่าและผลประกอบการท่ีดีในระยะ
ยาวและเสริมสร้างความมัน่ใจและความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะน าไปสู่การ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืน   

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท าหน้าท่ีในการก ากับดูแล ติดตาม 
สนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง และพฒันานโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
ให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ กฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแล ทั้ง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) รวมถึงเกณฑก์ารประเมินทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล  

ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยบริษทัฯ 
ไดรั้บผลการประเมินตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ าปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเน่ืองกันเป็นปีท่ี 3  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ซ่ึงประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนนเตม็ 100 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น “คู่มือการก ากบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” และก าหนดเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
คนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจะตอ้งรับทราบและยึดถือปฏิบติัตามนโยบายฯ อยา่งเคร่งครัด 

2. จรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหมี้จรรยาบรรณพนกังานและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการและแนว
ปฏิบติัท่ีดีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการด าเนินธุรกิจให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
ยึดถือปฏิบติั โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และใหค้วามส าคญัเร่ืองการเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
และการปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรของบริษทัฯ มีความซ่ือสัตย์สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ โดย
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คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรม และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ยติุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามแนวปฏิบติัดา้นจริยธรรมของบริษทัฯ 

3. การส่ือสารและส่งเสริมให้มกีารปฏิบัต ิ

ในปี 2563 บริษทัฯ จดัใหมี้การส่ือสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมใหมี้การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น
รูปธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้แก่พนกังานทุก
ระดบัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

3.1 คู่มือการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษทัฯ จดัให้มีคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ  
บริษทัฯ และบริษทัย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด เม่ือไดรั้บคู่มือฯ ดงักล่าว
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติั” 
ส่งกลบัมายงัฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัฯ มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือฯ อยา่งสม ่าเสมอ
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากลท่ี
เปล่ียนแปลง และมีการเผยแพร่คู่มือฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้มี้
ส่วนไดเ้สียและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 

3.2 การส่ือสารนโยบายและการปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
และคู่มือการด าเนินธุรกิจส าหรับคู่คา้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ยงัมีการส่ือสารนโยบายและแนว
ปฏิบติัเหล่าน้ี รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสผ่านการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย อาทิ การ
ประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์งานสัมมนาคู่คา้ประจ าปี เป็นตน้ มีการจดัท าจดหมายถึงคู่คา้ทางธุรกิจเพ่ือขอความ
ร่วมมือในการงดใหข้องขวญัปีใหม่แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ มีการรณรงคน์โยบายงดรับของขวญัให้
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยการประกาศบนเว็บไซต์และติดประกาศภายในบริษัทฯ อีกทั้ ง
สนบัสนุนให้ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
และการต่อตา้นคอร์รัปชนั เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานเห็นความส าคญัของเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

3.3 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรม  

บริษทัฯ มีการส่ือสารนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้าน        
คอร์รัปชนัใหแ้ก่พนกังานใหม่ทุกคนในการปฐมนิเทศเพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานตั้งแต่วนั
แรกท่ีเร่ิมงาน  

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัหลกัสูตรการเรียนรู้ผ่านอิเลก็ทรอนิกส์ (E-learning) เร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชนั และ
การก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 ตามล าดับ 
เพ่ือให้พนกังานทุกคนสามารถเขา้ไปศึกษาเรียนรู้หลกัการก ากบัดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อตา้น 
คอร์รัปชนั พร้อมกบัการท าแบบทดสอบวดัความรู้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัการอบรม “จริยธรรมในการด าเนิน

http://www.siammakro.co.th/


 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 74 

ธุรกิจส าหรับคู่คา้” ข้ึนเป็นประจ าเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจและสนบัสนุนการต่อตา้น
คอร์รัปชนั 

3.4 ช่องทางตดิต่อสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์  
บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 

 ir@siammakro.co.th 

0 2067 8255 และ 0 2067 8261 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการและช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ตามรายละเอียดใน
หวัขอ้ “การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั และการแจง้เบาะแส” 

4. การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
อยา่งเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการเสนอระเบียบวาระ
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และ
สิทธิในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นตน้ และไม่ละเมิด สร้างอุปสรรค หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 
พร้อมทั้งอ  านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทุกรายดว้ยความเท่าเทียม โปร่งใส และเป็น
ธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี การจดัประชุมดงักล่าวล่าชา้กว่าท่ีกฎหมายก าหนดเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีก าหนดโดย
ภาครัฐ  
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ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

(1) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม
เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 ระหว่างวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชสิ้ทธิไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์  

(2) เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุม และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงมี
การระบุวตัถุประสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวอ้ย่างครบถว้น รวมทั้งรายงานประจ าปีและ
รายงานความยัง่ยืน ปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 21 วนัก่อนวนั
ประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม   

(3) จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาประชุมดว้ยตนเองสามารถ
มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนได ้พร้อมทั้งแนบขอ้มูลของกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการพิจารณามอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทนได  ้และสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไดใ้น
วาระการเลือกตั้งกรรมการ  

(4) จดัส่งแบบแจง้ค าถามล่วงหนา้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ 

(5) ส่งเสริมใหน้กัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการติดต่อประสานงานเพ่ือจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ
ใหพ้ร้อมก่อนวนัประชุม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้  

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

(1) น าเทคโนโลยีและระบบบาร์โคด้มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพ่ือความ
รวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นย  า   

(2) เปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเร่ิมการประชุม และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมภายหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมไปแลว้ บริษทัฯ ยงัคงให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนใน
ระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมเป็นตน้ไป 

(3) ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
จดัท าบตัรลงคะแนนแยกแต่ละวาระ รวมทั้งบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับวาระเลือกตั้ง
กรรมการ และจดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

(4) กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมจ านวน 14 คนจากจ านวนกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ย ประธานในท่ีประชุมไดป้ระกาศแจง้จ านวนและสัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน วิธีการท่ีใชใ้นการนบัคะแนนเสียงตั้งแต่เร่ิมตน้การ
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ประชุม ด าเนินการประชุมและจดัให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนัดประชุม  
ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืน (วาระจร) นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น 
ตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ รวมทั้งไดต้อบค าถามอยา่งครบถว้นในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(5) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถื้อหุน้ เพ่ือน าความเห็น 
และขอ้เสนอแนะมาใช้ในการพฒันาการจดัประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อ 
ผูถื้อหุน้ 

หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 

(1) เผยแพร่มติท่ีประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในช่วงเยน็ของวนัประชุม โดยผ่านระบบการแจง้
ข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(2) เผยแพร่รายงานการประชุมซ่ึงบนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถว้น  ประกอบดว้ย มติท่ีประชุม ผลการ
ลงคะแนน และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม และ
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อก าหนด
กฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) มีการก าหนดนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวใหผู้บ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบอย่างสม ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ ว่าดว้ยความประพฤติอนัชอบดว้ยกฎหมายและจรรยาบรรณใน
การด าเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะนโยบายการเกบ็รักษาและป้องกนัการ
ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณดา้นการรักษาขอ้มูลความลบัและการใช้
ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณดา้นความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ไวใ้นคู่มือการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ และในปีท่ีผ่านมา
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ของการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือการท ารายการระหว่างกันตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(2) ไม่มีการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดนอกเหนือจากบริษทัย่อย 
(3) จดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือเป็นช่องทางให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย  

นักลงทุนสถาบนั และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ได้
โดยตรงทางอีเมล ์ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศพัทห์มายเลข 0 2067 8285 (สายตรง) 

(4) บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด 
ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
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ส าหรับรายการระหว่างกันท่ีอยู่ภายใต้อ  านาจด าเนินการของคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการ บริษทัฯ ได้
ด าเนินการดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส โดยมีราคาและเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป (Fair and at arms’ length) 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

(1) การก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยยึดหลกัการดูแลรักษาประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 
ร่วมกนัอยา่งสมดุล จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน “คู่มือการ
ก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
และมุ่งมัน่สร้างการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนเพ่ือผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

ลูกคา้   

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจน
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ประเภท
อาหารซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญัอย่างยิ่ง บริษทัฯ มีการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการซ้ือสินคา้ ตลอดจนมีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลูกคา้ในระยะยาว
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการให้บริการลูกคา้ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนัทุกสาขาโดยไม่เลือกปฏิบติั 

หน่วยงานพฒันาลูกคา้ของบริษทัฯ ไดอ้อกเยี่ยมลูกคา้เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ และไดท้ าการ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ืองทุกปี และน าผลส ารวจดงักล่าวมาประมวลผลเพ่ือพฒันาการใหบ้ริการ
เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อไป โดยผลคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ในปีท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 85.6 

พนกังาน 

• บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน และมี
โอกาสเติบโตในสายอาชีพ และมีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การหมุนเวียนต าแหน่งภายในองค์กร  

• บริษทัฯ มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) โดยท าการประเมินความพร้อมของ
พนกังานที่เ ป็นผูส้ืบทอดต าแหน่ง (Successor)  ในต าแหน่งงานหลกัของบริษทัฯ และน าไปก าหนด
แผนพฒันารายบุคคลและเตรียมความพร้อมในการสืบทอดต าแหน่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร และทดแทนผูเ้กษียณอายุในอนาคต และบริษทัฯ มีการพิจารณาทบทวนแผน
สืบทอดต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี   

• บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยั จึงไดป้ระกาศใช้ “นโยบายดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” รวมทั้ งจัดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัย  
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อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.) ใน
ระดบัหัวหนา้งาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) มีการด าเนินตามมาตรการดงักล่าวอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือให้ปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอนั
เน่ืองจากการท างาน นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัท าคู่มือความปลอดภยัให้กบัพนกังาน เพ่ือยึดเป็นระเบียบปฏิบติั 
และเขา้ร่วมรณรงคแ์ละส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยัฯ กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

• บริษทัฯ จดัให้มีการส ารวจความผูกพนัของพนกังาน (Employee Engagement Survey) อย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัของพนกังาน และวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาปัจจยั
ต่าง ๆ เพ่ือยกระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร   

• บริษทัฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานและผูบ้ริหาร ซ่ึงเหมาะสม
ตามค่างาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานและ
ผูบ้ริหารแต่ละคน  และเป็นอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงานส าหรับอุตสาหกรรมเดียวกนั นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทน เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนกังานในการปฏิบตัิงานให้
องค์กรด าเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการข้ึนค่าจา้งประจ าปี การปรับเงินเดือนตามหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบที่เพิ ่มข้ึนหรือตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีพแก่พนกังานเม่ือส้ินสุดการเป็นพนกังานหรือเม่ือเกษียณอายุการท างาน 
รวมถึงสวสัดิการอ่ืน ๆ อาทิ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนกังาน สวสัดิการประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ 
เป็นตน้ 

• บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนแก่
ผูบ้ริหารและพนกังาน ปีละ 1 คร้ัง ในรูปแบบของดชันีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator: 
KPI) ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบติังานตามกลยุทธ์ของบริษทัฯ ใน
ระยะยาว  
การประเมินฯ ดงักล่าวนอกจากจะเช่ือมโยงค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนกังานกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแลว้ ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดก้บัองคก์รอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี เพื่อ
รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้นทรัพยากรบุคคลให้กบัองคก์ร นอกจากนั้น บริษทัฯ ได้
ก าหนดการจ่ายโบนสัผนัแปรตามผลประกอบการของบริษทัฯ (Variable Bonus) และเช่ือมโยงกบัผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังาน (เฉพาะพนกังานระดบัผู ้จดัการฝ่ายข้ึนไป) เพื่อจูงใจให้พนกังานปฏิบตัิงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

คู่คา้และเจา้หน้ี    

• บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั  และปฏิบติัตามสญัญาท่ีท าร่วมกบัคู่คา้ 
เจา้หน้ี และเจา้หน้ีค ้าประกนัทุกรายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ในกรณีท่ี
ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัฯ จะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยเร็วเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหา
แนวทางแกไ้ข  
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• บริษทัฯ ก าหนดนโยบายและระเบียบในการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยมีการก าหนดวงเงินหรืออ านาจอนุมติัในการ
จดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ และความโปร่งใส  

• บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกคู่คา้ท่ีเหมาะสม จึงไดมี้การก าหนดคุณสมบติัของคู่คา้และกระบวนการ
คดัเลือกคู่คา้ท่ีเป็นธรรม โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
1) มีประวติัทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
2) ผลิต หรือจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได ้
3) ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการส่งเสริมการขาย และการใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ 

• บริษทัฯ มีการก าหนด “หลกัปฏิบติัส าหรับคู่คา้” เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจตามหลกัสิทธิมนุษยชน
ซ่ึงครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนผูค้า้ในสายโซ่อุปทาน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ โดยจดัสัมมนาเพ่ือส่ือสารนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเขา้ใจในการเตรียมความพร้อม ความเขม้แข็ง และรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน 

คู่แข่ง   

บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล ภายใตก้ฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
ทางการคา้ท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่แข่ง ดงัน้ี 
1) แข่งขนัทางการคา้ในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
3) ไม่ท าลายคู่แข่งดว้ยวิธีการอนัไม่สุจริต หรือกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดส่้งเสริมให้ทุกสาขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีตั้งอยู่เสมอมา และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพฒันา
ดา้นการศึกษา สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์ดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ นโยบายพลงังาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการดา้นพลงังานและ
ส่งเสริมการใช้พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสู์งสุด เป็นตน้  
 
(2) การตดิตามดูแลให้มกีารปฏิบัต ิและการแจ้งเบาะแส 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ และ
ยึดถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัฯ ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
หัวหน้างานทุกระดบัในองค์กรจะตอ้งก ากบัดูแลให้พนักงานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนรับทราบ เขา้ใจ 
และปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 80 

มาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 

บริษทัฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซ่ึงครอบคลุมตั้ งแต่การรับเร่ืองร้องเรียน การ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน
หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินธุรกิจ หรือจากการกระท าของบุคลากรของบริษทัฯ โดยการกระท าดงักล่าวตอ้งเขา้ข่ายเป็นการกระท าท่ี
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ 
และข้อบังคับของบริษทัฯ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตซ่ึงหมายถึงการกระท าใด ๆ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชนั การฉ้อโกง 
เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่มาตรการดงักล่าวไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนั และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 

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

 cgoffice@siammakro.co.th 

 0 2067 9300 

 0 2067 9119 

กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน 

หากพบเห็นเหตุการณ์ดงักล่าว ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เร่ืองผ่านช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ สนบัสนุนให ้
ผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเองเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม รายงานความคืบหนา้ และ
ช้ีแจงขอ้เท็จจริงใหท้ราบ อย่างไรก็ดี ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะ
ส่งผลต่อความปลอดภยัของตน ทั้งน้ี เม่ือรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ บริษทัฯ จะพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
หรือส่งเร่ืองใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรั้บ
การร้องเรียน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงอย่างยุติธรรม โปร่งใส และถูกตอ้ง พร้อมทั้งติดตามความ
คืบหนา้เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ 
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การแจง้ขอ้มูลเทจ็โดยเจตนาใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อผูอ่ื้น  

ในกรณีท่ีบริษทัฯ พิสูจน์แลว้ว่าการรายงานขอ้มูลนั้นเป็นเท็จ โดยมีเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือเป็นการกล่าว
ร้ายต่อผูอ่ื้น ใหถื้อวา่ผูท่ี้รายงานขอ้มูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษทัฯ ส่วนการก าหนดบทลงโทษให้ยึด
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัฯ เช่น ไม่มีการ
โยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน ค าสั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิก
จา้ง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบั
เร่ืองร้องเรียน บริษทัฯ จะเก็บรักษาเป็นความลบั เวน้แต่กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมายหรือ
ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั และ
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูล
ออกไปเปิดเผย บริษทัฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมาย 
แลว้แต่กรณี 

อน่ึง ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่พบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ
จรรยาบรรณท่ีมีนยัส าคญั  

บทลงโทษ 

บริษทัฯ มีบทลงโทษส าหรับพนักงานผูก้ระท าผิดตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ และให้
ความส าคญักบัการบงัคบัใชแ้ละการลงโทษอย่างจริงจงั โดยมีการส่ือสารและเสริมสร้างให้พนกังานตระหนักถึง
จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน รวมทั้งไดน้ าขอ้ร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกนัต่อไป 

(3) การต่อต้านคอร์รัปชัน 

บริษทัฯ ให้ความส าคัญและมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัปฏิบติัสากล บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการทุจริตคอร์รัปชนั
จะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน คู่คา้ และลูกคา้ของบริษทัฯ อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้ าหนด “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดมี้การทบทวน
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติั โดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการท างาน และก าหนดเป็นหนา้ท่ีใหบุ้คลากรทุกคนศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัอย่างเคร่งครัด ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามย่อมถูกพิจารณา
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โทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทัฯ โดยอาจไดรั้บการลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญาจา้ง และใน
กรณีท่ีการฝ่าฝืนนั้นเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย จะตอ้งด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น  อย่างไรก็ดี 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีปฏิเสธการทุจริต 
คอร์รัปชนั แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  

บริษทัฯ ได้น านโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องมาด าเนินการเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อนั
แสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมัน่เก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชนั ดงัน้ี 

• เผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพ่ือใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน ป้ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์บริษทัฯ การฝึกอบรม
พนกังาน และ การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เป็นตน้  

• ประชาสัมพนัธ์ “นโยบายงดรับของขวญั” ในช่วงก่อนเทศกาลข้ึนปีใหม่ ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในและ
ภายนอก เช่น การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งท่ีส านกังานใหญ่ และศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ เพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการท างาน การจดัส่งหนงัสือถึงคู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัทางการเงิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทางธุรกิจเพ่ือขอความร่วมมืองดให้ของขวญัหรือของก านลัแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย  

• สนบัสนุนใหพ้นกังานผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม ติดตาม และก ากบัดูแลเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชนัเขา้
ร่วมอบรมหลกัสูตร และการสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือศึกษา ทบทวน และพฒันาการต่อตา้นคอร์รัปชนัของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ  

• ก าหนดใหมี้กระบวนการในการบริหารความเส่ียงโดยเร่ิมตั้งแต่การระบุปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอก การ
ประเมินและการวิเคราะห์ความเส่ียงส าคญั การก าหนดแผนรองรับและป้องกนัความเส่ียงแต่ละเร่ือง และการ
ก าหนดผูรั้บผิดชอบเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงท่ีระบุให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ การบริหารความเส่ียงน้ี
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบติัการในทุก ๆ ดา้น รวมถึงดา้นการ
ต่อตา้นคอร์รัปชนั  

• ก าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนส าหรับเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงในการเกิดคอร์รัปชนั ไดแ้ก่ การช่วยเหลือทางการเมือง 
การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนุน ค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับและค่าใชจ่้ายอ่ืน และการจ่ายค่าอ านวย
ความสะดวก ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรของบริษทัฯ จะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะน าไปสู่การคอร์รัปชนั 

• ก าหนดใหมี้ระบบควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการเกิดคอร์รัปชนั เช่น การก าหนดระเบียบอ านาจใน
การอนุมติัไวอ้ยา่งชดัเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง และจดัใหมี้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่
การปฏิบติังานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติังานดา้นงบประมาณอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ 

• ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 
Collective Action against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี และ
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ครบก าหนดวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2564  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์
รัปชนัพร้อมเอกสารประกอบ เพ่ือขอต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เม่ือเดือนธนัวาคม 2563 

(4) นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  

• ไม่สนับสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิตามท่ีก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้ งน้ี หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะ
ด าเนินการอยา่งรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือยติุหรือหยดุการเขา้ถึงส่ิงท่ีถูกกล่าวหาวา่มีการละเมิด
สิทธิ  

• บริษทัฯ จะด าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมตามระเบียบว่าดว้ยการด าเนินการทางวินยั
พนกังานของบริษทัฯ และแจง้ใหผู้ท่ี้ท าการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวทราบ 

(5) สิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย ์และสนบัสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่
แบ่งแยกเช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา  และบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น 
ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็หรือแรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย เป็นตน้ 

(6) การก ากบัดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีนโยบายในการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้ก าหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ไวใ้นคู่มือก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ก าหนดแนวปฏิบติัในการรายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และการแจง้ขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ าหรับผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัน้ี 

การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย  

บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองหรือของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  

การแจง้ขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ก าหนดให้บุคลากรท่ีเป็นพนักงานประจ าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยทุกคน และพนกังานชั่วคราวท่ีมี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้ ผูจ้  าหน่ายสินคา้ ลูกคา้ ผูรั้บเหมา และ ผูใ้ห้บริการ เป็นตน้ มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ขอ้มูลความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้บริษทัฯ ทราบ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ท่ี และป้องกนัความขดัแยง้
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ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยบริษทัฯ จะใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ด าเนินการใด ๆ โดยไม่เกิดผลเสียหาย หรือขอ้ร้องเรียน หรือถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลงั   

การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบของหน่วยงานก ากบั
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  หากรายการนั้นเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป จะต้องปฏิบัติตามหลกัการท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัไว ้โดยเปรียบเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอกและค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ เป็นหลกั ทั้งน้ี ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกบัรายการดงักล่าวจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติัรายการท่ี
ตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(7) การก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในโดยก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการรักษาความลบัและการใชข้อ้มูล
ภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหเ้กิดความเสมอภาคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย และป้องกนัมิใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการใช้
ขอ้มูลภายใน (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้ “9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน” ) 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยไดป้รับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูล
ทางการเงินตามท่ีกฎหมายก าหนด ดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั  เพ่ือให ้
นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละเพียงพอต่อการตดัสินใจ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้
มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือรับผิดชอบการติดต่อส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ท่ีเป็น
ประโยชน ์ถูกตอ้ง และครบถว้นตามเกณฑท่ี์ ตลท. และก.ล.ต. ก าหนด แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และ
บุคคลทัว่ไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการส่ือสารหลากหลายช่องทางทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น ระบบการแจง้ข่าวและการรายงานขอ้มูลของ ตลท. และ ก.ล.ต. เวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) การจดังานประชุมนักวิเคราะห์ การ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting) การใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์เป็นตน้ ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัฯ ได้
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดักิจกรรมและการส่ือสาร ให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบและมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจอ่ืน  ๆสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือสอบถามขอ้มูลของบริษทัฯ 
ผา่น 4 ช่องทาง ดงัน้ี  
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 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง   
 กรุงเทพมหานคร 10250 

 ir@siammakro.co.th 

0 2067 8285 / 8285 (สายตรง)  

0 2067 9044  
   

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
ไดแ้สดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

