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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตังเมือวันที 10 พฤษภาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน
750 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง (“ธุรกิจศู นย์ จําหน่ ายสิ นค้ า”)
ภายใต้ชือ "แม็คโคร" เพือจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าทีเป็ นสมาชิกบัตรแม็คโคร โดยในปี 2532 บริ ษทั ฯ
เปิ ดดําเนิ น การศู น ย์จาํ หน่ า ยสิ น ค้า แม็ ค โครสาขาแรก คื อ สาขาลาดพร้ าว กว่า 30 ปี ที ผ่า นมา บริ ษ ัท ฯ ประสบ
ความสําเร็ จอย่างต่อเนื องในการขยายจํานวนศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มี ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ากระจายอยู่
ทัวประเทศไทย และฐานลูกค้าสมาชิกกว่า 3 ล้านราย ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลียง (“โฮเรก้า”) และกลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในปี
2560 บริ ษทั ฯ ได้เริ มขยายศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศเริ มจากสาขาแรกทีกรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และ
มีการขยายธุรกิ จอย่างต่อเนื องทุกปี ณ ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มี ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าใน 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชี ย ได้แก่
ประเทศกัมพูชา อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุ รกิ จนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสิ นค้าอาหารแช่แข็งและแช่ เย็น พร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ ง (“ธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ”) โดยมีฐานธุรกิจใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม สิ งคโปร์
เขตบริ หารพิเศษฮ่ องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่ วนใหญ่ของธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิสเป็ นอาหารแช่ แข็งและแช่ เย็น
นําเข้าจากต่างประเทศระดับพรี เมียม โดยมุ่งเน้นการจําหน่ ายตรงให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการ อาทิ โรงแรมระดับ 4-5
ดาว ภัตตาคารและร้านอาหารระดับบน และผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารในโรงพยาบาลชันนําและสายการบิน เป็ นต้น
1.1

เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“มุ่งเป็ นทีหนึงเรื องการจัดหาสิ นค้าเพือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ”
พันธกิจ
บริ ษทั ฯ มีพนั ธกิจ 5 ประการเพือให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ขององค์กร ประกอบด้วย
1) Multi-format : ขยายตัวด้วยรู ปแบบร้านค้าทีหลากหลาย
2) Award : ให้รางวัลความสําเร็จของทีมงาน และลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3) Know the differences : ศึกษาทําความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิน
4) Responsible : สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ผูท้ ีเกียวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม
5) Offer the best : นําเสนอแต่สิงทีดีทีสุ ด และคุม้ ค่าทีสุ ดให้กบั ลูกค้า
ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที 2
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บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่า ความสําเร็ จของลูกค้าคือความสําเร็จของแม็คโคร บริ ษทั ฯ จึงยึดมันในเป้าหมาย “สร้าง
ความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจให้กบั ลูกค้า” ผ่านการนําเสนอสิ นค้าและบริ การทีสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลกําไรจากการดําเนิน
ธุรกิจ และสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษทั ฯ ได้อย่างยังยืน
กว่า 30 ปี ทีผ่านมา การเติบโตอย่างต่อเนื องและความแข็งแกร่ งทางธุ รกิจของแม็คโครมี รากฐานมาจากการ
ประสานความร่ วมมื อระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูผ้ ลิต เกษตรกร และประมงท้องถินเพือให้ได้สิ นค้าทีมีคุณภาพ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจทียึดถือความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการติดตามความต้องการ
ของลูกค้า แต่ละกลุ่ม รวมถึง ปั ญหา อุปสรรค และความคาดหวัง ซึ งนําไปสู่ การพัฒนาสิ นค้า บริ ก าร และ
รูปแบบธุรกิจทีตอบโจทย์ความต้องการและเป็ นคู่คิดธุรกิจของลูกค้าผูป้ ระกอบการอย่างแท้จริ ง
ยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0
แม็คโครได้ผสมผสานแนวทางการบริ หารจัดการด้า นความยังยืนเข้าไปในกรอบกลยุท ธ์ข องบริ ษทั ฯ หรื อ
“ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0” ซึ งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม โดยอาศัยความร่ วมมือจากผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยไม่วา่ จะเป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิต บุคลากร ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ ในการขับเคลือนองค์กร
ไปสู่ เป้าหมายในการเป็ น “คูค่ ิดเพือชีวติ ทีดีกว่า” และสร้างการเติบโตไปด้วยกันทียังยืน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดทิศทางหรื อเป้าหมาย 6 ประการในการดําเนินธุรกิจภายใต้ยทุ ธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ดังนี
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1) เป็ นแหล่งอ้างอิงด้ านอาหารปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ใส่ ใจเรื องอาหารปลอดภัยโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิ จด้าน
อาหาร และผู บ้ ริ โภคยุค ใหม่ ทีใส่ ใ จสุ ข ภาพ และพร้ อมจะจับ จ่ า ยเพื อบริ โภคอาหารปลอดภัย ได้
มาตรฐานสากลตามทีแต่ละประเทศกําหนดไว้
2) ส่ งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทเป็ี นธรรมและยังยืน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งทีมาของผลิตภัณฑ์ จึงมุ่งทํางานกับผูผ้ ลิต
หรื อคู่คา้ ที ดําเนิ น ธุ รกิ จอย่างถู ก ต้องตามกฎหมาย และคํา นึ งถึ งความยังยืนของสิ งแวดล้อม เพือการ
เติบโตทียังยืนไปด้วยกัน
3) ลดผลกระทบต่ อสิงแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งคุณค่าความสําคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม จึ งมุ่งส่ งเสริ มการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดรวมทังดําเนินการให้ทุกระบบเป็ น
มิตรกับสิ งแวดล้อม
4) เป็ นทีรักในท้ องถิน
บริ ษทั ฯ ปรารถนาจะเป็ นทีรั กและสร้างสรรค์ป ระโยชน์ให้เกิ ดกับชุ ม ชนอย่างน้อยในแต่ละพื นที ที
แม็ ค โครตังสาขาอยู่ อาทิ การจ้า งงานในท้อ งถิ น การให้ ความรู ้ ด ้า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก แก่
ผูป้ ระกอบการร้านโชห่วย รวมถึงเด็กและเยาวชนทีเป็ นโชห่วยรุ่ นเยาว์ ให้นาํ ความรู ้ทีได้ไปประยุกต์ใช้
ปรับปรุ งร้านค้าปลีกในท้องถินให้อยูร่ อดอย่างยังยืน
5) สร้ างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้ กบั ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มุ่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตลั ให้เป็ นช่องทางใหม่ในการทําธุ รกิจ เป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ลูกค้าทําธุ รกิ จง่ายขึน สะดวกขึน มี ผลกําไรมากขึน และมีการเติบโตอย่างยังยืนในโลกการ
แข่งขันยุคใหม่ ส่ งผลให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการพึงพอใจและเป็ นลูกค้าสมาชิกของแม็คโครในระยะยาว
6) เป็ นองค์กรทีคนทุกรุ่นอยากเข้ ามาร่ วมงาน
บริ ษัท ฯ มี เป้ า หมายเป็ น 1 ใน 5 องค์ก รที คนทุ ก รุ่ นอยากเข้ามาร่ ว มงานด้ว ย โดยเฉพาะกลุ่ ม นิ สิ ต
นักศึก ษารุ่ นใหม่ ขณะเดียวกันยังได้เ ริ มทํา การประเมิ นความรู ้สึก ผูก ผันของบุคลากรทีมี ต่ อองค์ก ร
(Engagement Survey) เพือนําผลการประเมินที ได้มาปรับปรุ งให้แม็คโครเป็ นองค์กรที น่าทํางานของ
พนักงานทุกช่วงวัย

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที 4

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

1.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสํ าคัญในปี 2561 – 2563
ปี พ.ศ.
2561

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสํ าคัญ




2562










ปี 2563






เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครในประเทศไทย จํานวน 7 สาขา
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าในกรุ งนิวเดลี ประเทศอินเดีย จํานวน 2 สาขา ภายใต้ชือ LOTS
Wholesale Solutions
จดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ย่อย ARO Commercial Company Limited (บริ ษทั ฯ ถือหุ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพือรองรับการขยายธุรกิจ
ไปยังสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครในประเทศไทย จํานวน 5 สาขา
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าในกรุ งนิวเดลี ประเทศอินเดีย จํานวน 1 สาขา ภายใต้ชือ LOTS
Wholesale Solutions
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครสาขาที 2 ณ เมืองเสี ยมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา
จดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ย่อย Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company
Limited (บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ
รองรับการขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
เปิ ดตัวระบบนิ เวศ Offline to Online Ecosystem (“O2O”) อย่างเป็ นทางการ ซึ งเป็ น
การบูรณาการช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าทีหลากหลายเข้าด้วยกัน
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครสาขาแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ สาขา Huadu
Yingbin ณ เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุง้
เปิ ดตัวศูนย์รวมความรู ้แบบครบวงจรเพือผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหารมืออาชีพภายใต้ชือ
“แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro HoReCa Acadamy หรื อ MHA)
เปิ ดตัวศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารูปแบบใหม่ คือ แฟรชแอทแม็คโคร (Fresh@Makro)
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครในประเทศไทย จํานวน 3 สาขา
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครสาขาแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ซื อหุน้ Indoguna (Cambodia) Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจํานวนหุน้
ทังหมด จากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยท้องถินเพือความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ ส่งผลให้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ถือหุ้นใน Indoguna (Cambodia) Company
Limited ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที 5

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

1.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบ่งตามประเภทธุ รกิจ ดังนี

1.4

ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“ซีพี ออลล์”) ซึ งเป็ นหน่วยธุรกิจหนึงในกลุ่ม
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ซึงประกอบด้วยธุ รกิจหลัก 8 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม ธุ รกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร (2) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและธุรกิจทีเกียวเนือง (3) กลุ่มธุรกิจสื อสารและโทรคมนาคม (4) กลุ่ม
ธุรกิจอีคอมเมิ ร์สและดิจิตลั (5) กลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (6) กลุ่มธุรกิจร่ วมผลิตยานยนต์ (7) กลุ่มธุรกิจยา
และเวชภัณฑ์ และ (8) กลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ซี พี ออลล์ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ ในปี 2556 และอาจกล่าวได้ว่าความสําเร็ จส่ วนหนึ งของบริ ษทั ฯ
ทังในด้า นของการขยายธุ รกิจ การพัฒนาสิ นค้า และบริ การ ตลอดจนการสร้า งความเติ บโตบนพืนฐานของ
ความยังยืนนัน เป็ นผลมาจากการที เป็ นหนึ งในหน่วยธุ รกิ จของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ซึ งเป็ นกลุ่ม ธุ รกิ จทีมี
ประสบการณ์และองค์ความรู้ทีสังสมมายาวนานกว่า 100 ปี ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตและยังยืน

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที 6

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ด้วยเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่และมีเครื อข่ายธุ รกิจครอบคลุมตังแต่ตน้
นําจนถึงปลายนํา เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์จึงเป็ นหนึงในคู่คา้ หลักและพันธมิตรทางการทีสําคัญของแม็คโคร และ
อาจกล่าวได้วา่ ธุ รกรรมทางการค้าและความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่างบริ ษทั ฯ กับ ซี พี ออลล์ และเครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์ มีส่วนสนับสนุนให้บริ ษทั ฯ มีสินค้าอาหารทีหลากหลาย คุณภาพดี และได้มาตรฐานความปลอดภัย
สร้างความเชือมันให้แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ และสร้างการเติบโตทีมันคงให้แก่ผถู้ ื อหุ ้น
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จระหว่างแม็คโครกับบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ซึงเป็ นบุคคลที เกี ยวโยงกันจึงถื อ
เป็ นจุดแข็งในการดําเนิ นธุรกิจของแม็คโคร ทังนี บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการและขันตอนในการทํารายการ
ระหว่างกันเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้องทุกประการ และอยูบ่ นเงือนไขทาง
การค้าทีเป็ นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับการทํารายการกับบุคคลทัวไป (Arm’s Length Basis) รวมทังมีการเปิ ดเผย
สารสนเทศตามเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที 7

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

1. ศูนย์จําหน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสด
และบริการตนเอง ในประเทศและ
ต่ างประเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า อุปโภคบริ โภค
และรายได้อื่น*

ดําเนินการ % การถือ
โดย
หุ้นของ
บริษทั ฯ

SML
CPWI
MAC
MGZ
MM**
2. ให้ บริการด้านการบริหารด้ านเทคนิค MROH
และสนับสนุน
ARO***
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ และ
PRO**
รายได้อื่น*
3. นําเข้ า ผลิต และจําหน่ า ยสิ น ค้ าแช่ SFS
แข็งและแช่ เย็น ธุรกิจให้ บริการด้านอาหาร INDV
และธุรกิจที่เกีย่ วเนื่ อง
INDS
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ และ
INDD
รายได้อื่น*
JM
INDL
INDC
4. ร้ านอาหารและร้ านค้ าปลีกขนาดเล็ก
MAXZI
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ และ
รายได้อื่น*
รวมทั้งสิ้น

99.99
70.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

2561
ล้ านบาท
185,440
499
1,264
1
-

99.99
100.00
80.00
80.00
80.00
80.00
99.99
80.00

2,518
433
1,755
537
399
71
13

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
96.1
200,365 95.1
207,862 95.0
0.3
1,898
0.9
2,603
1.2
0.7
2,462
1.2
2,922
1.3
60
0.0
205
0.1
1
0.0
892
0.4
0.0
1.3
0.2
0.9
0.3
0.2
0.0
0.0

2,632
405
1,683
556
389
149
27

1.2
0.2
0.8
0.3
0.2
0.1
0.0

1,857
288
1,199
412
341
138
41

0.9
0.1
0.5
0.2
0.2
0.1
-

192,930 100.0

210,627

100.0

218,760

100.0

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนิ นธุรกิ จ
*** ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดําเนินการปิ ดกิจการ
รายชื่อบริ ษทั :
SML
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
PRO
SFS
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด
MROH
INDV
Indoguna Vina Food Service Company Limited
ARO
INDS
Indoguna (Singapore) Private Limited
MAC
INDD
Indoguna Dubai Limited Liability Company
CPWI
INDL
Indoguna Lordly Company Limited
MGZ
INDC
Indoguna (Cambodia) Company Limited
MM
JM
Just Meat Company Limited
MAXZI Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company
MGH
Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited

บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด
ARO Company Limited
Makro (Cambodia) Company Limited
CP Wholesale India Private Limited
Makro (Guangzhou) Food Company Limited
ARO Commercial Company Limited

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 8

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

2.1

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ภายใต้วิสยั ทัศน์ “มุ่งเป็ นที่หนึ่งในเรื่ องการจัดหาสิ นค้ าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรั บผู้ประกอบการ
มืออาชี พ” บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายชัดเจนในการดําเนิ นธุ รกิ จเพื่ อให้ “แม็คโคร” เป็ น “คู่คิดธุ รกิ จ” ของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ กว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ จึงมุ่งมัน่ พัฒนาธุรกิจ สิ นค้า และบริ การให้มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการขยายธุ รกิจผ่านรู ปแบบและช่องทางที่หลากหลายทั้ง
ในประเทศไทยและต่ างประเทศ ซึ่ งสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่ งขันให้กบั ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและ
บริ การตนเอง (“ธุรกิจศู นย์ จําหน่ ายสิ นค้ า”) (2) ธุ รกิจนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ายสิ นค้าอาหารแช่แข็งและ
แช่ เย็นพร้อมบริ การด้านจัดเก็บและจัดส่ ง (“ธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส”) และ (3) ธุ รกิ จอื่น ๆ เพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จ
หลักของบริ ษทั ฯ
(1) ธุรกิจศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ การใช้เครื่ องหมาย
การค้าดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) จากบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สําหรับการประกอบ
ธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าในประเทศไทย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าในประเทศอินเดีย ภายใต้ชื่อ “LOTS Wholesale
Solutions” ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าเอง ธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าถื อเป็ นธุ รกิ จหลักของ
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ โดยมีสัดส่ วนรายได้ต่อ
รายได้รวมเท่ากับร้อยละ 97.2 ในปี 2562 และ 98.0 ในปี 2563
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ ประกอบศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าในประเทศไทยและอี ก 4 ประเทศในภู มิภาคเอเชี ย ได้แก่
กัมพูชา อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ (“ลูกค้ าผู้ประกอบการ”) ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื่ องใน
การจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีฐานลูกค้าที่ เป็ นสมาชิ ก
กว่า 3 ล้านราย กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ จําแนกตามประเภทธุ รกิ จ ได้
ดังนี้
1) ผูค้ า้ ปลีกรายย่อย (Retailer) : ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยที่ จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคซึ่ ง
กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ ประกอบด้วย ร้านขายของชํา ร้านโชห่ วย ร้านมินิมาร์ ท ร้านขายเครื่ องเขียน
เป็ นต้น
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 9
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2) โฮเรก้า (HoReCa) : ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริ มทาง รถเข็นขายอาหาร ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่จาํ หน่ายอาหารและเครื่ องดื่มหลากหลายประเภท
3) ธุรกิจบริ การ (Service) : ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐและธุ รกิจในสาขาอาชี พต่าง ๆ ได้แก่ บริ ษทั
สํานักงานบริ การต่าง ๆ ส่ วนราชการต่าง ๆ โรงเรี ยน โรงพยาบาล องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ร้าน
เสริ มสวย โรงพิมพ์ ร้านซักรี ด และผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การทัว่ ไป เป็ นต้น
ลักษณะสิ นค้าและผลิตภัณฑ์
ด้วยกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จที่ ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) บริ ษทั ฯ
ตระหนักถึงความสําคัญและติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่ องโดยการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสอบถามแนวโน้มทางธุ รกิจ อุปสรรค และทําความ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อนําข้อมูลและคําแนะนําจากลูกค้ามาประมวล วิเคราะห์
และนําไปสู่ การพัฒนาสิ นค้า บริ การ และรู ปแบบธุ รกิ จที่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเป็ นคู่ คิด
ธุรกิจของลูกค้าผูป้ ระกอบการอย่างแท้จริ ง
สิ นค้าของธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าประกอบด้วยสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลายประเภท แบ่งออกเป็ น 3
กลุ่มหลัก ดังนี้
1) สิ นค้าอาหารสด : ผักและผลไม้สด เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์อาหารแช่
แข็งและแช่เย็น เป็ นต้น
2) สิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าที่จาํ เป็ นในชีวิตประจําวัน : เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ทาํ ความ
สะอาดและชําระล้าง เครื่ องสําอาง เป็ นต้น
3) สิ นค้าอุปโภค : เครื่ องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ
ธุ รกิจให้บริ การด้านอาหาร สิ่ งทอ เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สาํ นักงาน อุปกรณ์กีฬา เครื่ องใช้ในบ้าน
เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ จัดหาสิ นค้าโดยตรงจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศบนพื้นฐานของจริ ยธรรม (Ethical
Sourcing) เพื่ อ ให้ ไ ด้สิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานความปลอดภัย ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจาก
ห้องปฏิบตั ิการชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดจนมี
การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งและหลักธรรมาภิ บาลอย่า งเคร่ งครั ด และเพื่ อให้ลูกค้า โดยเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการด้านอาหารมัน่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้าในกลุ่มอาหารของแม็คโคร บริ ษทั ฯ
ได้พฒั นานวัตกรรมในการตรวจสอบย้อนกลับสิ นค้าภายใต้ชื่อ "Makro i-Trace” ซึ่ งเป็ นการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาปรับใช้ในการตรวจสอบถึงแหล่งที่ มาของสิ นค้า ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ก่อนถึงมือลูกค้า
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสแกน QR-Code ที่ปรากฏอยูบ่ นฉลากสิ นค้า ระบบจะแสดงข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 10
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วิธีการทางการเกษตรหรื อการทําการประมงเพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุดิบ ตลอดจนองค์ประกอบและคุณค่าทาง
โภชนาการ
นอกจากสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดยการจําหน่าย
สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ (Private Label) โดยได้ว่าจ้างผูผ้ ลิตที่ มีคุณภาพและมีศกั ยภาพ
เพี ย งพอให้เ ป็ นผูผ้ ลิ ต สิ นค้าภายใต้เ ครื่ องหมายการค้า ของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูก้ าํ หนดคุ ณ สมบัติ
ส่ วนประกอบ และรู ปแบบ (Specification/Recipe) ของสิ นค้า การจําหน่ ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้า
ของบริ ษทั ฯ ถื อเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ในการรั กษาฐานลูกค้า โดยเป็ นการนําเสนอสิ นค้าคุ ณภาพดี ในราคา
ย่อมเยาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการ โดยสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ จะมีการ
พัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว
ช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้วยธุ รกิ จศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ กว่า 30 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ จึ งได้มุ่งมัน่ ในการ
พัฒ นาธุ ร กิ จ ทั้ง ในด้า นของรู ป แบบสาขา สิ น ค้า และบริ ก าร เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีการจัดจําหน่าย
สิ นค้าผ่านช่องทางที่เป็ นรู ปแบบของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า (Offline) และรู ปแบบแพลตฟอร์ ม Omni-channel
ซึ่ งเป็ นการผสมผสานระหว่างช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าที่หลากหลาย ถือเป็ นการต่อยอดทางธุรกิจโดยอาศัย
เครื อข่ายของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า (Offline) ของบริ ษทั ฯ ที่มีอยูก่ ว้างขวางในปัจจุบนั ในการสร้างประสบการณ์
ในการซื้ อสิ นค้าแบบไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้า
ณ สิ้ น ปี 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ศู น ย์จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า กระจายอยู่ ทั่ว ประเทศไทยจํา นวน 137 สาขา และอยู่ ใ น
ต่างประเทศ 7 สาขา รวม 144 สาขา ประกอบด้วยศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า 6 รู ปแบบ ที่มีความแตกต่างกันทั้งใน
แง่ของทําเลที่ต้ งั ขนาดพื้นที่ขาย และความหลากหลายของสิ นค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบคลาสสิ ก (Classic Store)
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก ถูกออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวคิด “สิ นค้าครบ บริ การดี
ราคาถูก” โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย แต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดย
เฉลี่ยประมาณ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร จุดเด่นคือความหลากหลายครบถ้วนของสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทั้ง
อาหารสดและอาหารแห้ง และมีราคาเหมาะสมที่ลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถนําไปทํากําไรต่อได้
ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบฟูดเซอร์ วิส (Foodservice Store)
ศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบฟูดเซอร์ วิส เป็ นศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ที่ถูกออกแบบและ
พัฒนาเพื่อให้เป็ นแหล่งจําหน่ายสิ นค้าแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโฮเรก้า แต่ละ
สาขามีพ้ืนที่ ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ตารางเมตร จุดเด่นคื อความหลากหลายครบถ้วนของสิ นค้า
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 11
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ประเภทอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง วัตถุดิบสําหรับปรุ งอาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และ
ของใช้ที่จาํ เป็ นสําหรับธุ รกิจร้านอาหารและโรงแรม โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรกในปี 2555 ที่อาํ เภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบ “อีโค พลัส” (Eco Plus Store)
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบอีโค พลัส ถูกออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็ค
โครรู ปแบบคลาสสิ ก โดยมี การจัดสรรพื้ นที่ สําหรั บการจําหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารสดเพิ่ มขึ้ น และมี
จุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการทั้งลูกค้าที่ ประกอบธุ รกิ จร้านค้าปลี กราย
ย่อยและลูกค้าโฮเรก้า แต่ละสาขามีพ้ืนที่ ขายโดยเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในทําเลที่ มีสถาน
ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารหนาแน่น และมีศกั ยภาพในการเติบโตด้านการท่องเที่ยวสู ง
ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบ “ฟูดช้ อป” (Food Shop)
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบฟูดช้อป ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อให้เป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอาหารสด
และอาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าขนาดกลางและขนาด
เล็กในพื้นที่รอบข้างให้สามารถหาซื้ อสิ นค้าได้อย่างสะดวกโดยไม่ตอ้ งเดิ นทางไกล แต่ละสาขามีพ้ืนที่ ขาย
โดยเฉลี่ยไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบ “เฟรชแอทแม็คโคร” (Fresh@Makro Store) ภายใต้ ชื่อ “Fresh@Makro”
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารู ปแบบเฟรชแอทแม็คโคร เป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้น
การจําหน่ายสิ นค้าอาหารสดเป็ นหลัก และเปิ ดให้บริ การสาขาแรกบนถนนรามอินทรา ก.ม. 4 กรุ งเทพฯ เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2563 มีพ้ืนที่ขายประมาณ 800 ตารางเมตร เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่ รอบข้างให้สามารถซื้ อหาสิ นค้าได้อย่างสะดวกโดยไม่ตอ้ งเดิ นทางไกล
รวมถึ งกลุ่ มลู กค้า ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ป็ นครอบครั วใหญ่ ซ่ ึ ง ในปั จจุ บัน มี แ นวโน้มในการเข้า ครั วเพื่ อ ทํา อาหาร
รับประทานเองมากขึ้น
ร้ านจําหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็กรู ปแบบ “โฟรเซ่ นช้ อป” (Frozen Shop) ภายใต้ ชื่อ “Siam Frozen”
ร้านสยามโฟรเซ่ น เป็ นช่ องทางการจําหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบร้านค้าขนาดเล็กที่ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่อเพิ่มช่ อง
ทางการจําหน่ายสิ นค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งและอาหารแห้งโดยเฉพาะ ให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่ รอบข้างเป็ นหลัก โดยแต่ละสาขามีพ้ืนที่ ขายโดยเฉลี่ยประมาณ 80 - 260
ตารางเมตร
นอกจากการขยายศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าภายในประเทศอย่างต่ อเนื่ องแล้ว บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มขยายสาขาไปยัง
ต่างประเทศตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเป็ นการต่อยอดทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีศกั ยภาพ
ในการเติบโตสู ง โดยอาศัยองค์ความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุ รกิจศูนย์จาํ หน่าย
สิ นค้า ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าในประเทศกัมพูชา 2 สาขา ประเทศอินเดีย 3 สาขา (ภายใต้
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 12
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ชื่อ LOTS Wholesale Solutions) สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 สาขา และสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาอีก 1
สาขา รวมทั้งสิ้ น 7 สาขา ทั้งนี้ รู ปแบบของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า ลักษณะสิ นค้า และบริ การมีการปรับเปลี่ยน
ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ
จํานวนศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าจําแนกตามรู ปแบบ ณ สิ้ นปี
จํานวนศู นย์ จําหน่ ายสิ นค้ า
ในประเทศไทย
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า รู ปแบบ “คลาสสิ ก”
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า รู ปแบบ “ฟูดเซอร์วิส”
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า รู ปแบบ “อีโค พลัส”
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า รู ปแบบ “ฟูดช้อป”
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า รู ปแบบ “เฟรชแอทแม็คโคร”
ร้านสยามโฟรเซ่น
ในต่ างประเทศ (1)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