(4) บริษทัฯ เปิดเผยบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามรายละเอียดในหวัขอ้ “8. โครงสร้างการจดัการ” และ 
“9. การก ากบัดูแลกิจการ” 

(5) กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของตน รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และ บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้การรายงานการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ซ่ึง
เป็นแนวปฏิบติัส าคญัในการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในไดเ้ป็นอยา่งดี  
นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปี และให้รายงานการ
เปล่ียนแปลงเป็นรายไตรมาส (ถา้มี) โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเกบ็ไวใ้ชภ้ายในบริษทัฯ เท่านั้น  

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 5 คน ซ่ึงเป็นผูห้ญิง 1 คน จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 
15 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน 
ก.ล.ต. และกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

mailto:ir@siammakro.co.th
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• เพ่ือใหส้ามารถก ากบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งทัว่ถึงครอบคลุมทุกมิติและสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี บริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเลขานุการบริษทั ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ี
สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  

• ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งค านึงถึงความหลากหลายของทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้น
การจดัการ ดา้นการตลาดระหวา่งประเทศ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการบริหารวิกฤต ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการ เป็นตน้  โดยไม่จ ากดัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น  

(2) การประชุมคณะกรรมการ  

• คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมติังบการเงินประจ าปี / รายไตรมาส และอีกอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือ
พิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ในแต่ละปี 
เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้และก าหนดระเบียบวาระท่ีชัดเจนล่วงหน้า  
นอกจากน้ี ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษได ้หากมีกรรมการร้องขอ หรือมีวาระ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งขอมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการอิสระ / กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีโอกาสประชุม
ร่วมกนัอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความ
สนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย และแจง้ผลการประชุมใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับทราบดว้ย  

• ประธานกรรมการเป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบกบัพิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีมีกรรมการร้องขอ และเปิดโอกาสใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร และเลขานุการบริษทัฯ  น าเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละคร้ัง  

• เลขานุการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไปใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาศึกษาล่วงหนา้ก่อนเขา้ประชุม  

• ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 9 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ัง การประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3 คร้ัง และ
การประชุมผูถื้อหุน้จ านวน 1 คร้ัง นอกจากน้ี ไดจ้ดัใหมี้การประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1 คร้ัง 

• เลขานุการบริษทัฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บ
รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเรียกดู
ขอ้มูลหรือตรวจสอบได ้

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ ในปี 2563 ตามท่ีปรากฏในหวัขอ้ “8. โครงสร้างการจดัการ”



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 87 

(3) การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

• คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี ประกอบดว้ย 1) การ
ประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย และ 2) การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยมี
หวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี  

การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
1) นโยบายคณะกรรมการ 
2) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
3) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4) การจดัเตรียมและการด าเนินการประชุม 
5) การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
7) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
8) การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9) การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10) การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลกัดงัน้ี 
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ      
3) การประชุมของคณะกรรมการ 

• เกณฑใ์นการประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ ดงัน้ี 
มากกวา่ร้อยละ 85  =  ดีเยี่ยม 
มากกวา่ร้อยละ 75  =  ดีมาก 
มากกวา่ร้อยละ 65  =  ดี 
มากกวา่ร้อยละ 50  =  พอใช ้
ต ่ากวา่ร้อยละ 50  =  ควรปรับปรุง 

• เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านท าการประเมินทุกส้ินปี และจดัท าสรุปผล
การประเมินเพ่ือรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจ าทุกปี 
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ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

การประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทฯ 2563 
(%) 

เกณฑ์ 

การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย 95.3 ดีเยีย่ม 
การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 96.1 ดีเยีย่ม 

• สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  ประจ าปี 2563 พบว่ามีผลการ
ปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ “ร้อยละ 95.7” 
ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้รายงานผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาผลการประเมินดงักล่าวเพ่ือน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน 

(4) การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกจิสยามแมค็โคร 

• คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร เป็นประจ าทุกปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นผูป้ระเมิน ทั้งน้ี สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร ถือเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะบุคคลจึงไม่สามารถเปิดเผยได ้การปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร มีเกณฑก์ารประเมินเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  การประเมินผลจากดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 2  การประเมินดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทัว่ไป 
ส่วนท่ี 3  การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 

ทั้งน้ี ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราการปรับข้ึนค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร และไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ  

(5) หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส เม่ือต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ว่างลง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน ทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และ
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ (Board Skill Matrix) โดยไม่จ ากดัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ 
และคุณลกัษณะเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ และจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีพร้อมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ย่างเต็มท่ี 
รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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(6) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลของบริษทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ 
เพ่ือใหมี้ความรู้และน าไปปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ดงักล่าว 
มีทั้งรูปแบบท่ีเป็นการจดัอบรมภายใน และใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

• บริษทัฯ จดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการหรือผูบ้ริหารใหม่ ซ่ึงรวมถึงการแนะน าลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
แนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯ 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี  

• บริษทัฯ มีแผนการพฒันาและแผนสืบทอดต าแหน่งงาน โดยก าหนดกระบวนการประเมินความพร้อมของผู ้
สืบทอดต าแหน่ง เช่น แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาและประเมินศกัยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test, Ability 
Test) แบบประเมินภาวะผูน้ า (Leadership Assessment) การวางแผนเสน้ทางอาชีพ (Career Road Map) จากนั้น
จะน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าวิเคราะห์และประมวลเป็นภาพรวมและส่ือสารใหผู้บ้ริหารและผูสื้บทอดต าแหน่งไดรั้บ
ทราบเพ่ือน าไปวางแผนพฒันาเฉพาะบุคคล ส าหรับรูปแบบวิธีการพฒันาจะเป็นแบบผสมผสาน เพ่ือใหผู้สื้บ
ทอดต าแหน่งสามารถพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความตอ้งการทางธุรกิจได้
ทันท่วงที เช่น การจัดให้ผูสื้บทอดต าแหน่งเข้าร่วมโครงการส าคัญของบริษทัฯ  การมอบหมายให้ไป
ปฏิบติังานท่ีสาขาในต่างประเทศ การสมัมนาเชิงปฏิบติัการในหลกัสูตรพฒันาผูน้ าระดบัต่าง ๆ รวมไปถึงการ
เขา้ร่วมโครงการพฒันาผูน้ าร่วมกบัเครือเจริญโภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

• บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้แก่กรรมการทุกท่าน เพ่ือเป็นการพฒันาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ร่วม
สัมมนาและการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต่์อการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ  

• ในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัการบรรยายพิเศษส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบั Top 50 ในหวัขอ้ “การก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความยัง่ยืน”  และ “การต่อตา้นคอร์รัปชนั” ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 
และมีการจดัอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่กรรมการ ในหัวขอ้ “พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562” ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 
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การเข้ารับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2563   

รายช่ือกรรมการ รายละเอยีด 
1. นายโชติ โภควนิช - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

2.  นางกรรณิการ์ งามโสภี - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

3.  นายจกัร บุญ-หลง - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

4.  นายประสพสุข บุญเดช - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

5.  นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

6.  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

7.  นายประเสริฐ จารุพนิช - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

8.  นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

9.  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสัทธาวรกุล - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

10.  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ - การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

11.  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ - พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
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รายช่ือกรรมการ รายละเอยีด 
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

12. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 
 

- พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืน  
- การต่อตา้นคอร์รัปชนั 

 

(7) หน่วยงานก ากับการปฏิบัตงิาน (Compliance Unit) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานก ากบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ข้ึน โดยใชช่ื้อว่า “ฝ่ายกฎหมายและการก ากบั
กิจการท่ีดี (Legal and Compliance Department)” ซ่ึงมีผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและการก ากบักิจการท่ีดีเป็นหวัหนา้
หน่วยงาน  เพ่ือท าหนา้ท่ีในการดูแลการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และสอดคลอ้ง
กบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือกลัน่กรองและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
เฉพาะเร่ือง ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และ
ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน และมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามท่ี ก.ล.ต. และตลท. ก าหนดเพ่ือท าหนา้ท่ีสอบทานการด าเนินงานของบริษทัฯ รายการทางการเงิน 
ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้ง พิจารณารายการระหวา่งกนั โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ตามรายช่ือดงัน้ี 
1) นายโชติ โภควนิช ประธาน 
2) นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการ 
3) นายจกัร บุญ-หลง กรรมการ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) รวมทั้ งการบริหารความเส่ียง (risk 

management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ 
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3) สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4) พิจารณาคุณสมบติั ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบติังาน และค่าสอบบญัชีของผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผูส้อบบญัชีภายนอก 

5) พิจารณาเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6) สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
8) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของ

บริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
9) ปฏิบติังานในกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายโดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นพอ้งดว้ย 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 11.2 ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน 
ดงัน้ี 
1) นายโชติ โภควนิช ประธาน (กรรมการอิสระ) 
2) นายประสพสุข บุญเดช กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3) นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ 
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หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นอกเหนือจากหน้าท่ีเฉพาะกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นคร้ังคราวแลว้ คณะกรรมการ 
สรรหาฯ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงรวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) การปฏิบติังานดา้นการสรรหา 

1.1) พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ และก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัฯ 

1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และ คณะกรรมการชุดยอ่ยให้
มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษทัฯ และสภาวการณ์ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความ
หลากหลายทางดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ และการอุทิศเวลา โดยไม่จ ากดัเพศและอาย ุ

1.3) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

1.4) สนบัสนุนให้มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษทัฯ 

1.5) พิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือ เม่ือมีต าแหน่งวา่งลง 

1.6) พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร  

1.7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งสม ่าเสมอ  
1.8) พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรไดรั้บการแต่งตั้ งเป็นประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารในกรณีท่ีต าแหน่งวา่งลง 

2) การปฏิบติังานดา้นการก าหนดค่าตอบแทน 

2.1) พิจารณาหลกัเกณฑ ์โครงสร้าง และองคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดยอ่ย และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประจ าทุกปี โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ โดยเทียบเคียงไดก้บัอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั
และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

2.2) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั  

2.3) ประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยให้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้
กรรมการบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูป้ระเมินผล 
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3) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล และ
แนวทางหรือขอ้เสนอแนะของสถาบนัหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 
5) คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนา้ท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบผลการประชุมหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ี

เห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังถดัไป  
6) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนา้ท่ีรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

สรรหาฯ ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียด
เบ้ืองตน้ดงัน้ี  
6.1) จ านวนคร้ังในการประชุม 
6.2) จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
6.3) ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
2563 หวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” 

3. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
1) นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม ประธาน (กรรมการอิสระ) 
2) นายจกัร บุญ-หลง กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3) นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

นอกเหนือจากหนา้ท่ีเฉพาะกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นคร้ังคราวแลว้ คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงรวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานดา้นการก ากบัดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
2) สนบัสนุนใหมี้การประเมินระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการภายในองคก์รดว้ยตนเอง และการเขา้รับการ

ตรวจประเมินจากองคก์รภายนอกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปเป็นประจ า  
3) ก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแล

กิจการท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้รวมถึงหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของสถาบันและหน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

4) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ
หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมในการปฏิบัติงานภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้ งในระดับ
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัและใหมี้ผลในทางปฏิบติั 

6) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
7) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบผลการประชุมหรือเร่ืองอ่ืน

ใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   คร้ังถดัไป  
8) ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ีรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมี
รายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี  
8.1) จ านวนคร้ังในการประชุม 
8.2) จ านวนคร้ังท่ีกรรมการก ากบัดูแลกิจการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
8.3) ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 หัวขอ้ 
“รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ”  

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

1. กรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระเพ่ือดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกนัและไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดและ
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงัน้ี 

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  
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3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การ
ค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
10) กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี 
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กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4) หรือขอ้ 6) คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาผ่อนผนั
ใหไ้ดห้ากเห็นวา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และ
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้  

ก. ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 
ทั้งน้ี กระบวนการสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามท่ีแสดงในหวัขอ้ “การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง” 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทกัษะอนัประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชี
การเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยุทธ์ ดา้นการบริหารวิกฤต ดา้นกฎหมาย และดา้น
การก ากบัดูแลกิจการ มีประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น โดยไม่จ ากดัเพศและอายุ 
รวมทั้งตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมท่ีบริษทัฯ 
ด าเนินกิจการอยู ่ 

3) มีภาวะผูน้ า สามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
4) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นบัรวมการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ด้วย) ทั้ งน้ี การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนจะตอ้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ  

5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหแ้ก่บริษทัฯ 
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การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

• หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ 

1) พิจารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยจะตอ้งมี
คุณสมบติัของกรรมการ / กรรมการอิสระ ครบถว้นตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและกฎบตัร
คณะกรรมการบริษทัฯ  

2) พิจารณาจ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง
นอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน เพ่ือให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการ การด าเนินงานของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั  

3) พิจารณาการมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 

• การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและน าเสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยการลงมติ
เลือกตั้งกรรมการตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ก. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
ข. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
ค. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ี
ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน ทั้ งน้ี มติการแต่งตั้ งบุคคลเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าว ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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• การพน้จากต าแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการ
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือก
เขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสั่งให้ออก หรือ
ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ าคุก เวน้แต่ในความผิดท่ี
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 

3. การลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบั
แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบดว้ยกไ็ด ้

4. ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4  ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วธีิการคัดเลือกผู้บริหารระดบัสูงสุด 

วิธีการคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุด เป็นไปตามแผนการสืบทอดต าแหน่งตามรายละเอียดท่ีแสดงในหวัขอ้ 
“8.5.4 นโยบายในการพฒันาบุคคล” 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทั
ดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ 
ในบริษทัดงักล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 

3. บริษทัฯ ก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษทั
ดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของ
บริษทัดงักล่าวอย่างครบถว้นถูกตอ้งโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ผ่านทางสายงาน
บัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ นอกจากน้ี ข้อบังคับของบริษทัย่อยยงัมี
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ข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัไว ้

4. มีการก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษทัย่อย และตรวจสอบโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ นอกจากน้ี หากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีการท ารายการส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บมติ
อนุมติัจากผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิกกิจการ เป็นตน้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

อน่ึง ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีมาตรการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในโดยก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการรักษาความลบัและการใช้
ขอ้มูลภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย และป้องกนัมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจาก
การใชข้อ้มูลภายใน  

• การควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน 

บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งรักษาขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีมีสาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
ไวเ้ป็นความลบั ไม่น าขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้พ่ือผลประโยชน์ของตนเองและผูอ่ื้น และปฏิบติัตามแนวปฏิบติั
ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณวา่ดว้ยการรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด 

• การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีสิทธิเสรีภาพในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยกรรมการและ
ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ จะตอ้งจดัท าและเปิดเผยรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อหน่วยงาน
ก ากบัตามเกณฑท่ี์ก าหนดและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

อย่างไรก็ดี เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ จากการใชข้อ้มูล
ภายใน เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ขอความร่วมมือจากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในการงดซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอน
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ  

• สญัญารักษาความลบัส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ก าหนดให้ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต้องลงนามในสัญญารักษาความลับส่วนบุคคล (Non-Disclosure 
Agreement) เพ่ือใหร้ะมดัระวงัการใชข้อ้มูลท่ีมีนยัส าคญัและป้องกนัการน าขอ้มูลความลบัของโครงการไป
เปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
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9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัใน
รอบปีบญัชี 2562 และ 2563 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ส านักงานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั 
ค่าตอบแทนจากการ 
สอบบญัชี (บาท) 

2562 2563 
สยามแมค็โคร บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 6,820,000 7,170,000 
สยามฟดู เซอร์วสิ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 1,350,000 1,420,000 
แมค็โคร อาร์โอเอช บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 200,000 230,000 
Indoguna Vina Food Service  KPMG (Vietnam) Limited 334,100(2) 439,400(2) 
โปรมาร์ท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 50,000 50,000 
ARO(1) Khin Su Htay & Associates Limited 49,676(3) 19,343(3) 
CP Wholesale India  KPMG India and KPMG Partnership Firm 1,106,750(4) 1,353,280(4) 
Makro (Cambodia)  KPMG Cambodia Ltd 760,666(5) 782,343(5) 
Makro (Guangzhou) Food(1) BDO China Shu Lun Pan Certified Public 

Accountants LLP  
66,709(6) 77,068(6) 

Guangzhou Huadu Makro Food 
Supermarket(1) 

BDO China Shu Lun Pan Certified Public 
Accountants LLP 

39,299(7) 51,376(7) 

Indoguna (Singapore)(1) Chong, Lim & Partners LLP 774,047(8) 771,395(8) 
Indoguna Dubai(1) FRG Chartered Accountants 253,581(9) 255,588(9) 
Indoguna Lordly (1) Linkers CPA Limited 368,606(10) 359,284(10) 
Just Meat(1) Linkers CPA Limited  103,051(11) 96,886 (11) 
Maxzi The Good Food Restaurant 
& Cafe(1) 

FRG Chartered Accountants 63,395(12) 42,598(12) 

Indoguna (Cambodia)(1) Fii & Associates 201,809(13) 187,762(13) 
ARO Commercial(1) Khin Su Htay & Associates Limited 214,824(14) 240,098(14) 

หมายเหตุ : 
(1) มีผูส้อบบญัชีท่ีไม่ไดอ้ยูส่ านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
(2) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 257,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0013 บาท) 

และในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 338,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0013 บาท) 
(3) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็นเงิน

จ านวน 848,380 จา๊ดพม่า (อตัราแลกเปล่ียน 1 จา๊ดพม่า เป็น 0.0228 บาท) 
(4) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 2,500,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4427 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 

3,200,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4229 บาท) 
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(5) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 24,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็นเงิน
จ านวน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.2937 บาท) 

(6) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 14,841 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 หยวนเหรินหมินป้ี เป็น 4.4949 บาท) ) และในปี 2563 
เป็นเงินจ านวน 16,981 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 หยวนเหรินหมินป้ี เป็น 4.5385 บาท) 

(7) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 8,743 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 หยวนเหรินหมินป้ี เป็น 4.4949 บาท) และ ในปี 2563 
เป็นเงินจ านวน 11,320 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 หยวนเหรินหมินป้ี เป็น 4.5385 บาท) 

(8) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 22.7661 บาท) และ  ในปี 2563 
เป็นเงินจ านวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 22.6881 บาท) 

(9) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 30,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 
บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 30,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เป็น 8.5196 บาท) 

(10) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 93,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 3.9635 บาท) และในปี 2563 เป็นเงิน
จ านวน 89,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.0369 บาท) 

(11) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 26,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 3.9635 บาท) และในปี 2563 เป็นเงิน
จ านวน 24,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.0369 บาท) 

(12) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 7,500 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 
บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 5,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 
8.5196 บาท) 

(13) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 6,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็นเงิน
จ านวน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.2937 บาท) 

(14) ในปี 2562 เป็นเงินจ านวน 10,530,600 จ๊าดพม่า (อตัราแลกเปล่ียน 1 จ๊าดพม่า เป็น 0.0204 บาท) และ ในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 
10,530,600 จา๊ดพม่า (อตัราแลกเปล่ียน 1 จา๊ดพม่า เป็น 0.0228 บาท) 

 
 

2. ค่าบริการอ่ืน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ การเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ท่ี
ไม่เก่ียวกบังานสอบบญัชี การใหบ้ริการดา้นกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ใหแ้ก่
ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชี 2562 และ 2563 ตามล าดบัโดยมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
ผู้จ่าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

ผู้ให้บริการ 

2562 2563 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

สยามแมค็โคร การตรวจสอบตาม
วิธีการ ตกลงร่วมกนั(1) 

บริษทั เคพเีอม็จี      
ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั  

20,000 20,000 - 20,000 
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ช่ือบริษัท 
ผู้จ่าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

ผู้ให้บริการ 

2562 2563 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

สยามแมค็โคร การใหบ้ริการดา้น
กฎหมายและภาษี(2) 

บริษทั ส านกัภาษี  

เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
จ ากดั 

- 1,800,000 - 1,160,000 

สยามแมค็โคร การใหบ้ริการท่ีปรึกษา
ธุรกิจ(3) 

บริษทั เคพเีอม็จี      
ภูมิไชย ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ จ ากดั 

1,500,000 - - 6,400,000 

สยามฟดู 
เซอร์วสิ 

การตรวจสอบตาม
วิธีการ ตกลงร่วมกนั(1) 

บริษทั เคพเีอม็จี      
ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

45,000 - 37,500 7,500 

Indoguna 
Vina Food 
Service 

การใหบ้ริการดา้นธุรกิจ 
กฎหมายและภาษี(4) 

KPMG Tax and 
Advisory Limited 

140,400 187,200 140,400 187,200 

CP 
Wholesale 
India 

การใหบ้ริการดา้น
กฎหมายและภาษี(5) 

KPMG India  132,810 - 148,015 - 

CP 
Wholesale 
India 

การใหบ้ริการท่ีปรึกษา
ธุรกิจ(6) 

KPMG 
Partnership Firm 

- - - 718,930 

Makro 
(Cambodia) 

การใหบ้ริการดา้นภาษี(7) Ernst & Young 
(Cambodia) LTD 

273,948 - 150,210 - 

Indoguna 
Dubai  

การใหบ้ริการท่ีปรึกษา
ธุรกิจ(8) 

DOM Tax 
Consultant & FRG 
Chartered 
Accountants 

54,943 - 137,166 - 

Indoguna 
Lordly  

การใหบ้ริการท่ีปรึกษา
ธุรกิจ(9) 

Linkers CPA 
Limited 

68,045 - 32,295 - 

Just Meat การใหบ้ริการท่ีปรึกษา
ธุรกิจ(10) 

Linkers CPA 
Limited 

- - 24,221 - 

Maxzi The 
Good Food 

การใหบ้ริการท่ีปรึกษา
ธุรกิจ(11) 

DOM Tax 
Consultant 

33,811 - 34,078 - 
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ช่ือบริษัท 
ผู้จ่าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

ผู้ให้บริการ 

2562 2563 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท) (15) 

Restaurant & 
Cafe 
Indoguna 
(Cambodia) 

การใหบ้ริการดา้นภาษี(12) Grant Thornton 
(Cambodia) 
Limited/FII & 
Associate 

- - 470,188 - 

ARO 
Commercial 

การใหบ้ริการดา้นภาษี(13) Pricewaterhouse
Coopers 
Myanmar Co., 
Ltd. 

569,823 - 731,272 - 

รวม 2,838,780 2,007,200 1,905,345 8,493,630 

หมายเหตุ :   
(1) การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ท าลายสินคา้ 
(2) การให้ค  าปรึกษาเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13 
(3) ปี 2562  การให้บริการดา้นการฝึกอบรมการใชง้านกระบวนการท างานอตัโนมติั (Robotic Process Automation)  

ปี 2563 การให้ค  าปรึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อม PDPA 
(4) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัโดยจ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ 

ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 108,000,000 ดองเวียดนาม คงเหลือส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตจ านวน 144,000,000 ดองเวียดนาม 
(อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0013 บาท)  

(5) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 350,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4229 บาท)  
(6) จ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตจ านวน 1,700,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4229 บาท)     
(7) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 4,800 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.2937 บาท) 
(8) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ส าหรับปี 2563 จ  านวน 16,100 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ เป็น 8.5196 บาท) 
(9) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 8,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.0369 บาท)  
(10) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 6,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.0369 บาท) 
(11) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 4,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.5196 บาท) 
(12) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 15,025 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.2937 บาท) 
(13) จ านวนเงินท่ีจ่ายไปแลว้ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 32,073,350 จา๊ดพม่า (อตัราแลกเปล่ียน 1 จา๊ดพม่า เป็น 0.0228 บาท) 
(14) ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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9.7  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบติัดา้นก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ โดยอา้งอิงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางท่ี ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททาง
ธุรกิจของบริษทัฯ  

แนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในภาพรวมมีความสอดคลอ้งกับแนวทางของ ตลท. และ
ส านกังาน ก.ล.ต. ส าหรับขอ้ปฏิบติัท่ีแตกต่างจากแนวทางดงักล่าว ฝ่ายบริหารจะน าเสนอคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการเพ่ือพิจารณาทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีขอ้ปฏิบติัท่ีแตกต่างจากแนวปฏิบติัท่ีก าหนดโดย ตลท. และส านกังาน ก.ล.ต. ดงัน้ี 

แนวปฏิบติัท่ีก าหนดโดย ตลท. / ก.ล.ต. ขอ้ปฏิบติัของบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน 

ปั จ จุบันบ ริษัทฯ  มี ก ร รมกา ร จ านวน  15 คน  ซ่ึ ง คณะ 
กรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า เพียงพอและเหมาะสมกับ
ขนาดธุรกิจและลกัษณะการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯ มี
การขยายธุรกิจอย่างต่อเ น่ืองทั้ งในและต่างประเทศ จึง
จ าเป็นตอ้งมีกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย
และเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์
ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

2. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการ
อิสระ 

แมว้่าประธานกรรมการของบริษทัฯ มิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ 
แต่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม อีกทั้ง
มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการบริษทัฯ โดยแยกจาก
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารอย่างชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดกลไกในการถ่วงดุลอ านาจ โดย
ไม่แทรกแซงการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถแสดงความ
คิดเห็นและออกเสียงลงมติไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

3. องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ย
กรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึง
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
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แนวปฏิบติัท่ีก าหนดโดย ตลท. / ก.ล.ต. ขอ้ปฏิบติัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีความเห็นว่าจ านวนดงักล่าวเพียงพอและเหมาะสม
กบัการด าเนินธุรกิจ และกรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษทัฯ ค านึงถึงความส าคญั
ของการมีกรรมการอิสระเพ่ือช่วยดูแลสิทธิและผลประโยชน์
ของผู ้ถือหุ้นรายย่อย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ย ังค านึงถึง
คุณสมบติั ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถซ่ึงเหมาะสม
และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้โดยรวมในระยะยาว 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุมติั
รายการต่างๆ หากกรรมการมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น หรือ การเข้าท ารายการกับ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติ เป็นตน้ 

4. บริษทัฯ ไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้เลือกตั้ งกรรมการโดยวิธี
คะแนนเสียงข้างมาก และผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นว่า
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีถือปฏิบติัโดยทัว่ไปและเป็นธรรมต่อ 
ผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีวิธีการอ่ืน
ในการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การ
สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม
เ พ่ิมเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้า รับการเลือกตั้ ง เ ป็น
กรรมการไดล่้วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัประจ าปี เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัองค์
ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะ
ลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่ า 
จะตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดองคป์ระชุมขั้นต ่าไวไ้ม่นอ้ยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งน้ี คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าแนวปฏิบติัดงักล่าวมีความเหมาะสม และมีความ
คล่องตวัส าหรับธุรกิจในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเรียกประชุมเพ่ือลง
มติเป็นการเร่งด่วน 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่ไปกบัการสร้างความผกูพนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

อาทิ  ผูถื้อหุ้น  นกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ เป็นตน้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถอยู่

ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือการ

เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม อนัไดแ้ก่ 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชน หรือสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

10.1  นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในปี พ.ศ. 2563 แม็คโครไดป้ระกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย 

(Global Compact Network Thailand หรือ GCNT) โดยนาํเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ 

(United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) ม า ผ น ว ก เข้ า กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ม็ ค โ ค ร  4.0 อัน

ประกอบดว้ยเป้าหมาย 6 ประการตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้ 1.1 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ โดยมี

คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยืน (Sustainability Development Committee) ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํ

หนา้ท่ี กาํหนดนโยบาย และพิจารณาแผนงาน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าโครงการต่าง ๆ จะสร้างประโยชนใ์นเชิงกลยทุธ์ดา้น

การเติบโตให้กบัธุรกิจ และตอบสนองภาวะการเปล่ียนแปลงของโลก ไปพร้อมกบัการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม 

ประเทศ และส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัทุกประเทศท่ีแมค็โครเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ  

10.2   การดาํเนินงานและการจดัทํารายงาน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแผนงานความยัง่ยืนตามยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 โดยหน่วยงานความยัง่ยืนรวบรวมผลการ

ดาํเนินงานนาํเสนอใหก้บัคณะกรรมการพฒันาความยัง่ยืน จากนั้นรวบรวมจดัทาํรายงานความยัง่ยืนประจาํปีพ.ศ.

2563  ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานท่ีเผยแพร่ภายในรายงานความยัง่ยืนจะไดรั้บการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
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บริษทัฯ จดัการประเมินประเด็นความเส่ียงดา้นความยัง่ยืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ (Materiality Review) 

เพ่ือทบทวนประเด็นท่ีมีความสําคญั ไดแ้ก่ ประเด็นการเป็นแหล่งอา้งอิงอาหารปลอดภยั การส่งเสริมการคดัสรร

ผลิตภณัฑอ์ยา่งเป็นธรรม และยัง่ยืน การลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การเป็นท่ีรักในทอ้งถ่ิน (กิจกรรมดา้นประโยชน์

ต่อสังคม) การสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กบัลูกคา้ และการเป็นองค์กรท่ีคนทุกรุ่นอยากเขา้มาร่วมงาน 

(รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนักงานและลูกคา้) และผลการดาํเนินตามเป้าหมายทั้ ง 6 ประการ 

รวมถึงกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ในปีพ.ศ.2563 มีดงัต่อไปน้ี 

เป้าหมายที่ 1: เป็นแหล่งอ้างองิด้านอาหารปลอดภัย 

แมค็โครใหค้วามสาํคญัเร่ืองอาหารปลอดภยัเป็นอนัดบัหน่ึงเพราะอาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความจาํเป็นต่อการ

ดาํรงชีวิตและมีผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคโดยตรง ฉะนั้นการเป็นแหล่งอา้งอิงดา้นอาหารปลอดภยัจึงถูกบรรจุเป็น

หน่ึงในยุทธศาสตร์แมค็โคร 4.0 ซ่ึงแม็คโครใส่ใจในเร่ืองน้ีกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา และยงัคงมุ่งมัน่พฒันามาตรฐาน

อาหารปลอดภยัเพ่ือการเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ระกอบการมือ

อาชีพ  

อาหารปลอดภัยสําหรับแม็คโคร หมายถึงความใส่ใจดูแลตั้ งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตลอดห่วงโซ่อาหาร 

มาตรการควบคุมคุณภาพอาหารตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงระบบวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมจุด

วิกฤต “HACCP” (Hazard Analysis and Critical Control Point) ถูกนํามาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือควบคุม

คุณภาพและตรวจสอบความปลอดภยัของอาหารทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง 

การบรรจุหีบห่อ การจดัจาํหน่าย จนถึงมือลูกคา้ จึงมัน่ใจไดว้่าอาหารท่ีวางจาํหน่ายในแม็คโครปลอดภยัต่อการ

บริโภคและปราศจากอนัตรายทั้ง 3 ประเภท คือ อนัตรายทางกายภาพ อนัตรายทางเคมี และอนัตรายทางชีวภาพ  

หลกัสาํคญัอนัดบัหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารคาํนึงถึง คือ ความปลอดภยัของอาหาร ดงันั้น แมค็โครในฐานะ

ศูนยร์วมวตัถุดิบสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจด้านอาหารจึงตระหนักดีถึงบทบาทหน้าท่ีอนัสําคัญน้ีและความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อผูบ้ริโภคปลายทาง โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุ่มเทศึกษาและวิจยั เพ่ือพฒันากระบวนการ

ต่างๆ โดยร่วมมือกบัเกษตรกร ชาวประมงทอ้งถ่ิน และผูผ้ลิตวตัถุดิบซ่ึงเป็นตน้ทางของห่วงโซ่อาหาร โดยถือเป็น

การเรียนรู้และพฒันาไปดว้ยกนั แมค็โครตระหนกัเสมอว่าการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนนั้น หมายถึง การเติบโตไปดว้ยกนั

ทั้งห่วงโซ่อาหารไม่วา่จะเป็นตน้นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า และถึงแมบุ้คลากรของแมค็โครจะมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ดา้นอาหารปลอดภยักว่า 30 ปี แต่บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ ผา่น

การทาํงานร่วมกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีดี มีคุณภาพ ได้

มาตรฐานความปลอดภยัพร้อมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

คุณภาพเร่ิมจากต้นนํา้ 

ท่ีแมค็โคร อาหารปลอดภยัเร่ิมตั้งแต่การสรรหาและคดัเลือกวตัถุดิบคุณภาพดีและปลอดภยั ผ่านการทาํงานเชิงรุก

ร่วมกบัผูผ้ลิต เกษตรกร และชาวประมงทอ้งถ่ินในการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ และร่วมกนัพฒันากระบวนการผลิต

โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑ์ดา้นสุขาภิบาลและสุขลกัษณะขั้นพ้ืนฐานและวิธีการผลิตสินคา้อาหารท่ีดี อาทิ GAP 
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(Good Agricultural Practices) และ  GMP (Good Manufacturing Practices) เพ่ือให้ผู ้ผลิตมีความเข้าใจและแนว

ทางการดาํเนินการท่ีถูกตอ้งดา้นอาหารปลอดภยั ตลอดจนการร่วมมือกบัเกษตรกรผูผ้ลิตในการพฒันาและสร้าง

หอ้งปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์การเป็นพ่ีเล้ียงและส่งต่อองคค์วามรู้ดา้นความ

ปลอดภัยของอาหารให้กับชุมชน การทํางานร่วมกันในฐานะพันธมิตรดังกล่าวน้ี ยงัครอบคลุมไปถึงการให้

คาํปรึกษาแก่ผูผ้ลิต โดยแม็คโครอาศยัขอ้มูลทิศทางและแนวโน้มตลาดในการพฒันาจุดเด่นและดึงศกัยภาพของ

ผูผ้ลิตแต่ละรายมาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลผลิตของเกษตรกรและสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตเติบโตไปกบัแม็คโคร 

อยา่งย ัง่ยืน  

อีกหน่ึงบทบาทในการทาํงานของแมค็โครคือ การเป็นตวักลางในการรวมกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตท่ีเก้ือหนุนการผลิตซ่ึง

กนัและกนั อาทิ การรวมกลุ่มเกษตรกรฟาร์มเล้ียงววั  เกษตรกรผสมพนัธ์ุววั และเกษตรกรปลูกหญา้ไร้สารพิษ 

สร้างเป็นเครือข่ายท่ีทาํงานร่วมกนัอย่างมีระบบ โดยมีแมค็โครเป็นตวักลางในการประสานประโยชน์ ให้ความรู้

ดา้นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยั ตลอดจนให้คาํปรึกษาดา้นความตอ้งการของตลาด ตวัอย่าง

ขา้งตน้น้ีเป็นหน่ึงในความสําเร็จท่ีแม็คโครภาคภูมิใจ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเขม้แข็ง สร้างรายได ้

และกระจายรายไดใ้นทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึงแลว้ ยงัเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นคุณภาพอาหารปลอดภยัตั้งแต่

ตน้นํ้าของบริษทัฯ อีกดว้ย 

การดูแลตน้นํ้าดงักล่าวขา้งตน้ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดการกระจายรายได ้ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ไทย สร้างความมัน่คงด้านอาหารปลอดภัยให้กับประเทศเพ่ือให้คนไทยได้บริโภคอาหารท่ีดี มีคุณภาพ และ

ปลอดภยั อีกทั้งยงัสร้างความเขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการดาํเนินตามนโยบาย “แม็คโครเคียงขา้งเกษตรกร

ไทย” ซ่ึงยึดหลกั 3 ประโยชนสู่์ความยัง่ยืน อนัไดแ้ก่ ประโยชนข์องเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกร และลูกคา้ของ

แมค็โคร  

อาหารที่สดใหม่และตรวจสอบย้อนกลบัได้   

ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง หรือ โฮเรกา้เป็นหน่ึงองค์ประกอบสําคญัในห่วงโซ่อาหาร 

แม็คโครจึงใส่ใจท่ีจะให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีในทุกมิติ และเป็นท่ีมาของการก่อตั้ง “แม็คโคร โฮเรก้า  

อคาเดมี” (Makro HoReCa Academy หรือ MHA) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองธุรกิจอาหารแบบครบวงจรผ่าน

หลกัสูตรออนไลน์และกิจกรรม Workshop ต่างๆ โดยรวบรวมผูเ้ช่ียวชาญด้านอาหารหลากหลายสาขามาร่วม

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการธุรกิจอาหาร ตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบ การเลือกใชอุ้ปกรณ์

และเคร่ืองครัว การประกอบอาหาร การรักษาคุณภาพและความปลอดภยั ตลอดจนการใหค้าํปรึกษาดา้นการตลาด

และการบริหารตน้ทุน  

อีกหน่ึงแหล่งข้อมูลทางด้านโภชนาการด้านอาหารคือ การร่วมมือระหว่างแม็คโครกับสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลยัมหิดลผ่านการลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) และผนึกกาํลงัร่วมกบัคณะทาํงานภาค

ประชาชน จดัทาํฐานขอ้มูลทางโภชนาการของสินคา้อาหารท่ีจาํหน่ายในแมค็โครทั้งหมด โดยในระยะแรก (เฟส 1) 

เร่ิมตน้จากสินคา้กลุ่มอาหารสด โดยอาหารสดทั้งหมดนอกจากผ่านเกณฑม์าตรฐานดา้นความปลอดภยัแลว้ ยงัตอ้ง

ผ่านการตรวจจากห้องปฏิบติัการของมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บการรับรองระดบัสากลเพ่ือยืนยนัว่ามีคุณภาพและดีต่อ
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สุขภาพ เพ่ือต่อยอดฐานขอ้มูลดงักล่าว แมค็โครไดท้าํงานร่วมกบับริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPFIT) เพ่ือ

พฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลบั “Makro i-Trace” ผา่นการสแกน QR Code ท่ีปรากฏอยู่บนฉลากของสินคา้เพ่ือเขา้

สู่ระบบ ซ่ึงลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสินค้า ขอ้มูลทางคุณค่าอาหาร และข้อมูลท่ีเป็นความรู้กับ

ผูบ้ริโภค ณ ปัจจุบนั มีสินคา้ในกลุ่มอาหารกวา่ 20,000 รายการ ท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดผ้า่นระบบ “Makro 

i-Trace” ซ่ึงนอกจากจะเป็นการแบ่งปันความรู้ใหแ้ก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้แลว้ ยงัเป็นการตอกย ํ้าความมัน่ใจ

วา่แมค็โครคือแหล่งอ้างองิด้านอาหารปลอดภัย 

ยกระดบัความเข้มงวดด้านอาหารปลอดภัย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งตั้งแต่ตน้ปี 2563 แมค็โครไดย้กระดบั

ความเขม้งวดในทุกขั้นตอนการดาํเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้กลุ่มอาหารสด 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถส่งมอบอาหารท่ีดีมีคุณภาพและปลอดภยัให้แก่ลูกคา้ได ้โดยอาศยัประสบการณ์และองค์

ความรู้จากการถอดบทเรียนในอดีตท่ีตอ้งเผชิญกบัการแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัหมู (African Swine Flu) ในสุกร 

และโรคไขห้วดันก (Bird Flu) ในสัตวปี์กท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในคร้ังน้ี  

แม็คโครจึงมีความพร้อมและสามารถรับมือกบัสถานการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาหารและวตัถุดิบต่างๆ ท่ี 

แมค็โครจึงยงัคงคุณภาพและความปลอดภยั และลูกคา้สามารถซ้ือหาไดอ้ยา่งเพียงพอแมใ้นภาวะวิกฤต  

ก้าวต่อไปของอาหารปลอดภัย 

ดว้ยความทุ่มเทกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ในปี 2563 ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของแม็คโครทั้ง 137 สาขาในประเทศไทยไดรั้บ

การรับรอง “ความปลอดภัยของอาหารในสถานท่ีจาํหน่าย” จากกระทรวงสาธารณสุข และไดรั้บเคร่ืองหมาย  

“ปศุสัตว ์OK” ซ่ึงหมายถึงการเป็นสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีผ่านมาตรฐานการควบคุมเร่ืองสุขลกัษณะท่ีดีและความ

ปลอดภยัของสินคา้เน้ือสัตว ์รวมถึงไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 22000:2018 สําหรับผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ซ่ึงเป็น

สถานประกอบการคา้ปลีกและคา้ส่งรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าวทุกสาขา  

อย่างไรก็ดี แมค็โครยงัคงมุ่งมัน่พฒันาการดาํเนินการดา้นคุณภาพอาหารปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นการพฒันายกระดบั

ระบบการประเมินและรับรองสินคา้ดว้ยมาตรฐาน Makro Initiative Accredited (MIA) ท่ีไดว้างรากฐานในปี 2562 

เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยสามารถสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยทางเลือกของเอกชนได้ในระดับสากล 

นอกจากน้ี แมค็โครยงัมีแผนในการขยายมาตรฐาน MQP (Makro Quality Pro) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นมาตรฐานคุณภาพท่ี

ใชใ้นการคดัเลือกสินคา้กลุ่มผกัและผลไมส้ด และเน้ือสัตวต์ั้งแต่ฟาร์มท่ีเป็นแหล่งผลิตตน้ทางจนถึงการส่งมอบ

สินค้าถึงมือลูกค้า ให้ครอบคลุมสินค้าในกลุ่มอ่ืนด้วยเช่นกัน ซ่ึงมาตรฐาน MQP น้ี ลูกค้าสามารถตรวจสอบ

ยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตไดทุ้กขั้นตอนผา่นระบบ Makro i-Trace 

 

เป้าหมายที่ 2: ส่งเสริมการคัดสรรผลติภัณฑ์อย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน 

วิสยัทศัน ์“มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” สาํเร็จ

ไดด้ว้ยความร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกรผูผ้ลิตและทีมงานคุณภาพของแมค็โคร เพ่ือใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีจาก



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 10 ความรับผดิชอบต่อสังคม หนา้ท่ี 111 

แหล่งผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ส่งถึงมือลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพในราคาท่ีเป็นธรรม และส่งต่อถึงลูกคา้ผูบ้ริโภคใน

ราคาท่ีเหมาะสม  

ความเขม้แข็งทางธุรกิจของแมค็โครจะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ยการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของเกษตรกรและผูผ้ลิตสินคา้ทุกภาค

ส่วนท่ีพร้อมจะกา้วไปดว้ยกนัอย่างมัน่คง บนพ้ืนฐานของจริยธรรมในการจดัการวตัถุดิบท่ียึดถือร่วมกนัเพ่ือให้ได้

สินคา้และวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผา่นเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัท่ีไดรั้บการรับรองโดยหอ้งปฏิบติัการชั้นนาํทั้งใน

และต่างประเทศ มีกระบวนการผลิตท่ีสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งเคร่งครัดทั้งในดา้นเกษตรกรรม ประมงพ้ืนบา้น ปศุสตัว ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

สินค้าทางการเกษตร 

การสร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืนให้กบัเกษตรกรและผูผ้ลิตในฐานะ “คู่คิดธุรกิจ” (Trusted Partner) เกิดจากการร่วม

แรงร่วมใจของทุกฝ่ายโดยมีแม็คโครเป็นส่ือกลางในการประสานความร่วมมือ ทั้งจากสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํ 

หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชน ในการแสวงหาองคค์วามรู้ เทคโนโลยีในการผลิตสินคา้แต่ละประเภท 

และการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั อนันาํไปสู่การพฒันาคุณภาพของสินคา้และผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหดี้ยิ่งข้ึน ส่งผลให้

ผูผ้ลิตไดรั้บความเช่ือถือและสามารถพฒันาธุรกิจของตนให้เติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน ท่ีสําคญัแม็คโครมีการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลและการจดัการขอ้มูลท่ีแม่นยาํเพ่ือใหผู้ผ้ลิตสามารถวางแผนการผลิตสินคา้แต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และมัน่ใจไดว้า่จะสามารถส่งมาจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  

การส่งเสริมการผลิตส้มของเกษตรกรสวนส้ม เป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีแม็คโครเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยความตั้งใจจริง

ตลอดห่วงโซ่การผลิต เร่ิมตั้งแต่กระบวนการก่อนการเพาะปลูก แมค็โครไดเ้ขา้ไปเป็นส่ือกลางในการหารือร่วมกนั

ระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลิตส้ม หน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้เกษตร องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ท่ี

เฝ้าระวงัการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัและสวสัดิภาพผูบ้ริโภค นกัวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํท่ีมีความ

เช่ียวชาญดา้นการผลิตส้มท่ีมีคุณภาพปลอดสารพิษ เพ่ือสรุปเกณฑม์าตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกษตรกรตอ้งผ่าน จากนั้นจึง

ร่วมกนักาํหนดแผนงาน ขั้นตอนการผลิต ขอ้ควรระวงัต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารเพาะปลูกมีประสิทธิภาพท่ีสุด และเม่ือเร่ิม

ฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกทีมงานจากแม็คโครจะลงพ้ืนท่ีร่วมกับนักวิชาการเพ่ืออาํนวยความสะดวกและให้

คาํแนะนาํแก่เกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด  

เม่ือถึงช่วงการเก็บเก่ียว แมค็โครจะช่วยสนบัสนุนการส่งตวัอย่างผลผลิตไปตรวจสอบคุณภาพท่ีหอ้งปฏิบติัการชั้น

นาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลผลิตนั้นไดม้าตรฐานความปลอดภยัทางอาหารตามท่ีไดก้าํหนด

ไว ้พร้อมท่ีจะส่งไปจาํหน่ายในสาขาแม็คโครทั่วประเทศ ซ่ึงนอกจากแม็คโครจะได้ส้มท่ีมีคุณภาพส่งถึงมือ