ปี 2561
129
79
25
13
5
0
7
3
132

ปี 2562
134
79
28
15
5
0
7
6
140

(หน่วย: สาขา)
ปี 2563
137
79
30
15
5
1
7
7
144

(1) ไม่ รวมร้ านอาหาร/ ร้ านค้ าปลีกขนาดเล็ก (มินิมาร์ ท) ในกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วิส 1 ร้ านค้ า ในประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์

เนื่ องด้วยสังคมในปั จจุบนั ก้าวเข้าสู่ การเป็ นสังคมดิจิตลั และสังคมไร้เงินสด พฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าของ
ลูกค้าส่ วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม กล่าวคือ นอกเหนื อจากคุณภาพและความครบถ้วนของสิ นค้าแล้ว
ลูกค้ามีความคาดหวังการบริ การที่เป็ นเลิศทั้งในด้านของความสะดวกสบายและความรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จึงได้
ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าและการให้บริ การผ่านการพัฒนาระบบนิ เวศ Offline to Online(“O2O”)
ซึ่ งเป็ นการจําหน่ ายสิ นค้าผ่านช่ องทางที่ หลากหลาย (Omni Channel) โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้
ผ่ า นช่ อ งทางหลัก คื อ ศู น ย์จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า (Offline) หรื อ แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ (Online) ผ่ า นเว็บ ไซต์
“makroclick.com” แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ “Makro Application” ไลน์ออฟฟิ เชียลแอ็กเคานต์ “Line
Official Account” และผ่านพนักงานขายของบริ ษทั ฯ โดยลูกค้าสามารถเลือกชําระค่าสิ นค้าและรับสิ นค้าได้
หลากหลายช่องทางเช่นกัน อาทิ การชําระด้วยเงินสด (Cash) บัตรเครดิต (Credit Card) การโอนเงินจากบัญชี
ธนาคาร (Bank Transfer) และแอปพลิเคชันกระเป๋ าเงิ น (E-Wallet) อีกทั้งยังสามารถเลือกรับบริ การจัดส่ ง
สิ นค้าถึ งที่ หมาย (Last-mile Delivery) บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบเร่ งด่วน (Speed M Express Delivery) หรื อ
การมารับสิ นค้าที่สาขาแบบเร่ งด่วน (Curbside Pick-up) เป็ นต้น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 13

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

การจัดหาสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั ฯ ตระหนักดี ว่าการเติ บโตอย่างต่อเนื่ องและความแข็งแกร่ งทางธุ รกิ จของแม็คโครมีรากฐานมาจาก
การประสานความร่ วมมื อ ระหว่า งบริ ษ ทั ฯ กับผูผ้ ลิ ต และผูจ้ ัด จํา หน่ า ยเพื่ อให้ไ ด้สิ นค้าที่ มีคุ ณ ภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริ ษทั ฯ จัดหาสิ นค้าจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศบน
พื้นฐานของจริ ยธรรม (Ethical Sourcing) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่
ได้รับการรับรองจากห้องปฏิ บตั ิ การชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการผลิตที่ สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ตลอดจนมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ สิ นค้า
ส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าที่ ผลิตภายในประเทศไทย โดยบริ ษทั ฯ จะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ าย
โดยตรง โดยมีการทําสัญญาทางการค้ากับผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายแต่ละรายตามเงื่ อนไขทางการค้าที่ ตกลง
กัน
นอกจากสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไปภายใต้เครื่ องหมายการค้า (แบรนด์) ของผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั
จําหน่ายแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดยการจําหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้า (แบรนด์)
ของตนเอง (Private Label) โดยได้วา่ จ้างผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีศกั ยภาพเพียงพอให้เป็ นผูผ้ ลิต
สิ นค้า โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าํ หนดคุณสมบัติ ส่ วนประกอบ และรู ปแบบ (Specification/Recipe) ของสิ นค้า
นั้นๆ (Original Equipment Manufacturer หรื อ OEM)
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการจัดหาสิ นค้าที่เข้มงวดและรัดกุมในทุกขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การประเมินความเสี่ ยงผูผ้ ลิต
แรกเข้าผ่านแบบฟอร์ มการประเมินเบื้องต้น การตรวจเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ น
และการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการของผูผ้ ลิตอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ ได้รับจาก
ผูผ้ ลิตทุกรายมีมาตรฐานและเชื่ อถือได้ ซึ่ งสําหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการธุ รกิจด้านอาหารแล้ว นอกเหนื อจาก
คุณภาพ ความสดใหม่ ความครบถ้วนของสิ นค้า และราคาที่เหมาะสมแล้ว ความปลอดภัยของสิ นค้า (Food
Safety) มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง แม้ว่าตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา แม็คโครจะได้รับการยอมรับจาก
ลูกค้าทุ กกลุ่มถึ งมาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้า ถึ งกระนั้น บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ พัฒนากระบวนการ
ควบคุ มคุ ณภาพสิ นค้าให้ดีย่ิ งขึ้ น ควบคู่ ไปกับการให้ความรู ้ แ ก่ เ กษตรกรและผูผ้ ลิ ตสิ นค้า ในการพัฒ นา
คุณภาพ วางแผนการผลิต การทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี การตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้
บริ ษทั ฯ และเกษตรกรรวมถึงและผูผ้ ลิตต้นทางเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว
อีกหนึ่งปั จจัยที่สาํ คัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้า คือ การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้า (Distribution Center หรื อ DC) จํานวน 4 แห่ง โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 91,700
ตารางเมตรตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นทําเลที่ เหมาะสมในการกระจายสิ นค้าไปยังศู นย์
จําหน่ายสิ นค้าทัว่ ประเทศ สิ นค้าจากผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายที่เข้ามายังศูนย์กระจายสิ นค้าจะต้องผ่าน
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือการปฏิบตั ิงานสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Work
Instruction) อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทอาหารจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบการปนเปื้ อน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 14
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และความสมบูรณ์ของสิ นค้า อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังทําการสุ่ มตรวจคุณภาพสิ นค้า (Random Check) โดยทํางาน
ร่ ว มกับ ห้อ งปฏิ บัติ ก ารซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานภายนอกที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองตามมาตรฐานสากลเพื่ อ ร่ ว มกัน
ตรวจสอบ สําหรับสิ นค้าประเภทผักและผลไม้สดซึ่ งมีความเสี่ ยงด้านสารเคมีตกค้างสู ง บริ ษทั ฯ จะส่ งไป
ตรวจสอบที่ ห้องปฏิ บตั ิ การในต่างประเทศเพิ่ มเติ ม เพื่ อให้มนั่ ใจได้ว่าสิ นค้าที่ จาํ หน่ ายมี คุณภาพตรงตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
บริ ษทั ฯ มีการขนส่ งสิ นค้าจากศูนย์กระจายสิ นค้าไปยังศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า (Offline Store) และศูนย์จดั เตรี ยม
สิ นค้าและบรรจุหีบห่ อ (Pick & Pack Hub) สําหรับการสัง่ ซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ ม O2O เป็ นประจําทุกวัน
สําหรับสิ นค้าในกลุ่มอาหารสดและสิ นค้าที่หมุนเวียนเร็ ว อาจมีการขนส่ งสิ นค้ามากกว่า 1 รอบต่อวัน เพื่อคง
คุณภาพสิ นค้าและเพื่อให้มนั่ ใจว่าลูกค้าได้รับสิ นค้าในปริ มาณที่ตอ้ งการ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ บริ หารจัดการ
การขนส่ งและการกระจายสิ นค้าด้วยตนเอง ทั้งในส่ วนของการขนส่ งสิ นค้าจากศูนย์กระจายสิ นค้าไปยังศูนย์
จํา หน่ า ยสิ นค้า (First-mile Delivery) และในส่ วนของการขนส่ งสิ นค้า ไปยัง ลู กค้า (Last-mile Delivery)
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบุ คคลภายนอกให้เ ป็ นผูข้ นส่ งสิ นค้า ให้แ ก่ บริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ เพื่ อให้เกิ ด ความ
ยื ด หยุ่นในการบริ หารจัด การการขนส่ งสิ นค้า ได้ต ามปริ มาณที่ ต ้อ งการ โดยบริ ษ ทั ฯ ไม่ ต ้องลงทุ น ใน
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งและไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ยานพาหนะไม่ได้ถูกใช้งาน
(หรื อช่วง low season)
การแข่งขันและการทําตลาด
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่ ชดั เจนในการจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการ โดยยึดความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) ด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่ อ วิ ถีการดํา เนิ นชี วิต ของผูบ้ ริ โ ภคและวิ ถี การดํา เนิ น ธุ ร กิ จของลู กค้า ผูป้ ระกอบการซึ่ ง เป็ นกลุ่ มลู ก ค้า
เป้ าหมายของแม็คโคร เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางธุ รกิจได้อย่างต่อเนื่ องใน
ระยะยาว บริ ษทั ฯ จึ งไม่หยุดนิ่ งในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ออกสู่ ตลาด โดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ในการศึ กษาและวิเคราะห์พฤติ กรรมในการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สินค้าและบริ การ
ของบริ ษ ทั ฯ สามารถตอบโจทย์ค วามต้องการที่ แ ตกต่ า งกันของลู กค้า แต่ ละกลุ่ มได้อย่า งเป็ นปั จ จุ บ ัน
ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาปรับใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายและประสบการณ์ความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้ าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้ น ลูกค้าสามารถเลือก
ซื้ อสิ นค้าและบริ การเพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจได้ครบจบในที่เดียว และเพื่อให้แม็คโครเป็ น “คู่คิดธุ รกิจ”
สําหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการอย่างแท้จริ ง
นโยบายการตลาด
กลุ่ มลู กค้า หลักของบริ ษทั ฯ แต่ ละกลุ่ มมี ค วามต้องการสิ นค้าที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่ างกัน
บริ ษทั ฯ จึ งมี กลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ ละกลุ่ม โดยติ ดตามและวิเคราะห์
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ ละกลุ่ มอย่างใกล้ชิด และมี การออกเยี่ยมเยียนลูกค้าเป้ า หมายอย่า ง
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สมํ่าเสมอ เพื่อทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง เพื่อนําข้อมูลมาประมวล
วิเคราะห์ นํามาสู่ การคิ ดค้นและพัฒนารู ปแบบศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า บริ การ และสิ นค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อบริ ษทั ฯ ขยายธุ รกิจไปยังพื้นที่ใหม่ๆ รวมถึงการขยายธุ รกิจไปยังต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ จึงมีความพร้อมและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ นค้าที่ จาํ หน่ายให้มีความหลากหลายและเหมาะสม
กับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบธุรกิจของพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งเป็ นรากฐานที่สาํ คัญในการเติบโตทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ตลอดเวลาที่ผา่ นมา
นโยบายด้ านราคา
ด้วยบริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่ ชดั เจนที่ จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการ บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งเน้นการจําหน่ ายสิ นค้า
แพ็คใหญ่ (Large-sized Pack) และมีราคาเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สามารถนํา ไปทํา กํา ไรต่ อ ได้ ดังนั้น ความสามารถในการแข่ งขันด้า นราคาจึ งเป็ นปั จ จัย ที่ สํา คัญ ยิ่ ง ต่ อ
ความสําเร็ จในการดึ งดูดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดังกล่าวของบริ ษทั ฯ มี
รากฐานมาจากปั จจัยหลายประการ อาทิ การศึ กษาและสํารวจราคาสิ นค้าในตลาด การบริ หารต้นทุนการ
ดําเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูผ้ ลิตสิ นค้า และการบริ หารสภาพคล่องของ
สิ นค้าได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
การส่ งเสริ มการขาย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มการขายโดยการสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้าผูป้ ระกอบการผ่านช่องทาง
วารสาร “แม็คโครเมล” (Makro Mail) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแค็ตตาล็อกสิ นค้าซึ่ งจัดส่ งให้แก่ลูกค้าสมาชิ กเป็ น
รายปั กษ์ (ทุ ก 2 สัปดาห์ ) และ “แม็ค โคร แอปพลิ เ คชัน” (Makro Application) ซึ่ งเป็ นแอพพลิ เ คชันบน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่ งสิ นค้าที่ นาํ มาส่ งเสริ มการขายผ่าน แม็คโครเมลและแม็คโคร แอปพลิเคชัน นั้นจะเป็ น
สิ นค้าที่มีราคาถูกกว่าปกติ โดยบริ ษทั ฯ จะมีการวางแผนล่วงหน้าร่ วมกับผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า (Suppliers) ราย
ต่าง ๆ เพื่อให้การส่ งเสริ มการขายของ Suppliers แต่ละราย เป็ นไปโดยสอดคล้องกับการส่ งเสริ มการขายของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดการส่ งเสริ มการขายในช่วงเทศกาลสําคัญ ซึ่ งประกอบด้วย การจําหน่ายสิ นค้าใน
ราคาพิเศษ การแลกของสมนาคุณ เป็ นต้น
นอกจากการส่ งเสริ มการขายดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังจัดโครงการและกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้
โครงการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