ผูบ้ริโภคแลว้ ยงัช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่เกษตรกรในฐานะผูผ้ลิตมืออาชีพอีกดว้ย 

สินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของแมค็โคร 

อีกหน่ึงความภาคภูมิใจของแม็คโคร คือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการผลกัดนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพ่ือใหเ้ป็นโรงงานท่ีไดม้าตรฐานสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากบัแบรนดช์ั้นนาํ สามารถวางจาํหน่ายท่ี
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ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครไดใ้นราคาท่ีย่อมเยาเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ ทาํใหผู้ป้ระกอบการเหล่านั้นมีการ

เติบโตทางธุรกิจอยา่งมัน่คง 

ในการจดัหาสินคา้จะเร่ิมตน้จากการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูผ้ลิตและทีมงานรับรองคุณภาพของแม็คโครเพ่ือ

กาํหนดมาตรฐานสินคา้ โดยมีผูผ้ลิตอยา่งนอ้ย 3 รายเขา้ร่วม เพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นคุณภาพ ในระหวา่งการผลิต

สินคา้ตวัอย่าง แมค็โครจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต การแกปั้ญหา ตลอดจนร่วมพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้

มีคุณภาพดีท่ีสุดเท่าท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายจะสามารถทาํได ้จากนั้นจะมีการประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์เบ้ืองตน้ของ

ผูผ้ลิตแต่ละราย และคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดมาวางจาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของแมค็โคร  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีนอกจากจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงจริยธรรมต่อผูบ้ริโภคท่ีแมค็โครคาํนึงถึงความปลอดภยัและคุณภาพของ

สินคา้ท่ีมาพร้อมกบัราคาท่ียอ่มเยาแลว้ ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงจริยธรรมต่อผูผ้ลิตของแมค็โครในฐานะผูจ้ดัจาํหน่ายท่ี

ไม่เคยทอดท้ิงในยามวิกฤตแต่ยงัมีส่วนช่วยสร้างความเขม้แขง็และเติบโตดว้ยกนัตลอดมา  

ความท้าทาย และความสําเร็จในการจดัหาวตัถุดบิอย่างมีจริยธรรม  

ส่ิงท่ีแม็คโครไดด้าํเนินการมาโดยตลอดและเกิดผลอย่างเด่นชดัในปีท่ีผ่านมา ดว้ยผูผ้ลิตทุกภาคส่วนของแม็คโค

รยึดถือจริยธรรมและมาตรฐานการผลิตอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 ผูผ้ลิตส่วนใหญ่จึงไม่จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตแต่อย่างใด เพียงแต่เพ่ิมมาตรการเสริมบางอย่างใน

การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคท่ีสอดรับกบัมาตรการของภาครัฐและมาตรฐานสากลเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความ

มัน่ใจว่าสินคา้ทุกชนิดปลอดภยัจากเช้ือโควิด-19 ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือลูกคา้ โดยแม็คโครมีการดาํเนินการท่ี

สาํคญั ดงัน้ี 

การติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  

แมค็โครไดติ้ดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนอย่างใกลชิ้ด รวมถึงศึกษาผลกระทบท่ี

เกิดกบัผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ตลอดจนคู่คา้ในประเทศจีน ทาํใหส้ามารถเตรียมการตั้งรับทั้งในส่วนของการบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงัใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้หากเกิดภาวะวิกฤต การจดัหาหนา้กากอนามยัสาํหรับพนกังาน

โดยเฉพาะท่ีศูนย์จาํหน่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การกาํหนดมาตรการด้านสาธารณสุขสําหรับผูผ้ลิต 

พนกังาน ลูกคา้ของแมค็โคร รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดงันั้น เม่ือเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยและในประเทศ

อ่ืนท่ีบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ แม็คโครจึงสามารถดาํเนินกิจการได้อย่างต่อเน่ืองและคงประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกบัในสถานการณ์ปกติ 

การยกระดับสินค้าปลอดภัย  

แมค็โครยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในทุกมิติ ตั้งแต่ระดบัแหล่งผลิต การขนส่งสินคา้ไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ 

และการส่งต่อไปยงัศูนยจ์าํหน่ายสินคา้สาขาต่างๆ จนกระทัง่ถึงมือลูกคา้จะตอ้งปลอดภยัจากเช้ือโควิด-19 ตลอด

เส้นทาง เพ่ือให้ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคไดรั้บอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และมีคุณค่าทางโภชนาการ แนว

ปฏิบัติดังกล่าวไม่เพียงแต่ดาํเนินการในประเทศไทยเท่านั้น แต่ถูกนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาใน

ต่างประเทศดว้ยเช่นกนั 
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การควบคุมราคาสินค้า  

ในช่วงภาวะวิกฤตของโรคโควิด-19 สินค้าบางประเภทมีความต้องการสูงกว่ากําลงัการผลิต ทําให้สินค้าใน

ทอ้งตลาดขาดแคลนชัว่ขณะและมีราคาสูงข้ึนมาก ดว้ยตระหนกัถึงความลาํบากของลูกคา้และยึดมัน่ในการดาํเนิน

ธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม แม็คโครจึงชะลอการข้ึนราคาสินคา้ให้ยาวนานท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เพ่ือลูกคา้ทุกกลุ่ม

สามารถประกอบกิจการและดาํเนินชีวิตไดเ้ป็นปกติท่ีสุด ส่งผลใหแ้มค็โครสามารถตรึงใจลูกคา้ในฐานะเพ่ือนคู่คิด

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง อีกทั้งส่งผลใหแ้มค็โครมีผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกบัการดาํเนินธุรกิจในภาวะปกติ 

การช่วยแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด   

ภายใตเ้ศรษฐกิจโลกท่ีหดตวัรุนแรง และสภาวะการคา้ขายท่ีไม่ปกติในปี 2563 ส่งผลใหเ้กษตรกรหลายกลุ่มประสบ

ปัญหาสินคา้เกษตรลน้ตลาด ราคาสินค้าตกตํ่า ตลอดปีท่ีผ่านมาแม็คโครได้เข้าไปช่วยเหลือและให้คาํแนะนํา

ตลอดจนจดัหาช่องทางในการจดัจาํหน่ายเพ่ือให้เกษตรกรสามารถกา้วเดินต่อไปได ้อาทิ การร่วมมือกบัภาครัฐใน

การรับซ้ือปลากะพงกว่า 300 ตนัจากเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเน่ืองจากการจาํหน่ายปลา

กะพงชะลอตวัลงมากในขณะท่ีปลาในบ่อเล้ียงมีขนาดโตข้ึนจนนํ้าหนกัเกินมาตรฐานท่ีจะจาํหน่ายไดต้ามปกติ ดว้ย

จริยธรรมท่ีองคก์รยึดถือผนวกกบัการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพทาํให้การช่วยเหลือดงักล่าวประสบความสาํเร็จ 

นบัเป็นความภาคภูมิใจอยา่งยิ่งของแมค็โครท่ีไดเ้ป็นส่วนสาํคญัในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย 

ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลว้นเป็นความทา้ทา้ยท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของแม็คโครท่ียึดมัน่ดาํเนินธุรกิจ

ภายใตห้ลกัจริยธรรม และอยู่เคียงขา้งผูผ้ลิตและลูกคา้ทั้งในยามปกติและช่วงเวลาท่ีตอ้งเผชิญกบัวิกฤตเพ่ือให้

สามารถกา้วผา่นช่วงเวลาสถานการณ์ต่างๆ และเติบโตไปไดด้ว้ยกนั 

 

เป้าหมายที่ 3: ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

แมค็โครตระหนกัดีวา่การสร้างธุรกิจท่ีย ัง่ยืนตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงนาํมาสู่กรอบ

ในการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกมิติ ท่ีแมค็โครยึดถือมาโดยตลอดกวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา 

ดว้ยบริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้รายใหญ่ โดยมีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคจาํนวน 144 สาขาใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ขยะท่ีเกิดจากสินคา้เส่ือมสภาพและการใชพ้ลงังานจึงเป็นประเด็นหลกัท่ีบริษทัฯ 

คาํนึงถึง 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จในการลดขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์ 

ดว้ยสินคา้กวา่ร้อยละ 90 ท่ีแมค็โครจดัจาํหน่ายเป็นสินคา้ประเภทอาหาร ซ่ึงมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการเส่ือมสภาพและ

กลายเป็นขยะอาหาร (Food Waste) ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม ขอ้เท็จจริงดงักล่าวนาํมาซ่ึงการมุ่งมัน่

พฒันากระบวนการบริหารจดัการสินคา้ประเภทอาหารตั้งแต่แหล่งผลิตตน้ทางจนถึงมือลูกคา้ ทาํใหต้ลอดหลายปีท่ี

ผ่านมา แม็คโครสามารถลดความสูญเสียของสินคา้อาหารและลดปริมาณขยะอาหารไดอ้ย่างต่อเน่ือง ความสําเร็จ

ในการลดขยะอาหารของแมค็โครมีรากฐานมาจาก 3 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 
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1) บคุลากรท่ีมคีวามรู้และความเข้าใจ 

บุคลากรมีบทบาทสําคญัในการลดความเสียหายต่อสินคา้โดยเฉพาะอาหารสด การบริหารจดัการดา้นอาหารของ

แม็คโครจึงเร่ิมตั้งแต่การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลรักษาสินคา้ประเภทอาหาร เพ่ือให้เกิดความสูญเสีย

นอ้ยท่ีสุดทั้งน้ียงัเพ่ิมการรับรู้และความตระหนกัรู้ถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหากสินคา้สูญเสียเหล่านั้นกลายไป

เป็นขยะอาหาร องค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการสินคา้อาหารถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการ

ฝึกอบรมเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบติังานไปพร้อมการทาํงานจริง (on-the-job training) พนักงานแม็คโครจึงมี

ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอน และเป็นกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนการ

ลดปริมาณสินคา้เส่ือมสภาพท่ีอาจจะนาํไปสู่การเป็นขยะอาหาร 

2) เทคโนโลยีท่ีทันสมยั  

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไดถู้กนาํมาปรับใชเ้พ่ือช่วยลดปริมาณการสูญเสียอาหารทั้งทางตรงและทางออ้ม ในปี 2563 ท่ี

ผ่านมา แม็คโครไดน้าํแอปพลิเคชนั E-ordering Application มาใชใ้นการสั่งซ้ือสินคา้ของสาขา ทาํให้การสั่งซ้ือ

สินคา้จากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้งแม่นยาํ และสอดคลอ้งกบั

ยอดขายจริง ส่งผลใหป้ริมาณสินคา้เส่ือมสภาพลดลงตํ่ากวา่เกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนด และเม่ือมีความจาํเป็นตอ้งทาํลาย

สินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ บริษทัฯ มีการจดัทาํระบบบนัทึกขอ้มูลอย่างเป็นระบบบนแอปพลิเคชนัระบบบริหารจดัการ

สินคา้สูญเสีย (Shrinkage Management System) มีการชั่งนํ้ าหนักสินคา้ บนัทึกภาพ และจดัเก็บขอ้มูลผ่านระบบ

คลาวด ์(Cloud) ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้สามารถนาํมาใชวิ้เคราะห์ และนาํไปสู่การพฒันาการทาํงาน

เพ่ือลดปริมาณขยะอาหารไดอ้ยา่งตรงจุด  

นอกจากน้ี แม็คโครไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นบรรจุภณัฑเ์พ่ือลดปริมาณการใชพ้ลาสติก อาทิ ลดความหนาของถุง

บรรจุผกัผลไม ้เปล่ียนรูปแบบการเจาะรูระบายความช้ืนใหมี้ขนาดเลก็ลงแต่กระจายตวัมากข้ึน นอกจากจะไดถุ้งท่ี

คงความแข็งแรงแล้ว ยงัสามารถรักษาคุณภาพของผกัผลไม้ให้สดใหม่ได้ยาวนานกว่าเดิม ความรอบรู้ด้าน

เทคโนโลยีประกอบกบัความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่าน้ี ทาํให้แม็คโครสามารถลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใชถุ้งพลาสติกไดอ้ย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี แม็คโครยงัเป็นผูผ้ลิตรายแรกท่ียกเลิกการใช้

พลาสติกหุม้ฝาขวด (Cap Seal) สาํหรับนํ้าด่ืมบรรจุขวดภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของแมค็โคร และยอ่ส่วนความสูง

ของฝาขวดนํ้าด่ืม ส่งผลใหก้ารใชเ้มด็พลาสติกในการผลิตบรรจุภณัฑล์ดลง 

3) การบริหารจัดการ 

สาํหรับสินคา้ท่ีมีสภาพไม่สมบูรณ์ดว้ยรูปลกัษณ์หรือนํ้าหนกัท่ีไม่ไดม้าตรฐานแต่ยงัคงคุณค่าทางโภชนาท่ีดี หาก

ปล่อยสินคา้นั้นใหเ้น่าเสียหรือนาํไปทาํลายก็ย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แมค็โครจะนาํสินคา้นั้นมาจาํหน่าย

ในราคาพิเศษ 

แม็คโครเล็งเห็นถึงความสําคญัในการกาํจดัขยะอย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ในการจดัการ

ขยะอาหารและขยะบรรจุภณัฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการขนยา้ยสินคา้ อาทิ ลงักระดาษ กล่องโฟม ฯลฯ และทรัพยสิ์นหมด

สภาพ จะมีการนําออกประมูลเพ่ือนําไปจัดการอย่างถูกวิธี โดยผู ้ท่ี เข้ามาประมูลจะต้องมีใบอนุญาตการ
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ประกอบการดงักล่าวอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินการกาํจดัขยะหรือทรัพยสิ์นหมดสภาพ

ของแมค็โครจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งแน่นอน  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม  

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ โดยมุ่งเนน้ใหอ้าคารเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ณ ปัจจุบนั

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของแมค็โครไดถู้กออกแบบใหใ้ชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานใหม้ากท่ีสุด ยกตวัอย่างเช่น การใช้

โคมไฟ LED ทั้งอาคาร การใชเ้คร่ืองปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง ไม่เพียงแต่การก่อสร้างอาคารใหม่ท่ีบริษทัฯ 

มุ่งเนน้การทาํใหอ้าคารเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น สาํหรับอาคารท่ีไดเ้ปิดดาํเนินการไปแลว้ บริษทัฯ มีนโยบาย

ในการปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดําเนินโครงการติดตั้ งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์ท่ีหลงัคา (Solar Rooftop) ไปแลว้ จาํนวน 52 สาขา มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ี 28 เมกะวตัต์ และมีขีด

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าให้กบัอาคารคิดเป็นประมาณการร้อยละ 20 ของความตอ้งการไฟฟ้าทั้งหมดของ

อาคาร นอกจากความพยายามในการเพ่ิมสัดส่วนการใชพ้ลงังานสะอาดในอาคารแลว้ บริษทัฯ ไดน้าํโครงการผลิต

พลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์ขา้ร่วมกบัองคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยเพ่ือขอข้ึนทะเบียน

โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ โดยขอข้ึนทะเบียนลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

12,137 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/year)    

นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการรับรองการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศในปี 2563 จากโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาระยะท่ี 1 (เฟส 1) จาํนวน 4,351 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในช่วง

ระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563  

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอีกหน่ึงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 ดงัจะเห็น

ไดจ้ากการท่ีแมค็โครสาขาศาลายาผา่นการประเมินมาตรฐานดา้นความยัง่ยืนดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (GSEE) 

ในระดบัยอดเยี่ยม Platinum  ในงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE (Global 

Sustainable Energy and Environment)” ท่ีจดัโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

แม็คโครไดด้าํเนินธุรกิจในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563 ไดรั้บเกียรติจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนัประจาํประเทศไทย 

(GIZ) ในการใหค้วามรู้เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและการลดก๊าซเรือนกระจกในเคร่ืองทาํความเยน็ 

โดยการใช้สารทําความเย็นธรรมชาติ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงความตั้ งใจในการส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจและ

ผูป้ระกอบการในการหนัมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 

เป้าหมายที่ 4: เป็นที่รักในท้องถิ่น 

ดว้ยสาํนึกในความรับผิดชอบต่อสงัคมและหนา้ท่ีของการเป็นส่วนหน่ึงท่ีดีของชุมชน แมค็โครยึดมัน่ในการดาํเนิน

ธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

รวมถึงการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถ่ินเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาชุมชนท่ีเขม้แขง็และสามารถเติบโต

ไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน  
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ก้าวแรกในท้องถิ่น 

ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินธุรกิจในแต่ละทอ้งถ่ิน แม็คโครจะมีการหารือกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและ

ขอ้จาํกดัต่าง ๆ และหาแนวทางร่วมกนัในการประสานประโยชน ์เช่น การสร้างงาน สร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน 

โดยแม็คโครตั้งเป้าในการจ้างแรงงานท้องถ่ินร้อยละ 80 นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่เกษตรกรในท้องถ่ิน

เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึงการให้ความร่วมมือดา้นวิชาการเพ่ือสร้างห้องปฏิบติัการสําหรับ

ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ โดยมุ่งหวงัให้เกษตรกรทอ้งถ่ินเติบโตไปดว้ยกนัอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ี ในการเปิด

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ใหม่ทุกสาขาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีท่ีผ่านมา แม็คโครจะใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่

นกัเรียนระดบัประถมในทอ้งถ่ิน และดาํเนินโครงการเพ่ือพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด  

สานสายใยด้วยโครงการเพ่ือสังคม 

ตลอดเส้นทางในการดาํเนินธุรกิจ แมค็โครใส่ใจดูแลชุมชนรอบขา้งและสังคมโดยรวม และดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะ

สร้างความแขง็แกร่งและความยัง่ยืนใหก้บัสงัคม บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการเพ่ือสงัคมท่ีหลากหลาย อาทิ 

• โครงการ “โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ืออาหารกลางวันที่ยั่งยืน” สําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ

โรงเรียนในถ่ินทุรกนัดารทัว่ประเทศ 

• โครงการ “U-Project” เป็นโครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั 85 แห่งทัว่ประเทศ เปิดโอกาสให้นกัศึกษา

ไดน้าํความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจมาปฏิบติัจริงในการพฒันาธุรกิจร้านโชห่วยในชุมชนของตนเอง โดยมีทีมงาน

มิตรแทโ้ชห่วยร่วมใหค้วามรู้และคาํปรึกษา 

• โครงการ “คืนคนดี มีอาชีพ สู่สังคม” โดยแม็คโครร่วมมือกบักรมราชทัณฑ์ในการให้ความรู้และฝึกทักษะ

วิชาชีพในการประกอบอาหาร เพ่ือใหผู้ต้อ้งขงัท่ีใกลพ้น้โทษเตรียมความพร้อมและนาํความรู้ไปพฒันาต่อยอด

เพ่ือกา้วออกไปเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ดว้ยการประกอบอาชีพสุจริตอยา่งภาคภูมิ  

• โครงการ “บริจาคโลหิต ปันนํ้าใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่” โดยแม็คโครร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ลงนามบนัทึกความร่วมมือเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครกว่า 100 

สาขาทั่วประเทศ เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถ่ินท่ีต้องการบริจาคโลหิต ถือเป็นหน่ึง

ช่องทางบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

• โครงการ “ลาํไยปันสุข” เพ่ือคืนกาํไรสู่สงัคมโดยการซ้ือลาํไยทุก ๆ 1 กิโลกรัมจะเท่ากบัเงินบริจาค 1 บาทเพ่ือ

นาํไปซ้ืออุปกรณ์และวสัดุทางการแพทยท่ี์จาํเป็นในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีแหล่งผลิตลาํไยของ

ประเทศ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ และ ลาํพูน 

• โครงการ “Say Hi to Bio, Say No to Foam”  ซ่ึ งดํา เนิ น ก าร ต่อ เน่ื อ งม าตั้ งแ ต่ ปี  2562 เพ่ื อรณ รงค์ให้

ผูป้ระกอบการร้านอาหารงดใชบ้รรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ท้ิงท่ีทาํจากโฟม และสนบัสนุนการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้มแทน เช่น เยื่อไผ่ ชานออ้ย และซางขา้วโพด เป็นตน้ ปัจจุบนัมี 52 สาขาท่ีหยุดจาํหน่ายบรรจุ

ภณัฑท่ี์ทาํจากโฟม และตั้งเป้าท่ีจะหยดุจาํหน่ายบรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากโฟมและทดแทนดว้ยบรรจุภณัฑท่ี์ยอ่ยสลาย

ไดท้ั้งหมดทุกสาขาภายในปี 2565 
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พร้อมเคียงข้างไปด้วยกนัในยามวกิฤต 

ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัภยัทางธรรมชาติหลายคร้ังโดยเฉพาะอุทกภยัในพ้ืนต่าง ๆ การท่ีแม็คโคร

ทาํงานร่วมกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินต่างๆ อย่างใกลชิ้ดทาํใหรั้บรู้ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วและสามารถเขา้ไปช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

อีกหน่ึงวิกฤตการณ์ท่ีสําคญัคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกวา้ง ภายใต้

สถานการณ์ดงักล่าว แมค็โครยืนหยดัเป็นส่วนหน่ึงท่ีร่วมเคียงขา้งลูกคา้ คู่คา้ และสังคมไทยเพ่ือใหก้า้วผา่นวิกฤตน้ี

ไปดว้ยกนั นอกจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดท่ีเขม้งวดเพ่ือรักษาความสะอาดปลอดภยัใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการ

และพนกังานท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ทุกสาขาแลว้ แม็คโครยงัไดเ้ปิดพ้ืนท่ีบริเวณหนา้ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ให้ลูกคา้

ผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีไดรั้บผลกระทบทางธุรกิจเขา้มาใชพ้ื้นท่ีในการจาํหน่ายอาหารกล่องปรุงสาํเร็จโดยไม่

คิดค่าใชจ่้าย และใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 โดยการรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรท่ี

ลน้ตลาดและช่วยเป็นช่องทางกระจายสินคา้ เช่น การรับซ้ือปลากะพงสามนํ้ าจากจงัหวดัสงขลา การรับซ้ือเผือก

หอมจากจงัหวดัสระบุรี ภายใตบ้นัทึกความร่วมมือกบักรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ

พฒันาส่งเสริมเกษตรกรตามนโยบาย “ตลาดนาํการเกษตร” และการรับซ้ือกุง้จากประมงทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 เป็นตน้ นอกจากน้ี แม็คโครไดใ้ห้การสนบัสนุนวสัดุ

อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละส่ิงของเคร่ืองใชจ้าํเป็นใหแ้ก่โรงพยาบาลกวา่ 80 แห่งทัว่ประเทศ 

รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ แสดงไวใ้น “รายงานความยัง่ยืน ประจาํปี 2563” 