รายละเอียด

แม็คโครมิตรแท้ โชห่ วย
(Makro Retailer Alliance “MRA”)

ผูค้ า้ ปลีกรายย่อย

วัต ถุ ป ระสงค์: เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน
ให้กบั ร้านค้าปลีกรายย่อย โดยการให้คาํ แนะนํา
และความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก ผ่าน
กิจกรรมหลัก อาทิ
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- งาน “ตลาดนั ด โชห่ ว ย” กิ จ กรรมสั ม มนา
เพื่ อ ให้ ค าํ แนะนํา และความรู ้ ใ นการบริ ห าร
จัดการร้านค้าปลีก
- การจัด ทํา คู่ มื อ การเปิ ดร้ า นค้า ใหม่ เพื่ อ ให้
คําแนะนําแก่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการ
วางผังร้านค้าปลีกในรู ปแบบ 3 มิติ เพื่อช่วยให้
ผูป้ ระกอบการบริ หารจัดการพื้นที่และจัดเรี ยง
สิ น ค้า ภายในร้ า นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุด
แม็คโคร โฮเรก้ า อคาเดมี
(Makro HoReCa Academy
“MHA”)

โฮเรก้า

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างศักยภาพและส่ งเสริ มการ
เติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ให้ แ ก่ ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ
โรงแรม ร้ า นอาหาร และจั ด เลี้ ยง โดยการ
เสริ มสร้างองค์ความรู ้ ด้านการพัฒนาธุ รกิ จ และ
การสร้ างยอดขายให้เติ บโต และการสนับสนุ น
พันธมิตรและเครื อข่ายความร่ วมมือ ผ่านกิจกรรม
หลัก อาทิ
- การให้ ค วามรู ้ แ ละคํา แนะนํา ในการดํา เนิ น
ธุรกิจด้านอาหารผ่านศูนย์การเรี ยนรู ้ออนไลน์
MHA ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถเข้าไปศึ กษา
หาความรู ้ ได้ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่า ย ผ่าน
ช่องทาง https://makrohorecaacademy.com
- กิ จ กรรม Cooking Workshop ซึ่ งจั ด ขึ้ นเป็ น
ประจําที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ และศูนย์
จําหน่ ายสิ นค้าต่างๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อนําเสนอ
เมนู อาหารใหม่ ๆ และการสร้ าง สร ร ค์
เมนูอาหารเพื่อเพิ่มกําไร

ศูนย์ Makro Culinary Center
“MCC”

โฮเรก้า

วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ นศู น ย์ ก ารเรี ยนรู ้ แ ละ
เสริ มสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม
ร้ านอาหาร และจั ด เลี้ ยง อย่ า งครบวงจ ร
ประกอบด้วย
- ศูนย์วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
สดและอาหารแห้ง โดยลู ก ค้า มี ส่ ว นร่ ว มใน
การทดสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพผ่ า นทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การดม การชิม การมอง
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การสัมผัส และการได้ยนิ ) เพื่อนําคําแนะนําไป
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ก่อนออกจําหน่าย
- ศู นย์ฝึกอบรม ให้ความรู ้ และข้อมูลแนวโน้ม
ด้านธุ รกิ จอาหาร รวมถึงถ่ายทอดเทคนิ คด้าน
การทํา อาหารและบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ ด้า น
อ า ห า ร โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู ้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เป็ นหลัก
มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหาร
และอุปกรณ์ (Makro HoReCa
Event)

โฮเรก้า

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู ้ เสริ มสร้างความคิด
สร้ า งสรรค์ รวมถึ ง สร้ า งแรงบั น ดาลใจให้
ผูป้ ระกอบการนําไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ ผ่าน
กิ จกรรมการจั ด แสดงสิ นค้ า ใหม่ ๆ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ และพันธมิตรทาง
การค้า การนําเสนอนวัตกรรมด้านอาหาร และการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้ผา่ นกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน

นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง มี ช่ อ งทางการเรี ย นรู ้ อื่ น ๆ อาทิ ช่ อ งทาง Facebook และ Youtube เพื่ อ ให้ลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการมีทางเลือกในการศึ กษาข้อมูล และสร้างเครื อข่ายพันธมิตรทางการค้าในกลุ่มผูป้ ระกอบการ
ธุ ร กิ จเดี ย วกัน ซึ่ งได้รั บการตอบรั บเป็ นอย่างดี จากลู กค้า ถึ งกระนั้น บริ ษ ทั ฯ ยังคงมุ่ งมัน่ ในการพัฒนา
กิจกรรมและช่องทางในการสื่ อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
มีทกั ษะและความรู ้รอบด้านและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธุ รกิจ
ของตนเองได้
(2) ธุรกิจนําเข้ า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้ าอาหารแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทัศ น์ “มุ่ ง เป็ นที่ ห นึ่ งเรื่ องการจัด หาสิ น ค้า เพื่ อ ธุ ร กิ จ อาหารแบบครบวงจรสํ า หรั บ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” ดังนั้น นอกจากการประกอบธุ รกิ จศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าซึ่ งถือเป็ นธุ รกิ จหลักของ
บริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ จึงเสริ มความแข็งแกร่ งด้วยการประกอบธุรกิจนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ายสิ นค้าอาหาร
แช่ แข็งและแช่เย็น พร้อมบริ การด้านจัดเก็บและจัดส่ ง (“ธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส”) ภายใต้การบริ หารจัดการของ
กลุ่มธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิส ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง (Food Service APME) ณ สิ้ นปี 2563
บริ ษทั ฯ มีฐานการดําเนินธุรกิจฟูดเซอร์วิสใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม สิ งคโปร์ เขต
บริ หารพิเศษฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสัดส่ วนรายได้ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2.8 ในปี
2562 และ 2.0 ในปี 2563
เนื่ องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่ของธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิสเป็ นสิ นค้านําเข้าจากต่างประเทศระดับพรี เมี่ยม สิ นค้าส่ วน
ใหญ่จึงมี ความแตกต่ างจากสิ นค้าที่ จาํ หน่ ายในศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ทั้งในด้านคุ ณภาพ ความ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 18
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หลากหลาย และราคา ส่ งผลให้กลุ่มลูกค้าของทั้งสองธุรกิจในเชิ งการตลาด (Market Segmentation) แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจฟูดเซอร์วิส จําแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดงั นี้
1) โรงแรมชั้นนํา ระดับ 4-5 ดาว (4 - 5 Star Hotel)
2) ภัตตาคารและร้านอาหารแบบเต็มรู ปแบบ (Full Service Restaurant)
3) ผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant)
4) ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าชั้นนํา (Trader)
5) ผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารในโรงพยาบาลชั้นนํา สายการบิน และกลุ่มสถาบันต่างๆ (Caterer and Food
Service Provider)
นอกจากนั้น ฐานลูกค้าของธุรกิจฟูดเซอร์ วิสยังครอบคลุมทั้งในประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม สิ งคโปร์ เขต
บริ หารพิ เศษฮ่ องกง สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ และอี กหลายประเทศในแถบตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศ
โอมาน คูเวต บาห์เรน และซาอุดิอาระเบีย
จุ ด เด่ นของธุ ร กิ จฟู ด เซอร์ วิส ของบริ ษ ทั ฯ คื อความเชี่ ย วชาญในการจัด หาและคัดสรรผลิ ต ภัณฑ์อาหาร
ระดับพรี เมี่ยมจากแหล่งที่มีคุณภาพดีเยี่ยม โดยมีสินค้าหลัก 6 ประเภท ดังนี้
1) เนื้อสัตว์แช่แข็งและแช่เย็น : เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อหมู เป็ นต้น
2) อาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็น : ปลาหิ มะ ปลาแซลมอน หอยเชลล์ ก้ามปู กุง้ ล็อบสเตอร์ เป็ นต้น
3) ผักและผลไม้แช่แข็งและแช่เย็น : ถัว่ และเห็ดต่างๆ มันฝรั่ง ผลไม้ประเภทเบอร์รี่ต่างๆ
4) อาหารแปรรู ปและอาหารแห้ง : ไส้กรอกและเนื้ อสัตว์แปรรู ป แผ่นแป้ งสําเร็ จรู ป สปาเก็ตตี้ นํ้ามัน
มะกอก ซอสปรุ งรสและเครื่ องเทศต่างๆ เป็ นต้น
5) ผลิตภัณฑ์จากนม : ชีสชนิดต่างๆ เนย ครี ม เป็ นต้น
6) ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
นอกจากการจําหน่ายสิ นค้าพรี เมี่ยมภายใต้แบรนด์ช้ นั นําแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดยการ
จําหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าหรื อแบรนด์ของตนเอง (Private Label) ซึ่ งมีสินค้าหลักประกอบด้วย
ไส้กรอกพรี เมี่ยมภายใต้แบรนด์ “Carne Meats” อาหารทะเลภายใต้แบรนด์ “Ocean Gems” และ ติ่มซําฮาลาล
ภายใต้แบรนด์ “Masterpiece” เป็ นต้น
และด้วยกลยุทธ์ในการประกอบธุ รกิ จที่ ยึดถื อความต้องการของลูกค้าเป็ นศู นย์กลาง (Customer Centric)
บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิ จทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยการศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การคัดสรรสิ นค้าที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ได้มาตรฐานสากล การสร้าง
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 19
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ความเป็ นเลิ ศในด้านการให้บริ การโดยให้ความสําคัญในกระบวนการคัดเลื อกพนักงาน รวมทั้งจัดให้มี
หลักสู ตรการฝึ กอบรม โดยมุ่งเน้นความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและการให้บริ การที่ดี เพื่อสร้างทีมงานมืออาชี พใน
การให้บริ การด้านอาหารและเพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริ การ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถ
แข่งขันในธุรกิจฟูดเซอร์วิสได้ในระยะยาว
(3) ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึ งโอกาสของธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ตั้งบริ ษทั เพื่อประกอบธุรกิจให้บริ การด้านเทคนิคและให้บริ การ
สนับ สนุ นแก่ บริ ษ ทั ในกลุ่ มในการขยายธุ รกิ จ รวมทั้งให้บริ การด้านการตลาดและให้ค าํ ปรึ กษาในการ
ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2.2

ผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ ายรายใหญ่
บริ ษทั ฯ ไม่มีผผู ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดที่มียอดซื้ อเป็ นสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซื้ อรวมตามงบ
การเงินรวม สําหรับปี 2562 และปี 2563

2.3

สั ดส่ วนการซื้ อสิ นค้ าจากต่ างประเทศ
สําหรับปี 2562 และปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสัดส่ วนการสั่งซื้ อสิ นค้าต่างประเทศรวมกัน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 4.9 ของยอดสัง่ ซื้ อสิ นค้าทั้งหมด ตามลําดับ

2.4

ลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษทั ฯ ไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดซื้ อสิ นค้าและบริ การเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม
สําหรับปี 2563

2.5

แผนงานในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องโดยให้ความสําคัญกับธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าซึ่ งเป็ นธุ รกิ จ
หลัก ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า (ปี 2564 -2568) บริ ษทั ฯ มีแผนในการขยายจํานวนศูนย์จาํ หน่าย
สิ นค้าในประเทศไทยต่อเนื่ องทุกปี โดยมุ่งเน้นการขยายสาขาในรู ปแบบฟูดเซอร์ วิส (Makro Foodservice
Store) ขนาดเล็กซึ่ งมี พ้ื นที่ ขายโดยเฉลี่ ยประมาณ 1,000 - 3,000 ตารางเมตรเป็ นหลัก ตั้งอยู่ในทําเลที่ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีศกั ยภาพสู ง เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของภาคธุ รกิจการบริ การด้าน
อาหารและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
และเพื่อสร้างความมัน่ คงทางธุรกิจและผลตอบแทนที่ยง่ั ยืนให้แก่บริ ษทั ฯ การขยายธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
ในต่างประเทศยังดําเนิ นต่อไปในเชิ งรุ ก โดยมุ่งเน้นการขยายสาขาใน 4 ประเทศซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้วางรากฐาน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 20
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ไว้แล้ว ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา อินเดีย (ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions) สาธารณรัฐประชาชน
จีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ รู ปแบบของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า ลักษณะสิ นค้า และบริ การจะมี
การปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบธุ รกิ จของแต่ ละ
ประเทศ
นอกเหนื อจากการขยายธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าผ่านการขยายสาขา (Offline Store) แล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีแผน
เชิ งรุ กในการขยายธุ รกิ จผ่านช่ องทางการจํา หน่ ายสิ นค้าบนแพลตฟอร์ ม O2O ควบคู่ ไปในเวลาเดี ย วกัน
แม้ว่าแพลตฟอร์ม O2O ของบริ ษทั ฯ จะได้รับการตอบรับที่ดีและเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการขับเคลื่อนการเติบโต
ทางธุ รกิ จในปี ที่ ผ่านมา ถึ งกระนั้น บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ในการพัฒ นาการให้บริ การให้ดีย่ิงขึ้ น และเพิ่ ม
ศักยภาพเชิ งธุ รกิจของแพลตฟอร์ ม โดยจะดําเนิ นควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางการจําหน่ายสิ นค้ารู ปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้า และนําไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ตามวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็ นที่หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจร สําหรับผูป้ ระกอบการมือ
อาชีพ”
การขยายธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าดังกล่าวข้างต้น จะถูกดําเนิ นการควบคู่ไปกับการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
มาปรับใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายและประสบการณ์ความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หารจัดการศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้า และเพื่ อศึ กษาและวิเคราะห์พฤติ กรรมในการซื้ อสิ นค้าและใช้
บริ การต่าง ๆ ของลูกค้าเป้าหมายในเชิงลึก
ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ยังคงยึดมัน่ ในเป้ าหมายการเป็ นที่ รักในท้องถิ่น และการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตที่ดี
ของสังคม บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแผนงานที่จะต่อยอดโครงการ “มิตรแท้โชห่ วย” ไปยังประเทศต่างๆ ที่เข้า
ไปดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า โดยมีการศึ กษาและวิเคราะห์พฤติ กรรมการบริ โภคของลูกค้าในพื้นที่
รวมถึ งศึ กษาวัฒ นธรรมและบริ บทในการดํา เนิ นธุ ร กิ จร้ า นค้า ปลี กรายย่อยในท้องถิ่ น เพื่ อกํา หนดแนว
ทางการพัฒนาร้านค้าโชห่ วยที่เหมาะสม พัฒนาคู่มือการบริ หารจัดการร้านโชห่ วยเป็ นภาษาท้องถิ่นเพื่อเป็ น
แหล่งข้อมูลความรู ้สําหรับผูป้ ระกอบการ และร่ วมมือกับเกษตรกรและผูป้ ระกอบการประมงท้องถิ่ นเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพทางธุ รกิ จ ยกระดับมาตรฐานคุ ณภาพสิ นค้าและกระบวนการทํางานสู่ ระดับสากลเพื่อให้
สามารถส่ งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้ นํามาซึ่ งการเติบโตทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการท้องถิ่นอย่าง
ยัง่ ยืน
สําหรับธุรกิจฟูดเซอร์ วิส ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง ควบคู่ไปกับการ
ประสานประโยชน์กับ ธุ ร กิ จศู นย์จาํ หน่ า ยสิ นค้า เพื่ อต่ อยอดทางธุ ร กิ จ โดยอาศัย องค์ค วามรู ้ แ ละความ
เชี่ ยวชาญด้านอาหารระดับพรี เมี่ยมของที มงานธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส เพื่อยกระดับคุณภาพสิ นค้าในกลุ่มอาหาร
สดและเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 21
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจที่
กําหนดไว้และลดความสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องด้วยธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งเป็ นธุ รกิจที่มีความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ
เช่น คุณภาพและราคาของสิ นค้า การบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management) รวมถึงพฤติกรรม
และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จึงได้ยกระดับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของ
องค์กร โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในระดับผูบ้ ริ หารเพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
Treadway Commission) โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีการรวบรวมความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ทบทวนและจัดอันดับความเสี่ ยงเพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และกําหนดแผนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงขององค์กร พร้อม
กําหนดผูท้ ี่มีอาํ นาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดและจํากัดผลกระทบให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงกํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร
บริ ษทั ฯ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ จากทั้งปั จจัยภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ ติดตามเหตุการณ์สาํ คัญที่
เกิ ดขึ้ นทั้งในประเทศและต่ างประเทศ แนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง เทคโนโลยี คู่ แข่ งและอื่ น ๆ
รวมถึงคํานึงถึงปั จจัยเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ในธุรกิจเดียวกันจากมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก นํามาวิเคราะห์ใน
การกําหนดเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่มีความสําคัญระดับองค์กรที่ตอ้ งบริ หารจัดการและติดตามในปี 2563 ดังนี้
3.1 ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
3.1.1 ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัตติ ามกลยุทธ์
การขับเคลื่ อนกลยุทธ์ ที่ กาํ หนดไว้ใ ห้สัมฤทธิ์ ผลเป็ นสิ่ งสําคัญในการนําไปสู่ การบรรลุ เป้ า หมายระยะยาวของ
บริ ษทั ฯ ภายใต้แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งที่เป็ นโอกาสและเป็ นความเสี่ ยง นอกจากนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็ วของบริ ษทั ฯ
ตามกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้น้ นั อาจส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงจากภายในองค์กรในการดําเนิ นการตามกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ (Workshop)เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ให้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งในด้า นการ
บริ หารความเสี่ ยง แนวโน้มของธุ รกิ จค้าปลีกค้าส่ งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้น
หลังการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจาก Digital Disruption อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
จัดการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่อประเมินความเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิตามกลยุทธ์และมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งติดตามผลจากมาตรการป้องกันความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการ Makro 4.0 เพื่ อพัฒนาธุ รกิ จรู ปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองพฤติ กรรมและความ
ต้องการของลูกค้าที่ เปลี่ ยนแปลงไป เพื่ อให้บริ ษทั ฯ บรรลุเป้ าหมายการเติ บโตตามวิสัยทัศน์ อี กทั้ง มี การระบุ
โครงการสําคัญเพื่ อขับ เคลื่ อ นกลยุทธ์ ที่กาํ หนดไว้ และเพื่ อให้บรรลุเ ป้ าหมายระยะ 5 ปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งแต่ ละ
โครงการมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันในการตอบสนองต่อแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ตลาด และความ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 22
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ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และมีกระบวนการติดตามการดําเนิ นโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มนั่ ใจว่าแต่
ละโครงการบรรลุผลสําเร็ จตามแผนงาน
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังได้ริเริ่ มโครงการใหม่ ๆ เพื่อส่ งเสริ มการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การที่เหมาะสม
กับพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้แนวคิด ‘Quick-Win Projects” ซึ่ งเป็ นโครงการที่
สามารถดําเนิ นการและให้ผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็ ว เช่น โครงการบริ จาคออนไลน์ (E-Donation) การบริ การสัง่
สิ นค้าและส่ งสิ นค้าที่รถ (Curbside Pick-up) บริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบเร่ งด่วนโดยใช้รถจักรยานยนต์ (Speed M) และ
การพัฒนาสิ นค้าพร้อมปรุ งหรื อพร้อมทาน เป็ นต้น โดยผูบ้ ริ หารได้มีการติดตามความก้าวหน้าและผลสําเร็ จของ
โครงการอย่างใกล้ชิด
3.1.2 ความเสี่ ยงเนื่องมาจากการบริหารโครงการด้ านกลยุทธ์
สื บเนื่ องจากการกําหนดโครงการด้านกลยุทธ์เพื่ อสนับสนุ นเป้ าหมายระยะยาวของบริ ษทั ฯ ตามที่ กล่าวข้างต้น
ดังนั้น เพื่อเป็ นการจัดการความเสี่ ยง ในปี 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้พิจารณาทบทวนโครงการต่างๆ
ที่ จะมีผลกระทบต่ อกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ หากโครงการมีความล่าช้าหรื อไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และได้กาํ หนด
มาตรการในการติดตามและประเมินผลความสําเร็ จของโครงการ และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
ได้ตามสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อลดความเสี่ ยงของโครงการ และเพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานที่
กําหนดไว้
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการลงทุนในต่ างประเทศและธุรกิจอื่น ๆ
การขยายธุ รกิ จในต่ างประเทศเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ การเติ บโตของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการลงทุ นดังกล่าวอาจมี ความไม่
แน่ นอนเกิ ดขึ้ นในระหว่างการดําเนิ นการและการบริ หารงาน บริ ษทั ฯ จึ งกําหนดให้ผูบ้ ริ หารในแต่ ละประเทศ
ประเมิ นความเสี่ ย งและผลกระทบ รวมถึ งกําหนดมาตรการจัด การความเสี่ ย งเพื่ อลดผลกระทบ และทบทวน
มาตรการที่กาํ หนดขึ้นเป็ นประจํา และบริ ษทั ฯ ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้มนั่ ใจว่าผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
การบริ หารกิจการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการขยายสาขาตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งพิจารณาว่าจ้างผูบ้ ริ หารและบุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในแต่ละประเทศ รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งจากประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู ้ และ
แบ่งปั นประสบการณ์ในการบริ หารงานและการดําเนิ นธุ รกิจให้แก่ผูบ้ ริ หารและทีมงานในประเทศต่าง ๆ ที่เข้าไป
ลงทุน นอกจากนี้ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จ
(BCM) ได้มีการเฝ้ าติ ดตามสถานการณ์ ในแต่ ละประเทศอย่างใกล้ชิด และให้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนําเกี่ ยวกับ
มาตรการต่ าง ๆ ที่ ปฏิ บตั ิ ในประเทศไทยเพื่ อนําไปปรั บใช้ใ นแต่ ละประเทศเพื่ อให้ธุร กิ จดําเนิ นต่ อไปได้อย่า ง
ต่อเนื่อง
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3.2 ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)
3.2.1 ความเสี่ ยงด้ านความพร้ อมขององค์ กรและบุคลากร
อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ความพร้อมของ
ทรัพยากรบุคคล ทั้งในแง่ของทักษะ ความรู ้ ความสามารถ จํานวนที่เพียงพอ และโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแผนการอบรมและดําเนิ นการฝึ กอบรมในด้านต่ างๆ ให้แก่ พนักงานและผูบ้ ริ หารทุ กคน โดย
กําหนดหลักสู ตรที่เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถเพียงพอที่จะดําเนิ นการตาม
แผนกลยุทธ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการตามแผนงานสื บทอดตําแหน่ ง (Succession Management)
อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูส้ ื บทอดตําแหน่งสําคัญขององค์กร โดยมีแผนงานและกําหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน อาทิ การระบุ ตวั บุ คคลและความพร้อม การร่ วมกันวางแผนพัฒนาส่ วนบุ คคล และ การพัฒนาและดูแล
ติดตาม เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Committee) ขึ้น เพื่อบริ หาร
ความเสี่ ยงต่าง ๆ ด้านทรัพยากรบุคคล กําหนดนโยบายในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงกําหนด
ขั้นตอนการทํางานและวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนความสําเร็ จทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3.2.2 ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และ คุณภาพของสิ นค้ า (Product Quality)
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริ ษ ทั ฯ ในการ “มุ่งเป็ นที่ หนึ่ งเรื่ องการจัด หาสิ นค้า เพื่ อธุ ร กิ จอาหารแบบครบวงจรสํา หรั บ
ผู ป้ ระกอบการมื อ อาชี พ ” และยุ ท ธศาสตร์ Makro 4.0 ในการเป็ น “คู่ คิ ด …เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า ” บริ ษ ัท ฯ จึ ง ให้
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งในเรื่ องการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากเป็ น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ฯ และความเชื่อมัน่ ของลูกค้าในสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จึงได้พฒั นากระบวนการต่าง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพของสิ นค้าให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
เริ่ มตั้งแต่ การสรรหาวัต ถุดิ บไปจนถึ งการขนส่ งสิ นค้า มี การตรวจสอบผูผ้ ลิ ตสิ นค้า และแหล่งที่ มาของสิ น ค้า
(Ethical Sourcing) เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าที่นาํ มาจําหน่ายล้วนมาจากแหล่งผลิตที่ได้คุณภาพ มีการพัฒนาเรื่ องความ
ปลอดภัยด้านอาหารซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ เช่ น GLP/Q Mark/ HACCP/ GMP Codex เป็ นต้น
จัด ทํา โครงการอาหารปลอดภัย ได้แ ก่ Quality Pro สํ า หรั บ สิ น ค้า กลุ่ ม ผัก และผลไม้ จัด ทํา ระบบ Makro
i-Trace เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่มาของสิ นค้าย้อนกลับได้ผ่านการสแกน QR Code มีการเฝ้าระวัง ติดตาม
และกําหนดมาตรการในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ดต่อโดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ
เพื่ อ ติ ด ตามข่ า วสารอย่ า งทัน ท่ ว งที และกํา หนดการจัด การเป็ นรู ป ธรรม ตั้งแต่ การป้ อ งกัน การควบคุ ม การ
ตอบสนองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ทําให้มีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ สามารถจัดการต่อความเสี่ ยงนี้ได้
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความยัง่ ยืน เพื่อส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ขั้นตอนการผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และปลอดภัย
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3.2.3 ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลทัว่ ทั้งองค์กร การโจมตีและ
ภัยด้านไซเบอร์นบั วันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าภัยคุกคามดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จและ
ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญในเรื่ องความปลอดภัยด้านไซเบอร์และได้กาํ หนดมาตรการเชิงรุ กเพื่อ
ลดโอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามดังกล่าว
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมภัยคุกคาม ทําการทดสอบและประเมินระบบดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบที่ใช้งานอยู่สามารถป้ องกันภัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีการทดสอบ
เจาะระบบ (Penetration Testing) เพื่อทดสอบแผนการรับมือกับภัยคุกคามการโจมตี ดา้ นไซเบอร์ และซ้อมกูร้ ะบบ
สํารองฉุ กเฉิ นอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และเป็ นการลดระดับความ
เสี ยหายของระบบและข้อมูล
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่มีประสบการณ์และความรู ้ดา้ นความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อประเมิน
ความพร้อม ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และสร้างความตระหนักรู ้
ให้แก่พนักงานอย่างต่ อเนื่ อง เกี่ ยวกับภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น รวมถึงวิธีการป้ องกัน และกฎหมายด้านไอที ที่
เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายในของบริ ษทั ฯ และการจัดฝึ กอบรม
3.2.4 ความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจ O2O
บริ ษทั ฯ เห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจรู ปแบบใหม่โดยเชื่อมโยงการซื้ อสิ นค้าแบบ Online และประสบการณ์
การบริ การลูกค้าแบบ Offline เข้าด้วยกัน จึงทําให้เกิดกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจบนแพลตฟอร์ม Offline to Online
หรื อ O2O อย่างไรก็ตาม การดําเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบใหม่จาํ เป็ นต้องมี การพัฒนาระบบและปรั บเปลี่ ย นวิธี การ
ทํางาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความคาดหวังในสิ นค้าและการบริ การที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี่ ยงใหม่จากการทําธุ รกิจรู ปแบบ O2O ที่มีผลกระทบทั้งในด้านเงินลงทุน
ในการพัฒนาระบบ ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และ ความพึงพอใจของลูกค้า เช่ น การสั่งซื้ อสิ นค้า และบริ การ
จัดส่ งสิ นค้าซึ่ งอาจมีปัญหาเรื่ องความล่าช้าและส่ งผลต่อคุณภาพของสิ นค้าโดยเฉพาะสิ นค้าประเภทอาหารสด เป็ น
ต้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งให้ความสําคัญในการประเมินความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุ รกิ จบนแพลตฟอร์ ม O2O พร้อม
กําหนดมาตรการเชิงรุ กเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ ยงในด้านต่างๆ
บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาปรับปรุ งแพลตฟอร์ ม O2O อย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่ น ความ
สะดวกในการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทาง Online ความหลากหลายของสิ นค้าและวิธีการชําระเงิน รวมทั้งทางเลือก
ในการรับสิ นค้าที่สาขาและบริ การจัดส่ งสิ นค้า เป็ นต้น มีการจัดสรรพื้นที่ของบางสาขาในกรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นศูนย์
จัดเตรี ยมสิ นค้าและบรรจุหีบห่ อ และปรับปรุ งกระบวนการในการบรรจุและจัดส่ งสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรการอบรมให้แก่พนักงานและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น บริ ษทั ขนส่ งและ
จัดส่ ง เป็ นต้น เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ O2O และการจัดการด้านคุณภาพของสิ นค้าที่จดั ส่ ง
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3.3 ความเสี่ ยงด้ านชื่ อเสี ยง (Reputation Risk)
3.3.1 ความเสี่ ยงด้ านชื่ อเสี ยงของบริษทั (Corporate Reputation Risk)
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่ อสารข้อมูลเชิงลบ หรื อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ทั้ง
ในเรื่ องความเห็นเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ และองค์กร ที่จะมีมากขึ้น และรวดเร็ วขึ้น จากการใช้ช่องทางสื่ อออนไลน์
และอาจส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ สิ นค้าและตัวบุคคล ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งได้กาํ หนด
มาตรการเพื่อให้สามารถจัดการเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างทันท่วงที และลดโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบจากข่าวเชิง
ลบต่างๆ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีทีมงานและระบบเทคโนโลยีเพื่อเฝ้าติดตามดูแลเหตุการณ์บนสื่ อสังคมออนไลน์ท่ี อาจเป็ นความ
เสี่ ย งต่ อ ชื่ อ เสี ย งและภาพลักษณ์ ข ององค์กร มี การรายงานเหตุ การณ์ ด ังกล่ า วให้ผูบ้ ริ หารรั บทราบพร้ อ มแนว
ทางแก้ไขและป้ องกัน โดยมีการกําหนดเวลาในการรายงาน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการแก้ไขเหตุการณ์
ไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทําโครงการเพื่อปรับปรุ งในประเด็นที่มีความเห็นด้านลบต่อบริ ษทั ฯ เช่น ความเห็นเรื่ องการ
ให้บริ การของพนักงาน คุณภาพสิ นค้า และ การจัดการต่างๆ ในสาขา เป็ นต้น เพื่อป้ องกันการวิจารณ์ดา้ นลบต่อ
บริ ษทั ฯ และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่ จะปรับปรุ งและตอบสนองต่อความเห็นต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มี
ระบบการสื่ อสารทั้งภายในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต มีการซักซ้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
ทันท่วงที และมีการทบทวนขั้นตอนในการรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ
3.4 ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
3.4.1 ความเสี่ ยงด้ านการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย และกฎระเบียบต่ าง ๆ ทั้งในและต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ มี การดําเนิ นธุ รกิ จทั้งในประเทศและต่ างประเทศ จึ งต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบในหลาย
ประเทศ รวมทั้งนโยบายภายในของบริ ษทั ฯ เอง ทั้งนี้ การไม่ปฏิ บตั ิ หรื อปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และ
นโยบายของแต่ละประเทศเพียงบางส่ วน อาจส่ งผลให้เกิดความล่าช้าและอาจมีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
และนํามาซึ่ งการได้รับการลงโทษและถูกปรับ หรื อสู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
ฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯ มี การติ ดตามข่ าวสารที่ สําคัญของภาครั ฐที่ มีผลต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จ เพื่ อแจ้งให้คณะ
ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องรับทราบ และจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงแก่ ห น่ ว ยงานภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ า งสมํ่า เสมอ และฝ่ ายกฎหมายยัง มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นา
กระบวนการทํางานที่อาจได้รับผลกระทบหรื อต้องเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายเหล่านั้น เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้
ปฏิบตั ิตามกฏหมายต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีการพัฒนาระบบเพื่อช่วยติดตามและรายงานการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น การจัดทําสัญญา การต่ออายุสัญญา และใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
เป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุ จริ ต (CAC) โดยได้รับการรับรองเป็ นสมาชิ กโครงการ
CAC เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และดําเนิ นการต่ออายุสมาชิ กเมื่ อเดื อนธันวาคม 2563 รวมทั้งมีการประเมิ น
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ความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชันของกิจกรรมภายในบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐและมีความสุ่ มเสี่ ยงที่ จะ
เกิดคอร์รัปชัน
สําหรับธุรกิจของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างที่ปรึ กษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงให้คาํ แนะนําทางกฎหมายในประเทศที่
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจ
3.4.2 ความเสี่ ยงในการปฏิบัตติ ามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection Act)
เนื่ องด้วยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act หรื อ PDPA) จะมีผล
บังคับใช้วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบของกฎหมายดังกล่าวที่ มีต่อข้อมูลส่ วนบุคคลที่
บริ ษทั ฯ จัดเก็บไว้ ซึ่ งมีท้ งั ข้อมูลของลูกค้าสมาชิก พนักงาน ผูผ้ ลิต และผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า
บริ ษ ทั ฯ ได้ว่า จ้า งที่ ปรึ กษาที่ มีค วามเชี่ ย วชาญ รวมทั้งแต่ งตั้งคณะทํา งานและคณะกรรมการด้า น PDPA เพื่ อ
เตรี ยมการปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนการทํางานที่ เกี่ ยวข้องและกําหนดนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในกฎหมายฉบับนี้ ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน นอกจากนี้ ฝ่ ายกฎหมายได้จดั อบรมเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับทราบและตระหนักถึงผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางาน
3.5 ความเสี่ ยงจากสิ่ งแวดล้ อมและภัยอันตราย (Environmental and Hazard Risk)
3.5.1 ความเสี่ ยงจากโรคระบาดร้ ายแรง (Pandemic)
ในปี 2563 เป็ นปี ที่บริ ษทั ฯ เผชิญกับความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ งถือว่าเป็ นโรคระบาดร้ายแรง
ทัว่ โลก (Pandemic) ซึ่ งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ อย่างมีสาระสําคัญ ทั้งกฎระเบียบต่างๆ จากทางภาครัฐ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปซื้ อสิ นค้าออนไลน์
เพิ่มขึ้น กําลังในการซื้ อหรื อจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิ ดเมืองของภาครัฐ อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้จดั ทําแผนการบริ หาร
ความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จภายใต้ภาวะวิกฤต (BCM) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิ นจากการแพร่ ระบาดของโรคและการประกาศมาตรการของรัฐบาล เพื่อติดตาม และกําหนดการ
ทํางานต่ างๆ ทั้งในการป้ องกัน เช่ น การเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ลา้ งมื อ การ
ตรวจวัดอุณหภูมิท้ งั พนักงานและลูกค้า การจัดการให้พนักงานบางส่ วนทํางานจากที่บา้ น (work from home) และ
การกําหนดมาตรการการจัดการแก้ไขเมื่อพบว่ามีพนักงานมีความเสี่ ยงในการได้รับเชื้ อโรค ตัวอย่างของมาตรการ
ในการจํากัดการแพร่ ระบาดภายในบริ ษทั ฯ ได้แก่ การสื บหาผูท้ ี่มีความเสี่ ยง และคัดแยกผูท้ ี่มีความเสี่ ยงออกนอก
พื้นที่ ซึ่ งประสบผลสําเร็ จและไม่มีบุคลากรของบริ ษทั ฯ ติดเชื้ อดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาง
มาตรการการสื่ อสารข้อมูลและทําความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องกับทั้งพนักงาน ผูเ้ กี่ ยวข้อง และ
หน่วยงานราชการภายนอก
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3.5.2 ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)
บริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาถึงสภาพอากาศปัจจุบนั ที่มีความแปรปรวนอย่างรุ นแรงมากขึ้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และ
วาตภัย ซึ่ งจะมี ผลกระทบต่ อผลผลิ ตทางการเกษตรของคู่ คา้ รวมถึ งการจัดส่ งสิ นค้าจากคู่ คา้ ถึ งบริ ษ ทั ฯ หรื อ
เครื อข่ ายการขนส่ งและกระจายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ การเดิ นทางของลูกค้าที่ ไม่สะดวกมาเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ สาขา
บริ ษทั ฯ จึงได้มีการจัดทําแผนการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จภายใต้ภาวะวิกฤต (BCM) ซึ่ งรวมถึงการมีสาขา
และศู นย์กระจายสิ นค้าทัว่ ประเทศที่ สามารถส่ งสิ นค้าแทนกันได้ในกรณี เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มี
เครื อข่ ายคู่ คา้ จํานวนมาก ซึ่ งจะสามารถจัด หาสิ นค้า ให้ลูกค้า ได้อย่างต่ อเนื่ อง ตลอดจนมี บริ การสั่งสิ นค้า ผ่า น
ช่องทางออนไลน์ ซึ่ งช่วยอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ตอ้ งเดินทางไปซื้ อสิ นค้าที่สาขา
การพิจารณาลดผลกระทบจากความเสี่ ยงด้านภัยธรรมชาติในอนาคต โดยเฉพาะความเสี่ ยงด้านอุทกภัย บริ ษทั ฯ ได้
กระจายที่ ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าโดยคัดเลือกสถานที่ ที่มีความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ อยู่ในระดับตํ่า และวาง
มาตรการช่ วยเหลือในกรณี ที่เกิ ดเหตุ การณ์ต่าง ๆ อย่างรัดกุม เช่ น การใช้ไฟฟ้ าจากหลายแหล่ง รวมถึงการผลิ ต
ไฟฟ้ า ใช้เ องด้วยแผงพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ที่ติ ด ตั้งไว้บ นหลังคาของศู นย์จาํ หน่ า ยสิ นค้า เพื่ อช่ วยให้ส าขาเปิ ด
ให้บริ การได้ตามปกติในกรณี เกิดภัยธรรมชาติ
3.6 ความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 75
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
และ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยทั้งสองบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม ซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ มี
สัดส่ วนการถื อหุ ้นรวมกันร้ อยละ 93.08 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ด้วยสัดส่ วนการถื อหุ ้น
ดังกล่าวอาจส่ งผลให้นกั ลงทุนเกิดความกังวลถึงความเสี่ ยงที่ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่มีสัดส่ วนการถือหุ น้ มากกว่าร้อยละ
75 จะควบคุมมติและกระบวนการตัดสิ นใจต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ รวมถึงมติพิเศษของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทําให้ผถู ้ ือหุ น้
รายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงเปิ ดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้นรายย่อยในการนําเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการล่วงหน้า ก่ อนการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระซึ่ งล้วนเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถและเป็ นที่ยอมรับในสังคม จํานวน 5 ท่าน คิดเป็ น
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ เพื่อทําหน้าที่พิทกั ษ์สิทธิ และผลประโยชน์ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย และมีการ
แต่งตั้งกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่ งใสในการตรวจสอบและถ่วงดุล
อํานาจในการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อเป็ นธุ รกรรมที่เป็ น
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนินการตามมาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิ การ
ทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 28