 
เป้าหมายที่ 5: สร้างความเจริญเตบิโตทางธุรกจิให้กบัลูกค้า 

นบัแต่วนัแรกในการดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เพ่ือลูกคา้ผูป้ระกอบการ ส่ิงท่ีแม็คโครให้ความสําคญัมาโดย

ตลอดคือการมีส่วนร่วมในการพฒันาศักยภาพในการแข่งขันและเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า

ผูป้ระกอบการ โดยมุ่งเน้นการพฒันาสินคา้และบริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกค้าอย่างแทจ้ริง ไม่ว่า

สถานการณ์จะเปล่ียนไปอย่างไร ทั้ งในช่วงเวลาท่ีดีและในยามวิกฤต ส่ิงท่ีแม็คโครยงัคงยึดมั่นและไม่เคย

เปล่ียนแปลงกวา่ 30 ปีท่ีผา่นมาคือการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” 

สถานการณ์ที่เปลีย่นไป...สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกจิ  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกวา้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเท่ียว 

กิจการโรงแรม ร้านอาหาร และการจดัเล้ียง ในขณะท่ีกิจการคา้ปลีกรายย่อย หรือร้านโชห่วย ตอ้งเผชิญกบัการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ประกอบกบัลูกคา้ในละแวกชุมชนจบัจ่ายใชส้อยอย่างระมดัระวงัซ่ึง

เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจหดตวั 

แม็คโครมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่อลูกคา้

ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด และเล็งเห็นถึงพฤติกรรมของลูกคา้และผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายใต้

ภาวะวิกฤตแม็คโครไดร้ะดมสรรพกาํลงัในการปรับแผนงานและพฒันาโครงการท่ีสามารถทาํไดง่้ายและไดผ้ล

ทนัที (Quick-Win Projects) เพ่ือลดผลกระทบทางธุรกิจและช่วยให้เกษตรกร ประมงทอ้งถ่ิน ผูผ้ลิตสินคา้ขนาด
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กลางและขนาดเลก็ และลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถนาํพาธุรกิจของตนใหร้อดพน้จากภาวะวิกฤตน้ีไปดว้ยกนั อีก

ทั้งเพ่ิมเติมบริการให้คาํปรึกษาทางธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชีวิตวิถีใหม่ รับซ้ือสินคา้ท่ีไดรั้บ

ผลกระทบรุนแรง อาทิ เผือกหอม ปลากะพง กุง้และอาหารทะเล เป็นตน้ รวมถึงเปิดพ้ืนท่ีบริเวณหนา้ศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้สาขาต่างๆ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ือใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหารออกบูธจาํหน่ายอาหารกล่องปรุงสาํเร็จ 

ทั้งน้ี เพ่ือประคบัประคองธุรกิจของผูผ้ลิตตน้นํ้าและลูกคา้ผูป้ระกอบการของแมค็โครใหส้ามารถดาํเนินต่อไปได ้  

“แมค็โคร โฮเรก้า อคาเดม”ี เพ่ือลูกค้าโฮเรก้า 

“แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro HoReCa Academy หรือ “MHA”) ถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นศูนยร์วมความรู้แบบ

ครบวงจรสําหรับลูกคา้โฮเรกา้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างทกัษะและองค์ความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการบริหาร

จดัการธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้ไดทุ้กเวลาผ่านหลกัสูตรออนไลน์ และ

กิจกรรม Workshop ต่างๆ ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจาํท่ีแม็คโครสํานักงานใหญ่และศูนย์จาํหน่ายสินค้าแม็คโครทั่ว

ประเทศ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย รวมถึงบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจและทางเทคนิคโดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในธุรกิจด้านอาหารแต่ละแขนง อีกทั้ งย ังเป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายระหว่าง

ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร โดยมุ่งหวงัเพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ สร้างแรงบนัดาลใจให้

ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ และเพ่ือสร้างความมัน่คงและแขง็แกร่งใหแ้ก่ธุรกิจอาหารของประเทศไทย 

ดว้ยความใส่ใจของทีมงานและความเป็นมืออาชีพ แมก้ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและ

ส่งผลกระทบรุนแรง แต่แม็คโครก็สามารถเขา้ถึงปัญหาของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้และกาํหนดแนวทางเพ่ือช่วยเหลือ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที การดาํเนินการท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ 

การเปิดหลักสูตรใหม่บนระบบออนไลน์  ดว้ยวิกฤตคร้ังน้ีส่งผลใหจ้าํนวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านอาหารลดลงอย่าง

มาก เพ่ือให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารสามารถปรับตัวและประคองกิจการให้ดาํเนินต่อไปได ้แม็คโครได้เปิด

หลกัสูตรใหม่ซ่ึงเป็นหลกัสูตรเฉพาะกิจและเป็นการตั้ งรับกับกระแสการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ การ

ทาํอาหารกล่องพร้อมส่ง เทคนิคการถ่ายภาพอาหารและการทาํการตลาดบนเฟซบุ๊ก (Facebook) การคาํนวณตน้ทุน

และการจดัการร้านอย่างเป็นระบบเพ่ือความคล่องตวัในช่วงเวลาเร่งด่วน การปรับเมนูอาหารเพ่ือเพ่ิมยอดขายและ

กาํไร เป็นตน้ โดยผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมไดทุ้กเวลาโดยไม่มีค่าใชจ่้ายผ่านเวบ็ไซต ์

www.makrohorecaacademy.com และเฟซบุ๊กของแมค็โคร นอกจากน้ี แม็คโครยงัมีบริการให้คาํปรึกษาแบบครบ

วงจรโดยผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาในธุรกิจอาหาร และช่วยประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ของลูกคา้ผูป้ระกอบการ

ผ่านทางเวบ็ไซต์และส่ือออนไลน์ของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อโครงการ “รวมร้านเด็ด ต้องบอกต่อ พร้อมส่ัง พร้อม

เสิร์ฟ” ซ่ึงมีร้านอาหารเขา้ร่วมโครงการกวา่ 2,000 ร้านทัว่ประเทศ 

การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ เพ่ือช่วยผูถู้กเลิกจา้งหรือบุคคลว่างงานและผูส้นใจไดมี้อาชีพเป็นของตนเอง

ดว้ยเงินลงทุนเร่ิมตน้เพียง 1,000 บาท แม็คโครไดจ้ดัทาํคลิปวิดีโอสอนการทาํเมนูอาหารท่ีง่ายแต่ขายดี เช่น การ

สอนทาํไข่เจียวทรงเคร่ือง เป็นตน้ โดยมีทีมงานช่วยให้คาํปรึกษาและวางแผนตั้งแต่การจดัซ้ืออาหารสด อุปกรณ์

และเคร่ืองครัวท่ีจาํเป็น การเลือกเมนู และการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย เป็นตน้ ซ่ึงโครงการน้ีไดรั้บความสนใจอย่าง

มากและสามารถช่วยใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตคร้ังน้ีสามารถเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ได ้
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มติรแท้โชห่วย...เพ่ือโชห่วย ด้วยหัวใจ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย หรือ “โชห่วย” เปรียบเสมือนสมาชิกคนสําคญัของครอบครัวแม็คโครท่ีอยู่

ร่วมกนัมาตั้งแต่วนัแรกของการดาํเนินธุรกิจ กวา่ 30 ปีท่ีผ่านมา แมค็โครมีการสานสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ

เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรค ความตอ้งการและความคาดหวงั รวมทั้งความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการ

ของแมค็โคร และนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นกลบัมาปรับปรุงพฒันาสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้และสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา แมค็โครทุ่มเทอยา่งจริงจงัเพ่ือช่วยยกระดบั เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั และเพ่ิมรายไดใ้ห้

ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ซ่ึงเป็นท่ีมาของการจดัตั้ง “ศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วย” เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการ

ใหบ้ริการและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ตั้งแต่การเปิดร้านใหม่ การเลือกสินคา้ การจดัวาง

สินคา้ใหน่้าสนใจ  การบริหารจดัการ การปรับปรุงร้าน รวมถึงการใหบ้ริการวางผงัร้านคา้เสมือนจริงดว้ยโปรแกรม 

3 มิติ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัไดท้าํงานร่วมกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จดัทาํโครงการ “พฒันา

ร้านคา้ปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” เพ่ือพฒันาลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านโชห่วยและคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการสืบทอด

กิจการร้านโชห่วยของครอบครัวใหส้ามารถต่อยอดธุรกิจไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยัง่ยืน 

โครงการครัวชุมชน ดว้ยแม็คโครเล็งเห็นว่าร้านโชห่วยท่ีกระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศนั้น สามารถ

ยกระดบัสู่การเป็นครัวชุมชนท่ีจาํหน่ายอาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แขง็ใหแ้ก่ผูค้นในชุมชนนั้นได ้ในปี

ท่ีผ่านมา แมค็โครจึงไดมุ่้งพฒันาสินคา้ภายใตโ้ครงการ “ครัวชุมชน” ประกอบไปดว้ย ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เยน็ เน้ือสัตว์

ประเภทต่างๆ ในบรรจุภณัฑแ์บบพิเศษซ่ึงพร้อมสําหรับการนาํไปจาํหน่ายต่อให้ผูบ้ริโภครายย่อย เป็นตน้ จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีท่ีผ่านมา โครงการครัวชุมชนไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจาก

ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านโชห่วยและสามารถเพ่ิมกาํไรใหแ้ก่ลูกคา้ไดจ้ริง  

นอกจากน้ี แม็คโครยงัมีกิจกรรมเพ่ือลูกค้าผูป้ระกอบการร้านโชห่วยซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจาํต่อเน่ืองทุกปี อาทิ 

กิจกรรม “วันโชห่วย ช้ีช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ซ่ึงเป็นกิจกรรมให้ความรู้และแนะนาํเทคนิคดีๆ ในการทาํ

ธุรกิจจากวิทยากรและทีมงานมิตรแทโ้ชห่วย โดยจดัข้ึนใน 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2563 

กิจกรรมส่งเสริมการขายภายใตแ้คมเปญ “จัดให้ แจกใหญ่กําไรเต็ม” ซ่ึงจดัข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 โดยร่วมมือ

กบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือจดัจาํหน่ายสินคา้ในราคาพิเศษกว่า 5,000 รายการ เพ่ือลดตน้ทุนของลูกคา้ผูป้ระกอบการ

ร้านโชห่วยและช่วยใหลู้กคา้มีสินคา้ท่ีจาํเป็นอยา่งครบถว้นในตน้ทุนท่ีสามารถนาํไปจาํหน่ายต่อในราคาท่ีแข่งขนั

ได ้และกิจกรรม “ตลาดนัดโชห่วย” ซ่ึงในปีท่ี 2563 ไดป้รับเปล่ียนการจดักิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์โดยผ่าน

ช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ซ่ึงถือวา่ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมากโดยมียอดผูเ้ขา้ชมกวา่ 3.7 ลา้นวิว 

ก้าวสู่ชีวติวถิีใหม่ไปด้วยกนั 

ดว้ยความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปพร้อมๆ กบัการกา้วเขา้สู่ยุคดิจิทลัและสังคมไร้เงินสด ลูกคา้ผูป้ระกอบการ

ทุกกลุ่มมีความตอ้งการไม่ต่างจากผูบ้ริโภคทัว่ไป ซ่ึงนอกเหนือจากความครบถว้นและคุณภาพของสินคา้แลว้ ลูกคา้

ยงัคาดหวงัความรวดเร็ว สะดวกสบาย และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ 
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ในปี 2562 แมค็โครเปิดตวัระบบนิเวศ Online to Offline Ecosystem (“O2O”) อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นผสานช่อง

ทางการจาํหน่ายสินคา้ผ่านศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ (Offline) กบัช่องทางการจาํหน่ายสินคา้บนรูปแบบแพลตฟอร์ม 

(Online) ผ่านเวบ็ไซต ์“makroclick.com” หรือแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ “Makro Application” หรือ Makro 

Line Official Account รวมทั้งผ่านพนักงานขายของบริษทัฯ ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกชาํระค่าสินคา้ไดห้ลากหลาย

ช่องทางไม่ว่าจะเป็นการชาํระดว้ยเงินสด (Cash) บตัรเครดิต (Credit Card) การโอนเงินจากบญัชีธนาคาร (Bank 

Transfer) และแอปพลิเคชนักระเป๋าเงิน (E-Wallet) อีกทั้งยงัเลือกใชบ้ริการ “คุณสั่ง เราส่ง” ท่ีลูกคา้สามารถเลือกใช้

บริการจดัส่งสินคา้ถึงท่ีหมาย (Last-mile Delivery) หรือจดัส่งสินคา้แบบเร่งด่วน (Speed M Express Delivery) หรือ

รับสินคา้ท่ีสาขาแบบเร่งด่วน (Curbside Pick-up) โดยแม็คโครจะจดัเตรียมสินคา้ไวใ้ห้พร้อมส่งมอบทนัที ณ จุด

ใหบ้ริการ  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีท่ีผา่นมา ทาํใหค้วามตอ้งการซ้ือสินคา้ผา่นออนไลนแ์พลตฟอร์ม

เพ่ิมข้ึนอย่างกา้วกระโดด นอกเหนือจากการพฒันาโครงการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ แม็คโครยงัไดเ้ร่งพฒันา

ประสิทธิภาพของระบบ O2O เพ่ือให้ทนัต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ ณ ปัจจุบนั มีสินคา้กว่า 

12,000 รายการ ในทุกกลุ่มสินคา้ให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม และมีศูนยจ์ดัเตรียมสินคา้และ

บรรจุหีบห่อ (Pick & Pack Hub) จาํนวน 6 แห่งในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และเกือบทุกสาขาของแมค็โครท่ีกระจายอยู่ทัว่

ประเทศโดยกระบวนการบรรจุและจดัส่งเนน้ความสะอาดและความปลอดภยั เพ่ือใหส้ามารถจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่าง

รวดเร็วและคงคุณภาพ ความสดใหม่จนถึงมือลูกคา้ 

 

เป้าหมายที่ 6: เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน 

เบ้ืองหลงัความสาํเร็จของแมค็โครเกิดจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนกังานท่ีสั่งสมมากว่า 30 

ปี อยา่งไรก็ดี องคก์รจะกา้วต่อไปสู่อนาคตไดจ้าํเป็นตอ้งมีการผสมผสานระหว่างความรู้และประสบการณ์ของคน

รุ่นก่อนเขา้กบัทกัษะและความสามารถของคนรุ่นใหม่อย่างลงตวั บริษทัฯ จึงกาํหนดเป้าหมายท่ีจะ “เป็นองคก์รท่ี

คนทุกรุ่นอยากเขา้มาร่วมงาน” ตามยทุธศาสตร์แมค็โคร 4.0 โดยมุ่งเนน้การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร (Employee 

Engagement) และพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะนําไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีดี (Employer Branding) และ

สามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณภาพในช่วงอายตุ่าง ๆ เขา้มาร่วมงานกบัแมค็โครไดต้ามเป้าหมายดงักล่าว 

สร้างความผูกพนัในองค์กร 

การสร้างความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (Employee Engagement) มีความสําคัญอย่างยิ่งในการรักษา

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีศกัยภาพ ให้อยู่กบัองค์กรต่อไป แม็คโครจึงให้ความสําคญัในการดูแล

พนกังานในทุก ๆ ดา้นอาทิ ลกัษณะงานและความรับผิดชอบในสายงาน โอกาสเติบโตในองคก์ร การใหร้างวลัและ

ผลตอบแทน ความสุขในสถานท่ีทาํงาน เป็นตน้ เพ่ือใหพ้นกังานมีความสุขในการทาํงานและส่งต่อความสุขนั้นไป

ยงัลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ อีกทั้ งยงัส่งผลถึงอตัราการลาออกท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองและเห็นได้ชัดในปี 2563 

นอกจากน้ี การสาํรวจความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองคก์รในปีท่ีผ่านมาไดผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจดว้ยคะแนนท่ี

เพ่ิมข้ึนกวา่สองเท่าจากปี 2560 
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ใส่ใจดูแลทุกข์สุขของพนักงาน 

ในรอบปีท่ีผ่านมา เกิดเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติข้ึนหลายคร้ังในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของพนกังานและครอบครัวซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภยัพิบติั ดว้ยนโยบายท่ีถือปฏิบติัมายาวนานในการดูแลพนกังาน

เสมือนคนในครอบครัว แมค็โครไดเ้ขา้ดาํเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนกังานและครอบครัว

ในทนัทีเม่ือทราบเหตุ อาทิ การมอบถุงยงัชีพ จดัหาท่ีพกัชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานผูป้ระสบภยั เป็นตน้  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นความทา้ทายท่ีใหญ่ท่ีสุดในรอบปีท่ีผา่นมา แมค็โครไดก้าํหนด

มาตรการความปลอดภยัท่ีเขม้งวดพร้อมทั้งจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัสาํหรับบุคลากรของบริษทัฯ อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้

มัน่ใจว่าพนกังานทุกคนท่ีเขา้ปฏิบติังานในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ และสํานกังานใหญ่จะปลอดภยั

จากโรคโควิด-19 และเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือและเพ่ือใหธุ้รกิจยงัคงดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แมค็

โครไดป้รับกระบวนการทาํงานและจดัเตรียมอุปกรณ์การทาํงานท่ีจาํเป็นให้แก่บุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบติังาน

จากบา้น (Work from Home) นอกจากน้ี ดว้ยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานจึงไดจ้ดัทาํ

ประกนัภยัโควิด-19 ใหพ้นกังานทุกคน และรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจหาเช้ือหากพบวา่พนกังานมีความเส่ียง

ท่ีจะติดเช้ือจากการทาํงาน รวมทั้งไดอ้อกมาตรการเยียวยาครอบครัวของพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบ เช่น การมอบ

คูปองเงินสดสาํหรับซ้ือส่ิงของจาํเป็นภายในสาขาเพ่ือยงัชีพระหว่างท่ีไดรั้บผลกระทบ การใหเ้งินกูฉุ้กเฉินระยะสั้น

ปลอดดอกเบ้ียกรณีท่ีมีบุคคลในครอบครัวไดรั้บผลกระทบ เช่น ถูกเลิกจา้ง หรือ ธุรกิจของครอบครัวตอ้งปิดกิจการ 

การจดัส่งอาหารใหแ้ก่ครอบครัวของพนกังานท่ีบริษทัฯ ขอใหก้กัตวั เป็นตน้  

แม็คโครตระหนักดีว่าบุคลากรคือกาํลงัสําคัญในการนําพาธุรกิจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตคร้ังน้ีไปได้ แมว้่า

เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะซบเซาและไม่มีทิศทางการฟ้ืนตวัท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงไม่มีนโยบายปลดพนกังานหรือลด

เงินเดือน อีกทั้งไดอ้นุมติัโบนสัพิเศษเพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจและเป็นการตอบแทนพนกังานท่ีมุ่งมัน่ทุ่มเททาํงาน

เพ่ือลูกคา้อยา่งเตม็ท่ี และจากความใส่ใจในการป้องกนัและดูแลบุคลากรอย่างทัว่ถึงและเตม็กาํลงั ส่งผลใหแ้มค็โคร

ไม่มีพนกังานติดเช้ือโควิด-19 ในปีท่ีผา่นมา  

นอกจากน้ี ในปี 2563 แมค็โครยงัไดรั้บรางวลั “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020” ซ่ึงเป็นอีก

หน่ึงรางวลัแห่งความภาคภูมิใจและเป็นบทพิสูจนว์า่แมค็โครใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการดูแลและพฒันาบุคลากร  

พฒันาองค์กรให้ทันสมยั 

นอกจากแมค็โครจะพฒันารูปแบบการดาํเนินธุรกิจใหท้นัสมยัตามพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปในยุคดิจิตลัแลว้ 

ในแง่ของการบริหารและการดาํเนินงานภายในองคก์รย่อมตอ้งมีการพฒันาเพ่ือใหส้อดรับกบัธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง

ไปเช่นกนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้การพฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีและดิจิตลัควบคู่ไปกบัการพฒันา

บุคลากรในด้านอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย อีกทั้ งได้นําเทคโนโลยีมาใช้ใน

กระบวนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น การใชส่ื้อสงัคมออนไลนใ์นการสรรหา

บุคลากร การกรอกขอ้มูลสมคัรงานออนไลน ์และการสมัภาษณ์ออนไลนซ่ึ์งผูส้นใจตอ้งลงทะเบียนผา่นคิวอาร์โคด้

ตามขั้นตอน การใชโ้ปรแกรมปฏิบติังานในการวางแผนกาํลงัคนและการประเมินผลการทาํงาน รวมถึงการพฒันา

บุคลากรผา่นการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหลกัสูตรมาตรฐานซ่ึงไดพ้ฒันาใหอ้ยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน ์
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(M-Learning) ฯลฯ ทั้ งหมดน้ี เพ่ือให้แม็คโครประสบความสําเร็จทั้ งในด้านของการประกอบธุรกิจและบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไวใ้นการเป็นองคก์รท่ีคนทุกรุ่นอยากเขา้มาร่วมงาน หรือ Employer of Choice 

 

10.3  การดาํเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อความรับผดิชอบทางสังคม 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มปีระเดน็ขอ้ร้องเรียนดา้นผลกระทบเชิงลบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มแต่ประการใด  

 

ทั้งน้ีรายละเอียด และผลการดาํเนินการดา้นความยัง่ยืนทางบริษทัฯ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากรายงานความยัง่ยืน

ประจาํปีพ.ศ.2563   
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงว่า เป็นกลไกและ

เคร่ืองมือในการผลกัดนัให้บริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้นอกจากน้ีวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอย่าง

สมเหตุสมผลทั้งในดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการรายงาน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และนโยบายท่ีจะทาํให้

ระบบการทาํงานของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้รวมทั้งลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ท่ีเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน  รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยทาํหนา้ท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ อีกทั้งสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯ และแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสําคญัเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง

หรือ ถอดถอนผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ งสอบทานให้บริษทัฯปฏิบัติตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหาร ทาํหนา้ท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีไดก้าํหนด

อย่างเหมาะสม โดยไดป้ระเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยประเมินการ

ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซ่ึงบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีดี

ดงัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลกิจการโดยรวม ไดก้าํหนดนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงยึดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไดมี้การจดัทาํคู่มือการ

กาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ในคู่มือมีการกาํหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนใน

ลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และส่ือสารให้ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ตลอดจน

ตวัแทนของบริษทัฯ รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและมีบทลงโทษ
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หากมีการฝ่าฝืน  คู่มือน้ีมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

อีกทั้งฝ่ายบริหารไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมกบั

การดาํเนินงานอยู่เสมอ มีการกาํหนดอาํนาจในการสั่งการและมีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง

เหมาะสม เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานไดช้ดัเจน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทาน

การปฏิบติังานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในท่ีดี นอกจากน้ีบริษทัฯ ให้ความสําคญัในการ

พฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยจดัให้มีการพฒันาฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถให้

เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีขั้นตอนการวางแผนและบริหารอตัรากาํลงัพนักงานในภาพรวมของ

บริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์/ทบทวนอตัราพนักงานรายปี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ  รวมทั้ งมีการกาํหนดแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่งงานท่ีสําคัญ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ใหค้วามสําคญัและจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee) ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจดัการความเส่ียง

อยา่งเป็นระบบ  กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานประเมินปัจจยัความเส่ียงดา้นต่าง ๆ โอกาสเกิดและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกและมีมาตรการบริหารความเส่ียงให้เหลืออยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และกาํหนดให้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งรายงานการปฏิบติังานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง   บริษทัฯมีการจัดทําแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) และแผน

สาํรองฉุกเฉินสาํหรับระบบขอ้มูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan - DRP) เพ่ือเตรียมความพร้อมกบัความเส่ียง

และภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดข้ึน และทาํให้มัน่ใจว่าการทาํงานท่ีสําคญัของบริษทัฯจะมีความต่อเน่ือง นอกจากน้ี

บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มของธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี เพ่ือคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดและความยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยมี

ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดย

กาํหนดใหแ้ผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบติังานท่ีมีความสาํคญั 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชดัเจนและเหมาะสม มีดชันีช้ีวดัผลการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือในการ

วางแผนและควบคุม มีการกาํหนดนโยบายต่างๆและแนวปฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งการต่อตา้นคอร์รัปชนั  

แนวปฏิบติัในการแจง้ขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหทุ้กคนในองคก์รและคู่คา้  บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบการปฏิบติังานท่ีสนบั

สุนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม  บริษทัฯ ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีและกาํหนดความรับผิดชอบของงานดา้น

ต่างๆ อย่างชดัเจน เช่น มีระเบียบปฏิบติัเร่ืองอาํนาจในการอนุมติั มีการกาํหนดระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภท

ต่างๆของผูบ้ริหารอย่างชัดเจน มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ  
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รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ี การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละระดบั การกาํหนด

รหัสผ่านและการจดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้บริษทัฯ มีการกาํหนดวิธีปฏิบัติท่ี

ชัดเจนในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือความโปร่งใสและคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยมีฝ่าย

ตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ โดยกาํหนดให้

แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบติังานท่ีมีความสําคญั รวมถึงบริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการ

ติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย เพ่ือให้มีแนวทางการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบันโยบายทางธุรกิจของ

บริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ   

4. สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ

บริหารจดัการขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือช่วยในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และไดมี้การสนับสนุนให้

พนกังานในบริษทัฯ สร้างนวตักรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการแข่งขนั

ทางธุรกิจ โดยการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้สนับสนุนการปฎิบติังาน อาทิ Robotic Process Automation (RPA) 

รวมทั้งบริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีการติดตั้ งอุปกรณ์เพ่ือ

ป้องกนัภยัคุกคามผ่านทางช่องทางไซเบอร์ และบริษทัฯ มีการจดัการส่ือสารภายในองค์กรให้พนกังานทุกคนได้

รับทราบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ระเบียบ คาํสั่ง ของบริษทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆของบริษทัฯ อาทิ 

Intra-net ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และการ Broadcast เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บขอ้มูลอยา่ง

ครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีช่องทางการร้องเรียนและแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัย

ท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชนั หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยแจง้ผ่านหนา้เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 

หรือ อีเมล์ cgoffice@siammakro.co.th และบริษัทฯ ยงัมีช่องทางการส่ือสารกับผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สาํหรับลูกคา้เพ่ือสอบถามหรือร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัฯ และ

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์สาํหรับผูถื้อหุน้และนกัลงทุน โดยผา่น Call Center (0 2335 5300) ของบริษทัฯ เพ่ือให้

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดต้ลอดเวลา และเป็นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ รวมถึง การเปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทัฯ  มีนโยบายท่ีชดัเจนใน

เร่ืองการควบคุมระบบสารสนเทศในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่ควร โดยไดด้าํเนิน

ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

5. การตดิตาม (Monitoring) 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีฝ่าย

ตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการส่งเสริมใหพ้ฒันาการ

ปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในไดรั้บการประเมินคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในโดยผูป้ระเมินจากบริษทัชั้นนาํภายนอกทุก 5 ปี เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบติัท่ีดี  โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และบนฐาน

ความเส่ียง (Risk-based Audit)  โดยจดัทาํแผนงานตรวจสอบเป็นรายปีให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ  และ

ความเส่ียงสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงการปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในกบัฝ่ายบริหาร และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ในกรณีท่ีพบพฤติกรรมน่าสงสัยท่ีอาจส่อถึงการ

ทุจริตคอร์รัปชนัหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร บริษทัฯ มีนโยบายและช่องทางในการส่ือสาร รายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในรอบปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่าไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องท่ี

เป็นสาระสาํคญั และบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมี

การปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบท่ีกาํหนดไว ้

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) โดย

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3  ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายดา้น รวมทั้งมีความเป็น

อิสระตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  นายโชติ โภควนิช ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภี และนายจกัร บุญ-หลง ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวบุษกร รักการคา้ หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณ ะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติห น้า ท่ี แส ดงความเห็ นอย่างเป็ นอิส ระภายใต้ขอบ เขตห น้าท่ี และ 

ความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการดาํเนินการซ่ึง

สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมจาํนวน 8 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพ่ือทราบเป็นรายไตรมาส 

2. สอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในจดัทาํข้ึนบนพ้ืนฐานของการประเมิน

ความเส่ียง และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส พร้อมทั้ งให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามความคืบหนา้

แผนการปรับปรุงแกไ้ขของฝ่ายจดัการอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความ
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เป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  และให้การสนับสนุนในการนําเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบเพ่ือใหง้านตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ในการน้ีในปี 2563 บริษทัไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาภายนอก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

(PwC) เพ่ือทาํการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) รวมทั้งขอใหแ้นะนาํ

แนวทางการปรับปรุงองคก์รและระบบการตรวจสอบภายในสู่การเป็นผูต้รวจสอบภายในสมยัใหม่ (NextGen 

Internal Auditor) ทั้ งน้ี ผลการประเมินพบว่าการปฏิบติังานตรวจสอบภายในสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และตามแนวทางสากลของการปฏิบัติงานท่ีดี 

(International Best Practices) และฝ่ายตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2564 ท่ี

สอดคลอ้งกบัขอ้แนะนาํของท่ีปรึกษาแลว้  

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นไป

อย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้ งมีการพฒันาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในดา้นบุคลากร การ

ปฏิบติังานและการใชเ้ทคโนโลยี (People Process Technology) อยา่งต่อเน่ือง   

3. สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ซ่ึงรวมผลประกอบการของบริษทัยอ่ย และ

การเปิดเผยข้อมูลสําคญัของบริษทัฯ และพิจารณารายงานของผูส้อบบัญชีภายนอก โดยเป็นการประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เพ่ือหารือถึงประเด็นท่ีสําคญัจากการสอบ

ทานและตรวจสอบงบการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การจดัประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้

ร่วม 1 คร้ัง เพ่ือหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีและขอ้กงัวลอ่ืนๆ (ถา้มี) 

4. สอบทานการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของ

บริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดด้าํเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑ์ท่ี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลจากการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงทางการคา้เป็น

รายการท่ีเป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษทัฯ และไม่มีรายการผิดปกติ  

5. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

เพ่ือใหม้ัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และเม่ือพิจารณา

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปี  2563 ซ่ึ งครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญ ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม  
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6. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร (Enterprise Risk 

Management) รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียง แผนงานและแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงท่ี

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และร่วมประชุมกบัฝ่ายจดัการเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการ

บริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิผล และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวาง

แผนการตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 

7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

สาํหรับปี 2563 รวมทั้งพิจารณาขอบเขตและแผนงานตรวจสอบบญัชีประจาํปีของผูส้อบบญัชี 

8. ติดตามผลจากกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแส ทั้งน้ีในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ

เร่ืองท่ีเป็นการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสผ่านทางช่องทางการร้องเรียนของบริษทัฯ จาํนวน 140 เร่ือง ซ่ึง

รายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริการ และฝ่ายตรวจสอบภายในได้

นาํส่งเร่ืองดงักล่าวให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ สําหรับขอ้ร้องเรียนท่ี

เก่ียวกบัการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจ มีจาํนวน 12 เร่ือง โดยมูลค่าความ

เสียหายไม่เป็นสาระสาํคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตรวจสอบและจดัการอย่างเหมาะสมแลว้ รวมทั้งไดมี้

การทบทวนกระบวนการทาํงานและเนน้ย ํ้าอบรมเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจให้พนกังานเพ่ือป้องกนัความเส่ียง

ดงักล่าว  

9. พิจารณารายงานผลการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ตลอดจนแนว

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั และระเบียบทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ อย่าง

ใกลชิ้ดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานปฏิบติังานอย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจ 

 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบครบถว้นตามท่ีได้ระบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบตามท่ีระบุในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไว ้รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผูกพนัต่างๆ มี

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างถูกตอ้ง และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

อย่างเพียงพอ นอกจากน้ียงัมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง มี

ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยการ

แต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวบุษกร รักการค้า ซ่ึงมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางานท่ี

เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว (รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎใน

เอกสารแนบ 3) และนางสาวบุษกรยงัทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ

จะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี การแต่งตั้ง ถอดถอน 

และโยกยา้ยหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเดน็ใดท่ีจะผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ผูต้รวจสอบบญัชีไม่พบประเดน็ใดท่ีจะผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

การเปลียนแปลงของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.ว.ี เป็นซีพี ออลล ์ตงัแต่วนัที 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนท ี1 

ขอ้ 1.2  - การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญันนั เป็นผลให้บริษทัฯ เป็นบริษทัยอ่ยของซีพี ออลล ์ซึงเป็นบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑน์บัแต่นนั ทงันี เครือเจริญ

โภคภณัฑเ์ป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั 

ในปี 2562 และ ปี 2563 ทีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลทอีาจมีความขดัแยง้ โดยสรุปดงันี  

บุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2562 2563 

บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน)  

(“ซีพี ออลล์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซีพี ออลล ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดย

ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมใน

สัดส่วนร้อยละ 93.08 ของหุน้ทงัหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 12.8 14.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนีการค้า 2.9 1.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าการใช้บริการ  

บริษทัฯไดช้าํระค่าการใชบ้ริการซอฟต์แวร์ 

และสิทธิในเครืองหมายการคา้ เครืองหมาย

บริการใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ 

169.7 175.6 สาํหรับรายการการใชบ้ริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเครืองหมายการคา้ 

เครืองหมายบริการจาก ซีพี ออลล์ นัน เป็นการรับความช่วยเหลือ

ทางดา้นเทคนิค เพอืดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซึงรวมถึงการบนัทึก

รายการขายสินคา้ การบนัทึกการรับสินคา้ การเคลือนไหวของสินคา้
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บุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2562 2563 

 

 

4. เจ้าหนีอืน  

บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้

โปรแกรมซอฟแวร์ เครืองหมายการค้า 

เครืองหมายบริการ ซึงครอบคลุมถึงการใช้

เครืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้  

89.6 96.6 และระบบขอ้มูลลูกคา้ของสาขาของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถใช้

ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวทาํขอ้มูลของสาขาใหม่และขอ้มูลรวมของทุกสาขา

ได้ โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์ตํากว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง 

นอกจากนี บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้เครืองหมาย

การคา้ เครืองหมายบริการ ซึงครอบคลุมถึงการใช้เครืองหมายการคา้ 

“Makro” “aro” เป็นตน้ ในการดาํเนินธุรกิจ โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การ

จัดเรียงสินคา้ รวมทงัการบริหารธุรกิจ และเมือมีการพฒันารูปแบบ

ร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริษทัฯ จะไดรั้บความรู้

และเทคนิคในการดาํเนินธุรกิจทีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดาํเนิน

ธุรกิจ โดยการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเครืองหมายการค้า 

เครืองหมายบริการถือเป็นรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5.ลกูหนีอืน - 0.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทั ซีพแีรม จํากดั (“ซีพแีรม”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซีพีแรม เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล์  โดยซีพี 

ออลล์ ถือหุ้นในซีพีแรม ในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของหุน้ทงัหมด 

 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 10.2 12.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนีการค้า - 0.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 277.3 293.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนีการค้า 69.5 69.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2562 2563 

บริษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด                  

(“โกซอฟท์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

โ กซ อ ฟ ท์  เ ป็ น บ ริ ษัท ย่อ ย ข อ ง ซี พี  ออ ล ล์              

โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในโกซอฟท์ ในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 ของหุน้ทงัหมด 

1. ค่าใช้จ่ายซือสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์

ไม่มตีวัตน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไ ด้ซือร า ย ก า ร

สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึง

ไดแ้ก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท ์

19.9 109.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 61.7 121.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนีอืน  22.3 52.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. ลูกหนีอืน  8.5 3.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เป็นบริษทัย่อย

ของซีพี ออลล ์โดยซีพี ออลล ์ถือหุ้นในสถาบนั

การจดัการปัญญาภิวฒัน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ของหุน้ทงัหมด 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - 1.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ 5) 

2. ลกูหนีการค้า - 0.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ 5) 

3. ค่าการใช้บริการ  - 1.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนีอืน - 1.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ 5) 

บริษทั ซีพ ีรีเทลลิงค์ จํากดั                  

(“รีเทลลิงค์”) 

 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 44.3 59.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลกูหนีการค้า - 1.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 1.2 1.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2562 2563 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จาํกัดเป็นบริษทัย่อยของ    

ซีพี ออลล ์โดยซีพี ออลล ์ถือหุน้ในรีเทลลิงค ์ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทงัหมด 

4. เจ้าหนีการค้า - 0.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. ค่าใช้จ่ายซือสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์

ไม่มตีวัตน 

- 0.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. เจ้าหนีอืน - 0.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

7. ลกูหนีอืน - 1.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

(“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและ

ทางอ้อมในสัด ส่วนร้อยละ  53. 88 ของหุ้น

ทงัหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 39.2 43.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลกูหนีการค้า 5.4 5.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 349.7 354.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนีการค้า 23.7 24.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทั ซีพเีอฟ เทรดดงิ จํากดั  

(“ซีพีเอฟ เทรดดงิ”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2)  

ซีพีเอฟ เทรดดิง เป็นบริษทัย่อยของเจริญโภค

ภณัฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภณัฑ์อาหารถือหุ้น

ในซีพีเอฟ เทรดดงิ ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ

หุน้ทงัหมด  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 27.9 41.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนีการค้า 2.3 3.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 4,405.4 12,607.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนีการค้า 1,536.5 1,695.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. ค่าการใช้บริการ 14.1 56.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. เจ้าหนีอืน 6.6 12.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ที 134 

บุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2562 2563 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

(“ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษทัย่อยของเจริญ

โภคภณัฑอ์าหาร โดยเจริญโภคภณัฑอ์าหารถือ

หุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 

99.98 ของหุน้ทงัหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 191.7 218.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนีการค้า 25.5 28.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 6,581.3 14.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนีการค้า 4.2 4.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทั ซีพ-ีเมจ ิจํากดั (“ซีพ-ีเมจ”ิ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซีพี-เมจิ เป็นกิจการทีควบคุมร่วมกนัของเจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหาร      

ถือหุ้นในซีพี-เมจิ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของ

หุน้ทงัหมด   

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 6.3 6.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลกูหนีการค้า - 0.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 421.3 479.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนีการค้า 69.5 77.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทั ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์ จํากดั  

(“ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์ มีผูที้เกียวขอ้งของกลุ่มครอบครัว

เจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 35.9 39.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 514.0 550.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนีการค้า 109.8 95.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2562 2563 

บริษทั โภคภัณฑ์เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั  

(“โภคภัณฑ์เอน็เตอร์ไพรซ์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 

โภคภณัฑเ์อน็เตอร์ไพรซ์ มีกลุม่ครอบครัว      

เจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าการใช้บริการ 6.6 11.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนีอืน 5.9 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท  ซี . พี .  คอน ซู เ มอร์ โ พร ดัก ส์  จํา กัด  

(“ซี.พ.ี คอนซูเมอร์โพรดกัส์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผูที้เกียวข้องของ

เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่      

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 16.7 18.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า  138.9 141.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนีการค้า 24.9 34.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากดั  

(“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มีเครือเจริญโภค

ภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ ่  

 

 

 

 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.6 25.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกต5) 

2. ลกูหนีการค้า 1.0 1.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกต5) 

3. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 302.6 304.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนีการค้า 52.4 52.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
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มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2562 2563 

บริษทั ฟรีวิลล์ โซลชัูนส์ จํากดั                            

(“ฟรีวลิล์ โซลูชันส์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ฟ รี วิ ล ล์  โ ซ ลู ชั น ส์  มี ผู ้ ที เ กี ย ว ข้ อ ง ข อ ง              

เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าใช้จ่ายซือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์

ไม่มตีวัตน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดซื้อสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตน ซึงไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก

ฟรีวิลล ์โซลชูนัส์ 

16.2 10.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 14.8 13.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนีอืน  4.1 2.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทั ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชนั จํากัด 

(“ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน”)  

ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 

ท รู  อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ค อ ร์ ป อ เ ร ชั น   เ ป็ น 

บริษทัย่อยของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จํากัด 

(มหาชน) ซึงมีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ ่

1. ค่าการใช้บริการ 50.6 74.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนีอืน 9.4 18.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทั ทรู ดสิทริบวิชัน แอนด์ เซลส์ จาํกดั 

(“ทรู ดสิทริบวิชัน แอนด์ เซลส์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 

ทรู ดิสทริบิวชัน แอนด์ เซลส์ เป็นบริษทัย่อย

ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ซึง

มีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 6.9 7.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2.ค่าการใช้บริการ - 1.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลกูหนีอืน - 0.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2562 2563 

บริษทั ทรู ลสีซิง จํากดั 

(“ทรู ลสีซิง”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ทรู ลีสซิง มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกัด 

และบุตรนายธนินท ์เจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 คน คือ นายอาํรุง 

สรรพสิทธิวงศ ์

1. ค่าการใช้บริการ 58.2 59.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนีอืน  9.8 24.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษทัอืน ๆ ในกลุ่มบริษทัซีพ ีออลล์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 186.4 259.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนีการค้า 30.1 21.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซือสินค้า 553.3 990.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนีการค้า 41.5 113.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. ค่าใช้จ่ายซือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์

ไม่มตีวัตน  

1.6 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. ค่าการใช้บริการ 108.1 144.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

7. เจ้าหนีอืน  51.3 95.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

8. ลูกหนีอืน 7.2 1.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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หมายเหตุ: 

1) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

3) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

5) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ 

i) รายได้จากการขายสินคา้และบริการ : ราคาขายสินคา้และบริการ และเงือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการขายสินคา้และบริการให้กบับริษทัอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ii) ค่าใชจ่้ายซือสินคา้ เจา้หนีการคา้ และเจา้หนีอืน : ราคาซือสินคา้และเงือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซือสินคา้จากบริษทัอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั และ

เป็นไปตามราคาตลาด 

iii) ค่าการใชบ้ริการ : ค่าการใชบ้ริการและเงือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัคา่การใชบ้ริการกบับริษทัอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

iv) ค่าใชจ่้ายซือสินทรัพยถ์าวร  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : ราคาซือสินทรัพยถ์าวร  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซือสินทรัพยถ์าวร  และสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนกบับริษทัอนืทีไมเ่กียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
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12.2 มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน

ในอนาคต 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบับริษทัทีเกียวขอ้งเฉพาะกรณีอนัเนืองมาจากการดาํเนินธุรกิจเท่านัน โดย

ยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสาํคญั โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครืองหมาย

การคา้ เครืองหมายบริการ เป็นสิงจาํ เป็นต่อการประกอบธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทังนี 

รายการดงักล่าวไดผ้่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนการดาํเนินการหรือการจ่ายชําระ

ค่าบริการ ซึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

หากเ ป็นการทํารายการทีเ กียวโยงกันเกียวกับข้อตกลงทางการค้า ทีมี เ งือนไขการค้าโดยทัวไป  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมัติในหลกัการให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถทาํธุรกรรมกบักรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้งได ้หากธุรกรรมเหล่านนัมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัที

วิญ ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทวัไปในสถานการณ์เดียวกัน ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจาก

อิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง ซึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี  

1. การซือสินคา้ 

กรณีทีบริษทัฯ และบริษัทย่อยมีการซือสินคา้จากกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้ง ซึงเป็นกิจการทีมีกรรมการ

ร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั  ทงันี รายการซือสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางธุรกิจ

ปกติเช่นเดียวกบัรายการซือสินคา้กบับริษทัอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

2. การใชบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บบริการจากกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งซึงเป็นกิจการทีมีกรรมการร่วมกนัและ/

หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดียวกัน ซึงเป็นไปตามราคาและเงือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการไดรั้บ

บริการจากบคุคลอืนทีไม่เกียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั  

3. การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้าํหน่ายสินคา้ให้แก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร รวมถึงไดจ้าํหน่ายสินคา้

และให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัททีเกียวข้องซึงเป็นกิจการทีมีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่ม 

ผูถื้อหุ้นเดียวกัน ซึงเป็นไปตามราคาและเงือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจาํหน่ายสินคา้และ

ใหบ้ริการใหก้บับคุคลอืนทีไม่เกียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั  

โดยรายการซือขายสินคา้และบริการ และการซือสินทรัพยถ์าวร และสินทรัพยท์ีไม่มีตวัตน ซึงเป็น

รา ย ก า ร ที เ กิ ด ขึ น จ า ก ธุ รก รร ม ท า ง ก า ร ค้า ตา ม ปก ติ นัน  บ ริ ษัทฯ  มีม า ต ร ก า ร คุ้ม ค ร อ ง 

ผูล้งทุนเพือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความ

จาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในทีเกียวขอ้ง เพือให้รายการซือขายสินคา้และ



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ที 140 

บริการ และการซือสินทรัพยถ์าวร  และสินทรัพย์ทีไม่มีตัวตน เป็นไปตามราคาตลาด และต้อง

รายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

นอกจากนนั การใชบ้ริการ ไดแ้ก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟตแ์วร์ และสิทธิในเครืองหมายการคา้

เครืองหมายบริการ จากบริษทัในเครือเป็นไปตามทีระบุไวใ้นสัญญาทีทาํร่วมกนั ซึงบริษทัฯ พิจารณา

วา่มีความเหมาะสมดีแลว้ 

สาํหรับนโยบายและแนวโนม้ในการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตนนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายที

จะทาํรายการระหว่างกนัเฉพาะกรณีอนัเนืองมาจากการดาํเนินธุรกิจเท่านนั ซึงจะเป็นไปในราคาหรือเงือนไข