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

4. ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริ ษัทฯ และบริ ษทั ย่อย มี สิ นทรั พย์ถาวรหลักทีใช้ในการประกอบธุ รกิ จ ประกอบด้ว ย ทีดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิ การใช้ ซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี หลังหักค่าเสื อมราคาสะสมและสํารองการด้อย
ค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบบัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม โดยมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
31 ธ.ค. 62
31,579
2,364
33,943

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
1 ม.ค. 63
31,058
10,193
41,251

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
31 ธ.ค. 63
30,564
10,204
40,768

นอกจากนี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ยังมีอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน (นอกจาก
ค่าความนิยม) มี มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,390
ล้านบาท และ 2,314 ล้านบาท ตามลําดับ
4.1.1 ทีดินและส่ วนปรับปรุ งทีดินทีบริษทั ฯ หรื อบริษทั ย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
(1) ทีดินและส่ วนปรับปรุ งทีดินทีบริษทั ฯ หรื อบริษทั ย่ อยเป็ นเจ้ าของครองกรรมสิทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ทีดินและส่ วนปรับปรุ งที ดิ นที บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เป็ นเจ้าของกรรมสิ ท ธิ มี
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื อมราคาสะสมและสํารองการด้อยค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
เท่ากับ 12,350 ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า
ธุรกิจฟูดเซอร์วิส

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
31 ธ.ค. 63
12,350
-

วัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจ
ศูนย์จาํ หน่ ายสินค้า /
ร้านจําหน่ายสิ นค้า
สํานักงาน /
ร้านอาหารและมินิมาร์ ท

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 29

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

(2) ทีดินทีบริษทั ฯ หรื อบริษทั ย่ อยถือครองสิทธิการใช้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ทีดิ นทีดินทีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ถือครองสิ ทธิ การใช้ มีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
หลังหักค่าเสื อมราคาสะสมและสํารองการด้อยค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 6,822 ล้าน
บาท
(หน่วย: ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า
ธุรกิจฟูดเซอร์วิส

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
31 ธ.ค. 63
6,822
-

วัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจ
ศูนย์จาํ หน่ ายสินค้า /
ร้านจําหน่ายสิ นค้า
สํานักงาน /
ร้านอาหารและมินิมาร์ ท

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี

4.1.2 อาคารและอุปกรณ์ ทบริ
ี ษทั ฯ หรือบริษทั ย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
(1) อาคาร และอุปกรณ์ ทีบริษทั ฯ หรื อบริษทั ย่ อยเป็ นเจ้ าของครองกรรมสิ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อาคาร ส่ วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ทีบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เป็ นเจ้าของ
กรรมสิ ทธิมีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชีหลังหักค่าเสื อมราคาสะสมและสํารองการด้อยค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 18,214 ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า
ธุรกิจฟูดเซอร์วิส
ธุรกิจอืนๆ เพือสนับสนุ นธุรกิจ
หลัก

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
31 ธ.ค. 63
17,956
258
-

วัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจ
ศูนย์จาํ หน่ ายสินค้า /
ร้านจําหน่ายสิ นค้า
สํานักงาน /
ร้านอาหารและมินิมาร์ ท
ใช้ในการประกอบธุรกิจอืนที
เกียวข้อง / สํานักงาน

ภาระผูกพัน
มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: อาคารและอุปกรณ์ หมายความรวมถึ ง อาคาร ส่วนปรับปรุ งอาคาร และเครื องจักรและอุปกรณ์ เครื องตกแต่งติดตังและ
เครื องใช้สาํ นักงาน ยานพาหนะ และ สิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตัง

(2) อาคาร และอุปกรณ์ ทีบริษัทฯ หรือบริษทั ย่ อยเป็ นถือครองสิทธิการใช้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อาคาร ส่ วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ทีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ถื อครองสิ ทธิ
การใช้ มีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี หลังหักค่าเสื อมราคาสะสมและสํารองการด้อยค่าต่างๆ ตามงบการเงินรวมของ
บริ ษทั ฯ เท่ากับ 3,382 ล้านบาท
ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 30