ทีไม่แตกต่างจากการปฏิบติักับบุคคลภายนอก และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนทีจะ

เขา้ทาํรายการระหวา่งกนั หรือไดรั้บสตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับรายการดงักล่าว อยา่งไรก็ดี 

หากเป็นการทาํรายการทีเกียวโยงกนัเกียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไป กล่าวคือ มี

ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัทีวิญ ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทวัไปในสถานการณ์เดียวกนั 

ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมี

ความเกียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดตามทีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้

ตามทคีณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการไว ้ทงันี การเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นไป

ตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทีมีผลใช้บงัคบั 

ตลอดจนมีมาตรการและขนัตอนการอนุมติัตามทีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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ส่วนท ี3  

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน   
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญั 

 

13.1 รายงานของผู้สอบบญัชี 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธนัวาคม  งบกาํไรขาดทุนรวม

และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแส

เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุป

นโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืนๆ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที  ธนัวาคม  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรค      

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีกาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้า

ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการ

สอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทสุีดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาใน
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บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทงันีขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

 

มูลคา่สินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ฉ) และ 8 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

มูลค่าสินค้าคงเหลือถูกให้ความสําคัญ 

เนืองจากการประมาณมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บ

ของสินค้าคงเหลือนันผู ้บริหารต้องใช้

วิจารณญาณในการประมาณปริมาณและ

มูลค่าของสินค้าทีเสือมคุณภาพ เสียหาย 

ลา้สมยั เคลือนไหวชา้ และสูญหาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงันี 

 

 ทาํความเขา้ใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินคา้คงเหลือ 

และการประมาณมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  

 

 สุ่มทดสอบอายุสินคา้คงเหลือและความสมเหตุสมผลของข้อ

สมมติในการกาํหนดอตัราร้อยละสินคา้ทีเสือมคุณภาพ เสียหาย 

ลา้สมยั เคลือนไหวชา้ และสูญหายทีกาํหนดโดยผูบ้ริหาร และ

เปรียบเทียบอตัราดงักล่าวกบัขอ้มูลการทาํลายและสูญหายของ

สินคา้คงเหลือทีเกิดขึน 

 

 สุ่มทดสอบราคาขายและค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นโดยประมาณในการ

ขายภายหลังว ันสินปีกับเอกสารทีเกียวข้อง ตลอดจนสุ่ม

ทดสอบการคาํนวณมูลคา่สุทธิทจีะไดรั้บ   

 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ญ), 4 (ฐ), 5, 14 และ 15 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมทีมีนยัสาํคญัและ

สินทรัพย์ไ ม่มี ตัวตนอื นที อา ยุก า ร ให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึงส่วนใหญ่

เกิดจากการซือธุรกิจ 

 

ผู ้บ ริ ห า ร มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร ด้ อ ย ค่ า

โดยประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน

เป็นประจาํทุกสินงวด การประเมินมูลค่า  

ทีได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึง

ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะ

ได้รับใ นอ นาค ตที เ กิ ดขึน จ า ก ก า ร ใ ช้

สินทรัพยน์ันและการกาํหนดข้อสมมติที

เกียวขอ้ง  

 

เนืองจากผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณใน

ก า ร กํา ห น ดข้อส ม ม ติ แ ละ มี ค ว า ม ไ ม่

แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแส

เงินสดทีจะไดรั้บในอนาคต ขา้พเจา้จึงให้

ความสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงันี 

 

 ทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

เพอืพิจารณาการดอ้ยคา่ 

 

 พิจารณาข้อสมมติทีสําคัญในรายงานประมาณมูลค่าทีคาดว่า        

จะไดรั้บคืนทีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร โดยเปรียบเทียบกับผล

การดาํเนินงานทีเกิดขึนจริง แนวโน้มของอุตสาหกรรม และ

ข้อมูลทีหาได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมทัง

ประเมินมูลค่าแบบจาํลองทางการเงินทีกลุ่มบริษทัใช้และอตัรา

คิดลดและวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติทีสาํคญั 

 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบตัิเป็นครังแรก 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข), 4 (ฎ), 12, 16 และ 20  

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษัทได้ทาํสัญญาเช่าหลายประเภท โดย

สัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าทีดินสําหรับ

การก่อสร้างร้านสาขา ซึงการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง 

สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรก ทาํให้กลุ่ม

บริษทัตอ้งพิจารณาสัญญาทงัหมดว่าเขา้เงือนไข

การเป็นสัญญาเช่าหรือไม่ ผูบ้ริหารจาํเป็นต้อง

พิจารณาเงือนไขในสัญญาเกียวกบัระยะเวลาใน

การเช่า สิทธิการต่ออายสุัญญา องคป์ระกอบของ

สัญญาทีไม่เขา้เงือนไขการเช่า เป็นต้น รวมถึง

กาํหนดอตัราคิดลด ทงันี กลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธี

ปรับปรุงย้อนหลังโดยรับรู้ผลกระทบสะสม  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นผลให้กลุ่มบริษัท

บัน ทึ ก สิ น ท รั พ ย์ สิ ท ธิ ก า ร ใ ช้  ห นี สิ น ต า ม 

สัญญาเช่าและปรับปรุงผลกระทบสะสมของ 

การปฏิบติัตาม TFRS 16 ในกาํไรสะสม 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษัท

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าํนวน 10,204 ลา้นบาท 

และ 8,592 ล้านบาท และหนีสินตามสัญญาเช่า

จ ํา นวน 8,117 ล้า นบา ท และ 6,310 ล้า นบ า ท

ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

 

เนืองจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เกียวข้อง

กับ ก า ร ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ 

งบการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างมีสาระสําคัญ 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรืองดังกล่าวเป็นเรืองสําคัญ 

ในการตรวจสอบ 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 การทําความเข้าใจนโยบายของกลุ่มบริษัท วิธีการเก็บ

รวบรวมสัญญา การระบุสัญญาเช่า วิธีการรับรู้รายการ 

รวมถึงการนําข้อผ่อนปรนทีกลุ่มบริษัทเลือกใช้มาถือ

ปฏิบติั  

 

 ทดสอบการควบคุมเกียวกบัการระบุว่าสัญญาใดเป็นสัญญา

เช่าและการกาํหนดอายสัุญญาเช่า 

 

 นาํรายละเอียดสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หนีสินตามสัญญาเช่าที

จัดทําโดยกลุ่มบริษัท เพือสุ่มทดสอบรายการเช่า โดย

เปรียบเทียบขอ้มูลทีรวบรวมได้เกียวกบัการเช่ากับการวดั

มูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ หนีสินตามสัญญาเช่า และ 

การประเมินอายสัุญญาเช่าทีใช ้

 

 ทดสอบการกระทบยอดกับภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานทีกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงินปีก่อน 

และประเมินสัญญาบริการหลกัวา่เขา้ข่ายการเป็นสัญญาเช่า

ตาม TFRS 16 หรือไม่ 

 

 ประเมินวิธีการ และขอ้สมมติทีสาํคญัทีผูบ้ริหารใช้ในการ

กาํหนดอตัราคิดลด 

 

 ทดสอบการคาํนวณรายการปรับปรุงเกียวกบัการปฏิบตัิตาม 

TFRS 16 เป็นครังแรก 

 

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนนั 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเชือมนัต่อขอ้มลูอนื 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่น

และพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือความรู้ที

ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดังกล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข ทงันี 

ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรืองดงักล่าวทีตอ้งรายงาน 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้ง

ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพือให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) 

และการใช้เกณฑ์   การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ

บริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พอืให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนัอยา่ง

สมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อ
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ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุสมผลว่า

รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ

การเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยยีงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพอืตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลักฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจาก 

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ ์

ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงาน 

ต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ 

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที

เกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ 

เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ 

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ 

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด 

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 

ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้าพเจา้ไดสื้อสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีมีนัยสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกับผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกับความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง

ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทบีุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้

ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้

อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 

 

 

 

(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8645 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

19 กุมภาพนัธ์ 2564 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

รายการ ตรวจสอบแล้ว 

2561 2562 2563 

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

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,096 8.2 4,800 7.7       10,484       14.2  

เงินลงทุนชวัคราว 0.0 0.0 43 0.1             34            -   

ลูกหนีการคา้ 1,039 1.7 1,078 1.7           945        1.3  

ลูกหนีหมุนเวียนอนื 600 1.0 592 0.9           483        0.6  

สินคา้คงเหลือ 14,361 23.1 14,774 23.6       14,477       19.6  

ส่วนลดรับคา้งรับ 1,094 1.8 1,261 2.0        1,188        1.6  

รายไดค้า้งรับ 671 1.1 652 1.0           632         0.9  

ส่วนของสิทธิการเช่าทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 114 0.2 119 0.2             -             -   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23 0.0 14 0.0               8            -   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,998 37.1 23,333 37.2       28,251  38.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอนื 232 0.4 417 0.7             13            -   

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 31,553 50.8 31,579 50.4       30,564     41.3  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - -       10,204      13.8  

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 113 0.2 113 0.2           113        0.1  

สิทธิการเช่า 2,246 3.6 2,245 3.6 - - 

ค่าความนิยม 2,191 3.5 2,191 3.5        2,191        3.0  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนืนอกจากค่าความนิยม 2,312 3.7 2,277 3.6        2,201        3.0  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 370 0.6 440 0.7           453         0.6  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 50 0.1 46 0.1             44  - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 39,067 62.9 39,308 62.8       45,783  61.8 

รวมสินทรัพย์ 62,065 100.0 62,641 100.0       74,034  100.0 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2561 2562 2563 

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

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสินหมุนเวยีน       

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 3,583                      5.8             827 1.3        1,050        1.4  

เจา้หนีการคา้กิจการอืน  23,571           38.0          24,494 39.1       25,805      34.9  

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,607                      2.6            1,932 3.1        2,170        2.9  

เจา้หนีหมุนเวียนอืนกิจการอืน 1,690                      2.7            1,736 2.8        1,672        2.3  

เจา้หนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 292                        0.5             193 0.3           304        0.4  

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการอืน - - 14 0.0               6           -   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 758 1.2              845 1.4           927         1.2  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,278                      3.7            2,378 3.8        2,838         3.8  

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

- - 1 0.0 5,001 6.8 

หนีสินตามสัญญาเช่า (2561, 2562: หนีสิน   

  ตามสัญญาเช่าการเงิน) ทีถึงกาํหนดชาํระ  

  ภายในหนึงปี 

106                        0.2             92 0.1 496 0.7 

หนีสินหมุนเวยีนอืน 209                        0.3       237 0.4 286 0.4 

รวมหนีสินหมุนเวียน 34,094 55.0          32,749 52.3 40,555 54.8 

หนีสินไม่หมุนเวียน       

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,002 11.3 7,003 11.2    2,002      2.7  

เจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน 356 0.6 597 1.0           4          -   

หนีสินตามสัญญาเช่า (2561, 2562: หนีสิน 

  ตามสัญญาเช่าการเงิน)  

592                        1.0              550 0.9 
   7,622   10.3  

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์ 

  พนกังาน 

648                        1.0            898 1.4 
   1,032      1.4  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 87 0.1 82 0.1         80      0.1  

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 29                         0.0            28 0.0         29  - 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 8,714                      14.0             9,158 14.6   10,769      14.5  

รวมหนีสิน 42,808                     69.0 41,907 66.9   51,324      69.3  
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รายการ 

 

ตรวจสอบแล้ว 

2561 2562 2563 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 2,400              2,400     2,400    

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 2,400 3.9       2,400 3.8    2,400     3.2  

หุ้นสามัญจาํนวน 4,800,000,000 หุ้น      

มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,290                      5.3           3,290 5.2    3,290     4.4  

ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน - - - - (20) - 

   ความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อย       

กาํไรสะสม         

จดัสรรแลว้สาํรองตามกฎหมาย 240                   0.4         240 0.4       240     0.3  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,002                    20.9          14,570 23.3   16,511   22.3  

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (202)                   (0.3)        (257) (0.4)      (182) (0.2) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 18,730                     30.2          20,243 32.3   22,239  30.0 

ส่วนได้เสียทีไม่มอีํานาจควบคุม 527 0.8 491 0.8       471  0.7 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,257                     31.0          20,734 33.1   22,710  30.7 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 62,065                     100.0         62,641 100.0   74,034    100.0  

หมายเหตุ: *อตัราส่วนนีไมไ่ดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินทีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2561 2562 2563 

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

รายได้       

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 188,583 97.7 206,180 97.9    214,140  97.9 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,414 1.8 3,592 1.7        3,757  1.7 

รายไดอื้น 933 0.5 855 0.4 863 0.4 

รวมรายได้ 192,930 100.0 210,627 100.0    218,760  100.0 

ค่าใช้จ่าย        

ตน้ทุนขายสินคา้ 169,639 87.9 185,012 87.8       192,016  87.8  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 11,767 6.1 12,669 6.0         12,758   5.8  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,714 1.9 4,741 2.3           5,030   2.3  

รวมค่าใช้จ่าย 185,120 95.9 202,422 96.1       209,804   95.9  

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 7,810 4.1 8,205 3.9 8,956 4.1 

ตน้ทุนทางการเงิน 336 0.2 310 0.2 619   0.3  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 7,474 3.9 7,895 3.7        8,337   3.8  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,601 0.8 1,710 0.8           1,813     0.8  

กาํไรสําหรับปี 5,873 3.1 6,185 2.9           6,524      3.0  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)       

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,942 3.1 6,245 3.0 6,563 3.0 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ  

  ควบคุม 

(69) 0.0 (60) (0.1) (39) 0.0 

กาํไรสําหรับปี 5,873 3.1 6,185 2.9        6,524   3.0  

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่วนทีเป็นของผู้ถือ 

  หุ้นของบริษทั 
1.24  1.30  1.37  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน       

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน   

  กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
      

ผลต่างอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า  

  งบการเงิน 

(153) (0.1) (78) (0.0) 73 0.0 

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

  ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้

(14) 0.0 (86) (0.0) (54) 0.0 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2561 2562 2563 

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

รายไดภ้าษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุน   

  เบด็เสร็จอืนของผลขาดทุนจากการวดั   

  มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที 

  กาํหนดไว ้

3 0.0 17 0.0 11 0.0 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี  

  -สุทธิจากภาษเีงนิได้ 

(164) (0.1) (147) (0.1) 30 0.0 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 5,709 3.0 6,038 2.9 6,554 3.0 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,784 3.0 6,122 2.9 6,594 3.0 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

  ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

(75) 0.0 (84) (0.0) (40) 0.0 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,709 3.0 6,038 2.9 6,554 3.0 

หมายเหตุ: *อตัราส่วนนีไมไ่ดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินทีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 13 ขอ้มูลทางการเงินทีสําคญั หนา้ที 154 

งบกระแสเงนิสดรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรสาํหรับปี 5,873  6,185 6,524 

ปรับรายการทกีระทบกําไรเป็นเงนิสดรับ     

ค่าเสือมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,232  2,315 2,269 

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 946 

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 113  118 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจาก 

  ค่าความนิยม 

207  290 362 

 

ดอกเบียรับ (30)  (19) (38) 

ตน้ทุนทางการเงิน 336  310 620 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,601 1,710 1,813 

(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (3)  (1) - 

ค่าเผอื (กลบัรายการค่าเผือ) ผลขาดทุนจากการ 

  ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

(15)  (22) 40 

 

ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไร 

  หรือขาดทุน 

7 4 45 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (2) 22 - 

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่าย 

  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(13) 3 7 

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - (5) 

ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี   

   ตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 

- - 1 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 75 184 95 

อืน ๆ 3  1 2 

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 
   

ลูกหนีการคา้ (111) (94) 94 

ลูกหนีหมุนเวียนอืน (251) (9) (15) 

สินคา้คงเหลือ (1,304) (435) 258 

ส่วนลดรับคา้งรับ (28) (167) 73 

รายไดค้า้งรับ (121)  19 17 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (10)  8 7 

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 9 (185) - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (21) 4 1 

เจา้หนีการคา้กิจการอืน (1,003) 981 1,313 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั 63 330 237 

เจา้หนีหมุนเวียนอืนกิจการอนื 303 200 25 

เจา้หนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 49 105 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (13) 127 461 

หนีสินหมุนเวียนอนื (42) 29 41 

เจา้หนีไมห่มุนเวียนอนื 128 251 (3) 

จ่ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (16) (18) (14) 

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 14 (1) 1 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจากการดําเนินงาน 7,981 12,189 15,282 

ดอกเบียรับ 28 18 40 

ดอกเบียจ่าย (243) (256) (236) 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,612) (1,682) (1,733) 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,154 10,269 13,353 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชวัคราว - (45) - 

เงินสดรับจากเงินลงทุนชวัคราว 2 - 7 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,261) (2,577) (1,831) 

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 29 25 19 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - -      (191) 

เงินสดจ่ายเพือซือสิทธิการเช่า (246) (120) - 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจาก 

  ค่าความนิยม 

(390) (413) (292) 

 

กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,866) (3,130) (2,288) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2561, 2562:  

  เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจาก    

  สญัญาเช่าทางการเงิน 

(183) (124) (1,007) 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (743) (2,735)           220  

เงินสดรับจากการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,002 3             1   

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูยื้มเงินระยะยาวจาก 

  สถาบนัการเงิน 

(2,024) (1) (2)      

 

เงินสดรับจากการกูย้ืมเงินระยะสนัจากกิจการอืน - 15             -  

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสันจากกิจการอืน - - (9)   

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (4,608) (4,608) (4,608) 

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 145 48 5 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลง 

   สดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อย 

   โดยอาํนาจการควบคุมไม่เปลียนแปลง 

- - (12) 

กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (2,411) (7,402) (5,412) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง)  

  สุทธิก่อนผลต่างอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า 

  งบการเงิน 

ผลต่างอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 

877 

 

 

(142) 

735 

(263) 

 

 

(33) 

(296) 

5,653 

 

 

31 

5,684 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด 4,361 5,096 4,800 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 5,096 4,800 10,484 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงนิทีสําคญั (Ratio Analysis) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.7 0.7 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 0.3 

สภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 0.3 0.4 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการคา้ (เท่า) 192.0 194.8 211.7 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 1.9 1.8 1.7 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 13.0 13.2 13.5 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (วนั) 27.7 27.2 26.8 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี (เท่า) 6.6 7.2 7.1 

ระยะเวลาชาํระหนีเฉลีย (วนั) 54.4 50.2 51.0 

วงจรเงินสดเฉลีย (วนั) (24.9) (21.1) (22.5) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   

อตัรากาํไรขนัตน้ % 10.0 10.3 10.3 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 4.0 3.8 3.9 

อตัรากาํไรอืน % 0.0 0.0 0.0 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 80.4 130.1 160.2 

อตัรากาํไรสุทธิ  % 3.1 3.0 3.0 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 32.8 32.0 30.9 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 9.7 9.9 9.5 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 25.8 26.9 28.3 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 3.2 3.4 3.2 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 2.2 2.0 2.3 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย (เท่า) 33.0 47.7 64.8 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  

  (Cash Basis) 

(เท่า) 1.2                   1.0 1.7 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 77.5 73.8 70.2 
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

14.1 ภาพรวมเศรษฐกจิและการดาํเนินธุรกจิ 

ภาพรวมเศรษฐกิจ 

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจอย่างชดัเจนตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 

2563 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัรุนแรงส่งผลให้กิจการ

จาํนวนมากทั่วโลกโดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง อาทิ โรงแรม สายการบิน และ

ร้านอาหาร ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของแม็คโครประสบภาวะขาดทุน ความวิตกกงัวลของผูบ้ริโภคจากวิกฤต

เศรษฐกิจและอตัราการว่างงานท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากการปิดกิจการของธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบส่งผลต่อความ

เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นจากพฤติกรรมการออมท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความเส่ียงในอนาคต 

(Precautionary Saving) และการใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงั ผูผ้ลิตและเกษตรกรบางกลุ่มตอ้งเผชิญกบัปัญหาสินคา้

ลน้ตลาดและขาดสภาพคล่อง 

เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณการฟ้ืนตวัในช่วงไตรมาสท่ี 3 ท่ีผ่านมา ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดของภาครัฐ  โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐซ่ึงมีส่วนช่วย

ประคบัประคองการบริโภคภาคเอกชน ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แมจ้ะเร่ิมเห็นการฟ้ืนตวัของ

การท่องเท่ียวภายในประเทศโดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลก้รุงเทพฯ อยา่งไรกดี็ การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ภายในประเทศชะลอตวัอีกคร้ัง  

สาํหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยูน่ั้น ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 และมาตรการควบคุมต่างๆ ของภาครัฐเช่นเดียวกันกับประเทศไทย ภาพรวมเศรษฐกิจใน

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนตั้ งแต่ในช่วงคร่ึงหลังของไตรมาสท่ี 2 ท่ีผ่านมา ในขณะท่ี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดียยงัคงรุนแรง เช่นเดียวกนักบัประเทศกมัพูชา

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาท่ีไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นรอบท่ี 2 

การดาํเนินธุรกิจและพฒันาธุรกิจ 

ในปี 2563 บริษทัฯ เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รวม 4 สาขา (ในประเทศไทย 3 สาขา และในต่างประเทศ 1 สาขา) 

ซ่ึงรวมถึงศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ “เฟรชแอทแมค็โคร” (Fresh@Makro) สาขาแรก (สาขารามอินทรา 

ก.ม. 4) และศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาแรก (สาขา Sat San) ท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นผลให ้

ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯ มีศูนย์จําหน่ายสินค้ารวมทั้ งส้ิน 144 สาขา (ในประเทศไทย 137 สาขา และใน

ต่างประเทศ 7 สาขา)  
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ธุรกิจแมค็โครประเทศไทย:  เพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากการ

ขยายสาขาใหม่ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ในปี 2563 บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การพฒันาสินคา้และบริการท่ีสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ สินคา้อาหารสดและอาหารแช่เข็งในโครงการ 

“ครัวชุมชน” สําหรับผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย การขยายช่องทางการจาํหน่ายสินค้าในรูปแบบ

แพลตฟอร์ม Offline to Online หรือ O2O และการยกระดบัการให้บริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วทั้งใน

ดา้นการชาํระค่าสินคา้ในรูปแบบไร้เงินสด การรับสินคา้ท่ีสาขาแบบเร่งด่วน (Curbside Pick-up) และการ

จดัส่งสินคา้ถึงท่ีหมาย (Last-mile Delivery) เป็นตน้ ส่งผลใหย้อดขายและกาํไรสุทธิของแมค็โครประเทศไทย

เติบโตจากปีก่อน  

ธุรกิจแมค็โครต่างประเทศ:  แมว้่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกประเทศท่ีบริษทัฯ มีการดาํเนิน

ธุรกิจ แต่ดว้ยการบริหารจดัการเชิงรุกและการถ่ายทอดองคค์วามรู้อย่างต่อเน่ืองระหว่างทีมบริหารแม็คโคร

ประเทศไทยและแมค็โครต่างประเทศ ส่งผลใหธุ้รกิจแมค็โครต่างประเทศไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้และมี

ยอดขายท่ีเติบโตอย่างน่าประทับใจในปี 2563 อีกทั้ งสาขาแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาท่ีเปิด

ใหบ้ริการในเดือนเมษายน 2563 ท่ามกลางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยงัไดรั้บการตอบ

รับท่ีดีเน่ืองจากเป็นแหล่งอาหารปลอดภยัอีกแห่งหน่ึงสาํหรับชาวเมียนมา 

ธุรกิจฟูดเซอร์วิส:  เน่ืองจากลูกคา้ทั้งหมดของธุรกิจกลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจท่องเท่ียว อาทิ 

โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตโควิด-19 แต่ดว้ยการปรับกลยุทธ์

โดยขยายตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง ประกอบกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

ส่งผลใหธุ้รกิจฟูดเซอร์วิสมียอดขายปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 

 

14.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน (งบการเงินรวม) 

  2561 2562 2563 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 188,583 206,180 214,140 

รายไดร้วม ลา้นบาท 192,930 210,627 218,760 

กาํไรขั้นตน้ ลา้นบาท 18,944 21,168 22,124 

EBITDA/1 ลา้นบาท 10,361 10,928 12,534 

กาํไรสุทธิ/2 ล้านบาท 5,942 6,245 6,563 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 1.24 1.30 1.37 

  หมายเหตุ 1. กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 

 2. การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
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รายได้รวม 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดขายรวมทั้งส้ิน 214,140 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 7,960 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงเป็นผลหลกัจากการเปิดดาํเนินการสาขาใหม่ทั้งในและต่างประเทศรวม 4 

สาขาในปี 2563 และยอดขายท่ีเขา้มาเต็มปีจากสาขาท่ีเปิดดาํเนินการเม่ือปี 2562 ประกอบกบัการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองของธุรกิจแม็คโครประเทศไทยและธุรกิจแม็คโครต่างประเทศจากการพัฒนาสินค้าให้มีความ

หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้รวมถึงยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการพฒันาการใหบ้ริการของ

แพลตฟอร์ม O2O ในขณะท่ีธุรกิจฟูดเซอร์วิสไดรั้บผลกระทบท่ีค่อนขา้งรุนแรงจากวิกฤตโควิค-19 และการ

หดตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลใหร้ายไดใ้นปีท่ีผา่นมาลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

ทั้งน้ีเม่ือรวมกบัรายไดค่้าบริการจาํนวน 3,757 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจาํนวน 863 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 

มีรายไดร้วมจาํนวน 218,760 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 จากปีก่อน 

กาํไรขั้นต้น 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกาํไรขั้นตน้รวมจาํนวน 22,124 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 956 ลา้นบาท 

หรือในอตัราร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ทั้งน้ี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 10.3 

ของยอดขายรวม เท่ากบัปี 2562 

ต้นทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารรวมทั้งส้ิน 17,788 

ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 8.1 โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 378 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2  

รายการ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 11,767 76.0 12,669 72.8 12,758 71.7 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,714 24.0 4,741 27.2 5,030 28.3 

รวม 15,481 100.0 17,410 100.0 17,788 100.0 

สดัส่วนตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วม 

8.0% 8.3% 8.1% 

 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายจาํนวน 12,758 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน 

เป็นผลหลกัจากค่าใชจ่้ายในการเตรียมการเปิดสาขาใหม่ (Pre-operating Expenses) ท่ีลดลงจากการชะลอการ

ขยายสาขาในต่างประเทศ และค่าใชจ่้ายดา้นภาษีท่ีลดลงจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเพ่ือบรรเทาภาระ

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี สัดส่วนของตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายเทียบกบัยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 6.0 ลดลง

จากร้อยละ 6.1 ในปีก่อน  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2563 จาํนวน 5,030 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ6.1 

จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาธุรกิจและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งในปีน้ี บริษทัฯ มี

ค่าใชจ่้ายพิเศษในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) ภายใต้

การระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือให้มัน่ใจว่า พนักงาน ลูกคา้ และสถานประกอบการทุกแห่งของบริษทัฯ 

ปลอดภยัจากการระบาดของโรคโควิด-19  

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินเป็นจาํนวน 619 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 309 ลา้นบาท 

เม่ือเทียบกบัปี 2562 เป็นผลจากตน้ทุนทางการเงินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ) จาํนวน 6,563 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 5.1 เป็นผลหลกัจากกาํไรสุทธิท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจแมค็โคร

ประเทศไทย เช่นเดียวกนักบัธุรกิจแมค็โครต่างประเทศซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิลดลง ในขณะท่ีธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 (เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีกาํไรสุทธิ) เป็นผลหลกัจากยอดขายท่ี

ลดลงจากภาวะหดตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 

14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2561 2562 2563 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 62,065 62,641 74,034 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 42,808 41,907 51,324 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 19,257 20,734 22,710 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2563 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจาํนวนเท่ากับ 74,034 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 

11,393 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.2 จากปี 2562 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย มีสาเหตุหลกัดงัน้ี 
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สินทรัพย์หมนุเวียน 

สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2563 มีจาํนวนเท่ากบั 28,251 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 

4,918 ลา้นบาทจากปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 21.1 สาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนตามผลประกอบการท่ีเติบโตข้ึนและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอยา่งมีประสิทธิภาพ   

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2563 มีจาํนวนเท่ากบั 45,783 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จาํนวน 6,475 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 16.5 จากปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชต้ามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และคลงัสินคา้ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 7,035 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยสัดส่วน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 61.8  

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์:  ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิหลงัหัก

ค่าเส่ือมราคา) เท่ากบั 30,564 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.3 ของสินทรัพยร์วม ลดลงจาํนวน 1,015 ลา้นบาท 

อนัเป็นผลหลกัจากการโอนยา้ยสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินไปบนัทึกเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ดงักล่าวขา้งตน้ 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช:้  ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้เท่ากบั 10,204 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมถึงสญัญาใหม่ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2563 

หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2563 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเท่ากบั 51,324 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 9,417 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 22.5 จากส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี  

หนีสิ้นหมนุเวียน  

ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 40,555 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,806 ลา้นบาท 

หรือในอตัราร้อยละ 23.8 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีจาํนวน 32,749 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการจดัประเภท

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 5,000 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,549 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 มีการ

สั่งซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมของสินคา้และรองรับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนอนัสืบเน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนธนัวาคม 2563 เป็นตน้มา 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากบั 10,769 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.0 ของ

หน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,611 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 163 

และคลงัสินคา้ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 6,482 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เท่ากบั 22,239 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,996 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 9.9 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2563 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 4,608 ลา้นบาท ทั้งน้ี มูลค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 4.63 บาทต่อหุน้ 

 

14.4 การวเิคราะห์สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 
 

กระแสเงินสดไดม้า / (ใชไ้ป) สุทธิระหวา่งงวด (งบการเงินรวม) 

  2561 2562 2563 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน ลา้นบาท 6,154 10,270 13,353 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ลา้นบาท (2,866) (3,130) (2,288) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลา้นบาท (2,411) (7,402) (5,412) 

กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้/ (ลดลง) สุทธิ /1 ล้านบาท 735 (295) 5,684 

หมายเหตุ 1. หลงัหกัผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน: ปี 2563 เท่ากบั 31 ลา้นบาท และปี 2562 เท่ากบั (33) ลา้นบาท 

ในปี 2563 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 5,684 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากกระแสเงิน

สดรับจากการดาํเนินงานจาํนวน 13,353 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 4,608 ลา้น

บาท และการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ือขยายและปรับปรุงสาขาและลงทุนในระบบงานจาํนวน 2,288 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาํเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีสําคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

สาํหรับปี 2563 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาํเนินงานมีจาํนวน 13,353 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,083 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 30.0 จากปี 2562 เน่ืองจากผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนของบริษทัฯ ประกอบกบัการบริหารสินคา้

คงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยจะพบว่าในปี 2563 ยงัมีระยะเวลาวงจรเงินสดติดลบ เป็นการยืนยนัว่ากลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องสูง จาก

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัท่ีรับชาํระค่าสินคา้ดว้ยเงินสด ณ จุดขายเป็นส่วนใหญ่ และมีการ

บริหารจดัการกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถคงระยะเวลา

จาํหน่ายสินคา้อยู่ท่ีน้อยกว่า 30 วนั บริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพียงพอ

สาํหรับการดาํเนินธุรกิจประจาํวนัและการขยายธุรกิจในอนาคต 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 164 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจาํนวน 2,288 ลา้นบาทระหว่างปี 2563     

เป็นการใชไ้ปสาํหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การซ้ือท่ีดิน รวมทั้ง

การเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ิมสาํหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2563 และปี 2564 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินระหว่างปี 2563 จาํนวน 5,412 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

การจ่ายเงินปันผลจาํนวน 4,608 ลา้นบาท และการชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าจาํนวน 1,007 ลา้นบาท  

เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจาํปี 2564 เพื่ออนุมตัิใหบ้ริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 

2563 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 2,880 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนเงินปันผลงวดสุดทา้ย

ดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพ่ิมจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั

ฯ คร้ังท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 และไดจ้่ายไปแลว้เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 ในอตัรา 0.40 

บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 1,920 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2563 เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1.00 

บาทต่อหุ้น หรือ 4,800 ลา้นบาท ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ  

 

14.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง:  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 0.7 เท่า อยูท่ี่ระดบัเดียวกบัปีก่อน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็น

วา่บริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (Profitability Ratio) 

อัตรากาํไรขั้นต้น:  สาํหรับปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 10.3 เท่ากบัปี 2562 ทั้งน้ี แมว้่าในปี 2563 ธุรกิจฟูดเซอร์วิส

ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ค่อนขา้งสูงจะมียอดขายหดตวั แต่บริษทัฯ จะยงัคงรักษาระดบัอตัรา

กาํไรขั้นตน้ไวไ้ด ้อนัเป็นผลจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึนจากธุรกิจแมค็โครประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มสินคา้

อาหารสด 

อัตรากาํไรสุทธิ:  สาํหรับปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 3.0 เท่ากบักบัปี 2562 ซ่ึงเป็นผลรวมจากผลประกอบการท่ีดีข้ึน

ของธุรกิจแมค็โครต่างประเทศในขณะท่ีธุรกิจฟูดเซอร์วิสมีผลขาดทุนและมีอตัรากาํไรสุทธิติดลบในปีน้ี 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 165 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์:  สําหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.5 ลดลงจากปี 2562 เป็นผลจากสินทรัพย์

รวมท่ีเพ่ิมข้ึนสืบเน่ืองจากการถือปฎิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น:  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 คิดเป็น 2.3 เท่า เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2562 ซ่ึงเป็นผลจากการบันทึกหน้ีสินสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และ

คลงัสินคา้ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

อัตราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น:  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คิดเป็น 0.35 เท่า ใกลเ้คียงกบั ณ ส้ินปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ี

มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.38 เท่า  

 

หมายเหตุ:  การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตามสูตรคาํนวณท่ีแสดงไวใ้นคู่มือจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และแบบ 

69-1 จดัทาํโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. อาทิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นคาํนวณจากกาํไรสุทธิหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ียตน้งวด

และปลายงวด) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นคาํนวณจากหน้ีสินรวมหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ 

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้่นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ  วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด

ไม่มีลายมือช่ือของ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดร้ับรองความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

              

  ช่ือ  ตาํแหน่ง                        ลายมือช่ือ 

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

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

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

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

 กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน Group Shared Service  
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2. ผู้บริหาร 
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3. รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษทั   

นางสาวกญัญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช                
ต าแหน่ง เลขานุการบริษทั   
อาย ุ 42  ปี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ   ไม่มี 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร  ไม่มี 
 
วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประวตักิารอบรมด้านเลขานุการบริษทั 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 22/2007 
- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 7/2007  
- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2010 
- หลกัสูตร ASEAN CG Scorecard Coaching (มกราคม 2562) 
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 50/2019 
- อบรมการใชง้านระบบ SET Link (กนัยายน 2562) 
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (กนัยายน 2562) 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
- หลกัสูตร Advances for Corporate Secretaries (กรกฎาคม 2558) 

 
ประวตักิารอบรมหลกัสูตรอ่ืนๆ  

- หลกัสูตร TQA Application Report Writing โครงการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2553 
- สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (สิงหาคม 2553)  
- หลกัสูตร “พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (กรกฎาคม 2562) 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Executives (กนัยายน 2562) 
- ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) Webinar 2020: "The Board of the Future - How 

will the role of the company secretary evolve?" (กนัยายน 2563) 
 
 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2563                                                                                                                   
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม เลขานุการบริษทัฯ  
ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 186 

ประวตักิารท างาน 
2550 - 2554 ผูค้วบคุมและสนบัสนุนงานเลขานุการบริษทั  

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  
2555 - 2557 ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกเลขานุการบริษทั 
 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2561 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายเลขานุการบริษทั 
 บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุส - เลขานุการบริษทั แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย ์และ 

นกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั   

                                           บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2563                                                                                                                   
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม เลขานุการบริษทัฯ  
ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 187 

4. รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้มอี านาจควบคุม ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 
นางเสาวลกัษณ์  ถิฐาพนัธ์ 
ต าแหน่ง:    กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกจิสยามแมค็โคร  

                  สายงาน Group Shared Service   (กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ) 
อาย ุ65 ปี  
จ านวนหุน้ท่ีถือ   ไม่มี 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร  ไม่มี 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

ประวตักิารอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี ในปี 2563 

หลกัสูตร ช่ัวโมง 
ความรู้พ้ืนฐานดา้นการก ากบัดูแล IT ระดบัองคก์ร (Introduction to Governance of Enterprise IT) 6.0 
TFRS ทุกฉบบั ปี 2563 รุ่นท่ี 1/63 (หลกัสูตรยอ่ย 401) 6.0 
การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นท่ี 1/63 6.0 
TFRS ทุกฉบบั ปี 2563 รุ่นท่ี 1/63 (หลกัสูตรยอ่ย 504) 3.0 
TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบติั ส าหรับการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (เนน้วิธีการอยา่งง่าย) 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ส าหรับกลุ่มท่ี
ไม่ใช่สถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 1/63 

6.0 

การวางระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ (Information System Design for Decision Making)  
รุ่นท่ี 2/63 

3.0 

Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจดัท ารายงานประจ าปี ตามหลกัการ 
Integrated Reporting รุ่นท่ี 1/63 

6.0 

 
ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 
รายละเอียดตามท่ีแสดงไวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ หนา้ท่ี  151 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2563                                                                                                                   
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม เลขานุการบริษทัฯ  
ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี หนา้ท่ี 188 

นางสาวธัญมาส  วรชาติ 
ต าแหน่ง:    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงนิ - ธุรกจิสยามแมค็โคร 
อาย ุ55 ปี  
จ านวนหุน้ท่ีถือ   ไม่มี 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร  ไม่มี 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทบญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) Class 296/2020 

ประวตักิารอบรมโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 6 ปี 2561 

ประวตักิารอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี ในปี 2563 

หลกัสูตร ช่ัวโมง 
กลยทุธ์การวิเคราะห์และการบริหารความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 7.0 
Transformative Accounting ปรับเปล่ียนการปฏิบติังานดา้นบญัชีดว้ยเทคโนโลยียคุดิจิทลั 7.0 

 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 

กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
 มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจสยามแมค็โคร 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
พ.ค. 2560 - มี.ค. 2563 ผูอ้  านวยการอาวโุส – ฝ่ายบริหารการเงิน 
   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ก.ย. 2558 - เม.ย. 2560 ผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
   กจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ 
   บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ 
   บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ท่ี 189 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัที่เกีย่วข้อง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

 

หมายเหตุ : ตาํแหน่ง 

 = ประธานกรรมการ = กรรมการ  = กรรมการอิสระ  = ผูบ้ริหารตามนิยาม ก.ล.ต.  

 

รายช่ือบริษทั SML บริษทัยอ่ย 

รายช่ือ  PRO MROH MAC CPWI MM ARO MGZ MGH SFS INDV INDS INDD MAXZI INDL JM INDC 

นายศุภชยั เจียรวนนท ์                  

นายโชติ โภควนิช                  

ศ.(พิเศษ) เรวตั ฉํ่าเฉลิม                  

นางกรรณิการ์ งามโสภี                  

นายจกัร บุญ-หลง                  

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช                  

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ                  

ดร.ประเสริฐ จารุพนิช                  

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล                  

นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกุล                  

นายณรงค ์เจียรวนนท ์                  

นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์                  

นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์                  

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ,                 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ,                 

นายริคาร์โด ้เบารอตโต ้                  

นายชิ หลุง ลิน                  

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่                  

นางสาวธญัมาส วรชาติ                  

นางรัทยา เงินบาํรุง                  

นายธนิศร์ เจียรวนนท ์                  

นายศกัด์ิสิทธ์ิ ปานุราช                  

นายยทุธภูมิ เจริญสุข                  

นายชยัพร ตรีเลิศกุล                  

Mr. Teo Hong How Jackie                  

Mr. Nishant Rayirath                  

Ms. Dy Sopheak Pagna                  

Mr. Oknha Seng Nhak                  

Mr. Gauthier Bouillot                  

Ms. Helene  Raudaschl                  

Mr. Aung Din                  

นายรุจน์ โกมุทพงศ ์                  

นางสาวปรียดา ศรีพิบูลย ์                  



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ท่ี 190 
 

ช่ือบริษทั 

SML บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) SFS บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั 

PRO บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited 

MROH บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั INDS Indoguna (Singapore) Private Limited 

MAC Makro (Cambodia) Company Limited INDD Indoguna Dubai Limited Liability Company 

CPWI CP Wholesale India Private Limited MAXZI Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited 

Liability Company  

MM ARO Commercial Company Limited INDL Indoguna Lordly Company Limited 

ARO ARO Company Limited JM Just Meat Company Limited 

MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited 

MGH Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket 

Company Limited 

  

  

  

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ หนา้ท่ี 191 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ (Compliance) 

ช่ือ – สกลุ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นางสาวบุษกร  

รักการคา้ 

 

หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

42 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต 

สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโทบญัชีมหาบณัฑิต 

สาขาบญัชีบริหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

(CPA) 

สภาวชิาชีพบญัชี 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2560 - ปัจจุบนั 

 

 

ปี 2558 - ปี 2560 

 

 

ปี 2557 - ปี 2558 

 

 

ปี 2551 - ปี 2557 

 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบ 

 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย

ตรวจสอบ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสด

และบริการตนเอง 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสด

และบริการตนเอง 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการท่ี

ปรึกษา ฯลฯ 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการท่ี

ปรึกษา ฯลฯ 

2. นางปฐมา  

ระวงัภยั อมัพวา 

 

หัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย

และกาํกบักิจการท่ีดี 

59 - มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง

กฎหมายธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบริหารธุรกิจ 

Australian Business College, 

Perth, Western Australia 

- นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

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

 

 

ปี 2545 - ปี 2554 (มิ.ย.) 

 

ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.) 

 

ปี 2532 - ปี 2544 

 

 

ปี 2529 – ปี 2530 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและกาํกบั

กิจการท่ีดี 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและภาษี 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมาย 

หัวหนา้ฝ่ายนิติกรรม

สัญญา ทนายความ                 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ทนายความท่ีปรึกษา

กฎหมาย 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ซีอาร์ซี อาโฮลด ์จาํกดั 

 

บริษทั สาํนกังานกฎหมาย เสรี - มานพ จาํกดั 

บริษทัสาํนกังานกฎหมาย ไพบูลย ์สุตนัติวรคุณ จาํกดั 

บริษทั เอนก แอนด ์แอสโสซิเอท จาํกดั 

สาํนกังานกฎหมาย เกริก ระวงัภยั ทนายความ  

ทนายความฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย  

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสด

และบริการตนเอง 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 

 

ให้บริการปรึกษากฎหมาย สัญญา การลงทุนและ

คดีความ 

 

รับวา่ความและให้คาํปรึกษากฎหมาย  

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น หนา้ท่ี 192 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1. INDEX
	COVER_Final
	สารบัญ_Final

	10. Others
	2. Business
	G1_ส่วนที่ 1 - 1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (Final)_KPMG (P1-7)
	G2_ส่วนที่ 1 - 2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ (Final)_CS (P8-21)
	2.    ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	G3_ส่วนที่ 1 - 3  ปัจจัยความเสี่ยง (Final)_KP (P22-28)
	G4_ส่วนที่ 1 - 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (Final)_KPMG (P29-42)
	G4_ส่วนที่ 1 - 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย (Final)_KP (P43)
	G5_ส่วนที่ 1 - 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (Final)_KP (P44-49)

	3. Management and CG
	H1_ส่วนที่ 2 - 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (Final)_KP (P50-53)
	H2_ส่วนที่ 2 - 8 โครงสร้างการจัดการ (Final)_KP (P54-71)
	H3_ส่วนที่ 2 - 9 การกำกับดูแลกิจการ (Final)_KP (P72-106)
	H5_ส่วนที่ 2 - 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Final)_KP-2 (P107-122)
	H5_ส่วนที่ 2 - 11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Final)_KP (P123-129)
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
	11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน
	11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
	ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดที่จะผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
	11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

	H6_ส่วนที่ 2 - 12 รายการระหว่างกัน (Final)_KPMG (P130-140)

	4. Financial
	J1_ส่วนที่ 3 - 13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Final)_KPMG (P141-157)
	J2_ส่วนที่ 3 - 14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Final)_CS (P158-165)
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
	อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
	อัตราส่วนสภาพคล่อง:  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.7 เท่า อยู่ที่ระดับเดียวกับปีก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ
	อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
	อัตรากำไรขั้นต้น:  สำหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 10.3 เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2563 ธุรกิจฟูดเซอร์วิสซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงจะมียอดขายหดตัว แต่บริษัทฯ จะยังคงรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ อันเป็นผลจากอัตรากำไรขั้น...
	อัตรากำไรสุทธิ:  สำหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 3.0 เท่ากับกับปี 2562 ซึ่งเป็นผลรวมจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของธุรกิจแม็คโครต่างประเทศในขณะที่ธุรกิจฟูดเซอร์วิสมีผลขาดทุนและมีอัตรากำไรสุทธิติดลบในปีนี้
	อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์:  สำหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.5 ลดลงจากปี 2562 เป็นผลจากสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการถือปฎิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ดังกล่าวข้างต้น
	อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)


	5. Certification
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

	6. Directors and Management
	K_เอกสารแนบ (Final)_KP (P166)
	K1_เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (Final)_KP (P167-188)

	7. Subsidiary Directors
	8. Chief Internal Audit
	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

	9. Appraisal Value Assets