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
31 ธ.ค. 63
3,318

กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า
ธุรกิจฟูดเซอร์วิส

64

ธุรกิจอืนๆ เพือสนับสนุนธุรกิจ
หลัก

-

วัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจ
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า /
ร้านจําหน่ ายสิ นค้า
สํานักงาน /
ร้านอาหารและมินิมาร์ท
ใช้ในการประกอบธุรกิจอืนที
เกียวข้อง / สํานักงาน

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: อาคารและอุปกรณ์ หมายความรวมถึง อาคาร ส่วนปรับปรุ งอาคาร และเครื องจักรและอุปกรณ์ เครื องตกแต่งติด ตังและ
เครื องใช้สาํ นักงาน ยานพาหนะ และ สิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตัง

4.2 สิ นทรัพย์ทีไม่มตี ัวตนทีสํ าคัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้าทีสําคัญทีใช้ในการประกอบ
ธุรกิจดังต่อไปนี
เครืองหมายการค้า

วันทีออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้า

20 ก.ค.
2535

19 ก.ค.
2565



อุปกรณ์เครื องครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุ รกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร โต๊ะ ตู้ เก้าอี

1

20 ก.ค.
2535

ก.ค.
2565



อุปกรณ์เครื องครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุ รกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุ รกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร

1

20 ก.ค.
2535

ก.ค.
2565



อาหารสดที เตรี ย มไว้เ ป็ น ชุ ด เพื อใช้ใ น
การปรุ ง

1

21 ก.ค.
2535

ก.ค.
2565



เครื องเขียน เครื องใช้สํานักงาน เครื องใช้
สํานักงานอัตโนมัติ
อุปกรณ์เครื องครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุ รกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุ รกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร

2



ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 31

จํานวนทะเบียน
เครื องหมายการค้ า

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครืองหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
วันทีออก

วันหมดอายุ

21 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565

ประเภทสินค้า



15 ธ.ค.
2535

14 ธ.ค.
2565





15 ธ.ค.
2535

14 ธ.ค.
2565





จํานวนทะเบียน
เครื องหมายการค้ า

เครื องเขียน เครื องใช้สํานักงาน เครื องใช้
สํานักงานอัตโนมัติ
อุปกรณ์เครื องครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุ รกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร

2

อุปกรณ์เครื องครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุ รกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร
เครื องเขียน เครื องใช้สํานักงาน เครื องใช้
สํานักงานอัตโนมัติ และเครื องใช้ไฟฟ้ า
และอุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง

3

อุปกรณ์เครื องครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุ รกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร
เครื องเขียน เครื องใช้สํานักงาน เครื องใช้
สํานักงานอัตโนมัติ และเครื องใช้ไฟฟ้ า
และอุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง

3

2 เม.ย.
2536

1 เม.ย.
2566



อาหารทีจัดไว้เป็ นชุดเพือใช้ในการปรุ ง

1

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ผักสด ผลไม้สด

1

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)

1

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)

1

2



อุปกรณ์เครื องครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุ รกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุ รกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร
สิงทอและเครื องแต่งกาย



27 เม.ย.
2559

26 เม.ย.
2569



5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



สําลีใช้ปันหู

1

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)
เครื องดืมนําผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

11





ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 32

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครืองหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
วันทีออก

วันหมดอายุ

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564

ประเภทสินค้า

จํานวนทะเบียน
เครื องหมายการค้ า

ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)
เครื องดืมนําผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

7

ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ซ อสปรุ ง รส และผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารแช่แข็งและแช่เย็น

4

4



อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเคียว
และเครื องปรุ งในการประกอบอาหาร
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และเครื องดืม






2 ก.ค.
2544

1 ก.ค.
2564



19 ก.ค.
2534

18 ก.ค.
2564







พ.ย.
2552

พ.ย.
2572



หวานเย็น ไอศกรี ม

1

30 ม.ค.
2546

29 ม.ค.
2566



4



วารสาร ป้ายโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย

27 เม.ย.
2559

26 เม.ย.
2569



สือโฆษณา

1

18 พ.ค.
2560

17 พ.ค.
2570



ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง
อุปกรณ์เครื องครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุ รกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร
สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าห ารแห้ ง และ อาห าร
กระป๋ อง
เบเกอรี และเครื องปรุ งในการประกอบ
อาหาร
เครื องดืม

7

ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง และ
เครื องสําอางค์
สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)
เครื องเขียน เครื องใช้สาํ นักงาน เครื องใช้
สํานักงานอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ผัก ผลไม้สด เนือสัตว์ อาหารทะเล อาหาร
นม
เครื องปรุ ง
เครื องดืม ขนมขบเคียว
วิสกี

10








25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2572
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครืองหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
วันทีออก

วันหมดอายุ

25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2572

ประเภทสินค้า



25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2572





25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2572





จํานวนทะเบียน
เครื องหมายการค้ า

ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง และ
เครื องสําอางค์
สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)

5

สารเสริ ม ความเป็ นด่างของนํา สารปรับ
ค่า ความเป็ นกรดด่างให้เป็ นกลาง
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง
สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)

4

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
สินค้าของชําทัวไป (General Grocery)
เครื องปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ที ใช้ใ นการ
ประกอบอาหาร

2

25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2572



เครื องดืม และขนมขบเคียว

2

12 พ.ค.
2553

11 พ.ค.
2563



ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าห ารแห้ ง และ อาห าร
กระป๋ อง
เครื องดืม และเครื องปรุ งในการประกอบ
อาหาร

2



31 พ.ค.
2553

30 พ.ค.
2563



ข้าวบรรจุถุง

1

18 พ.ย.
2553

17 พ.ย.
2563



ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
จัด การธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ค้า ส่ ง การจัด การ
ตลาด การจัดการด้านการค้า

3



15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนือสัตว์ และเนือสัตว์แช่แข็ง

1

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนือสัตว์ และเนือสัตว์แช่แข็ง

1

25 ธ.ค.
2555

24 ธ.ค.
2565



กระดาษเช็ดปาก
สารเคมีให้ความหวานเทียม
ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ นําผลไม้
หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จาน
รอง ถ้วยใส่นม ทีคนกาแฟ

9
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครืองหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
วันทีออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้า

7 มี.ค.
2556

6 มี.ค.
2566



5 ก.ค. 2556

4 ก.ค. 2566



จํานวนทะเบียน
เครื องหมายการค้ า

ผักสด ผลไม้สด
ผัก และผลไม้ทีถนอมสภาพแล้ว

2

2



เนือสัตว์
สิงทีสกัดจากเนือสัตว์ ไข่ นม เนยทีใช้เป็ น
อาหาร
สารปรุ งแต่งกลินรส





13 ต.ค.
2557

12 ต.ค.
2567



ซาลาเปา ขนมจีบ

1

3 พ.ค.
2556

2 พ.ค.
2566



เค้ก คุก๊ กี ขนมปัง

1

3 พ.ค.
2556

2 พ.ค.
2566



เค้ก คุก๊ กี ขนมปัง

1

ส.ค.
2560

ส.ค.
2570



เนือสัตว์แช่แข็ง

1

ก.ย.
2560

ก.ย.
2570



นําดืม นําแร่

1

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 35

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

4.3 สรุปสัญญาทีสํ าคัญ
4.3.1 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริการ
เครื องหมายการค้าและเครื องหมายบริ การของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิ ทธิ ในเครื องหมาย
การค้า และเครื องหมายบริ การกับซี พี ออลล์ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี
(1) สั ญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ ก ารระหว่างบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ซึ งมีสาระสําคัญดังต่อไปนี
คู่สัญญา

คู่สัญญาผูอ้ นุญาต: บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
คู่สัญญาผูร้ ับอนุญาต: บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 มกราคม 563 ถึง 31 ธันวาคม 563

ลักษณะของบริการ

การรับอนุญาตให้ใช้เครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ

ค่าบริการตามสัญญา

ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จาํ หน่ ายสินค้าแม็คโคร

ขอบเขตของสัญญา

บริ ษทั ฯ ใช้เครื องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดําเนิ นธุรกิจ
โดยใช้รูปแบบร้ านค้า การจัดเรี ยงสินค้ารวมทังการบริ หารธุรกิจ และเมือมี
การพัฒนารู ปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับความรู ้และเทคนิ คในการดําเนิ นธุรกิจทีส่ งผลถึงประสิ ทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ

เงือนไขอืนทีสํ าคัญ

อายุสญ
ั ญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื องกัน คู่สญั ญาทัง
สองฝ่ ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

หมายเหตุ: ในปี 2556 เมือซี พี ออลล์ ได้เข้าซือหุน้ บริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี .วี. ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เดิ มของบริ ษทั ฯ
นัน ซี พี ออลล์ ยังได้มาซึ งสิ ทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาและสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ด้วยเหตุนี ซีพี ออลล์ จึง
ได้มาซึ งสิ ทธิในการใช้เครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
พม่า เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน และปากีสถาน และให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในเครื องหมายการค้า และเครื องหมาย
บริ การในลักษณะสัญญารู ปแบบเดี ยวกันกับทีเคยเป็ นอยูเ่ ดิมก่อนการเข้าซื อหุน้ ของ บริ ษทั ฯ โดยซีพี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิมเติมในรายงานความเห็นที ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกียวกับการได้มาซึ งสินทรัพย์โดยบริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
จัดทําโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลงวันที 20 พฤษภาคม 2556)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 36

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

4.3.2 สัญญาเช่ าทรัพย์ สินทีสําคัญ
สัญญาเช่ าทีดิน
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้เช่ า ที ดิ นเพือใช้เป็ นทีตังสถานทีประกอบการ โดยมีจาํ นวนสัญญา
ทังสิ น 50 แห่ ง ทังนี มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 10 ปี – 38 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญา
อยูร่ ะหว่างประมาณ 4 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทําเลทีตัง พืนทีใช้สอย และเงือนไขสําคัญดังต่อไปนี
ศูนย์จําหน่ ายสินค้า

ขนาดทีดิน

ปี ทีสั ญญาครบกําหนด (พ.ศ)

เงือนไขสํ าคัญ

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1)

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

2567

คํามันต่ออายุ

2. สาขาสาทร1)

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

2569

คํามันต่ออายุ

3. สาขาสามเสน2)

22 ไร่ 27 ตารางวา

2574

คํามันต่ออายุ

4. สาขาภูเก็ต3)

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

2584

-

5. สาขาสมุย2)

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

2579

คํามันต่ออายุ

6. สาขาลําพูน2)

21 ไร่ 7 ตารางวา

2580

-

7. สาขาราชบุรี3)

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

2584

คํามันต่ออายุ

8. สาขาป่ าตอง2)
สาขาป่ าตอง (ส่ วนขยาย) 2)

งาน
200 ตารางวา

2578
2578

คํามันต่ออายุ
คํามันต่ออายุ

9. สาขาราไวย์2)
สาขาราไวย์ (ส่วนขยาย) 2

3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา
1 ไร่ 5 ตารางวา

2576
2578

คํามันต่ออายุ
คํามันต่ออายุ

10. สาขาเกาะพะงัน2)

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

2577

คํามันต่ออายุ

11. สาขาบึงกาฬ3)

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

2586

คํามันต่ออายุ

12. สาขาพัทยาเหนือ2)

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

2581

คํามันต่ออายุ

13. สาขาแม่สาย3)

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

2586

คํามันต่ออายุ

14. สาขาศาลายา3)

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

2587

-

15. สาขาแม่สอด3)

21 ไร่

2588

คํามันต่ออายุ

16. สาขาถลาง3)

25 ไร่

2587

คํามันต่ออายุ

17. สาขาระนอง3)

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

2588

คํามันต่ออายุ

18. สาขากัลปพฤกษ์3)

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

2583

คํามันต่ออายุ

19. สาขาฝาง3)

26 ไร่

2587

คํามันต่ออายุ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 37

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ศูนย์ จําหน่ ายสินค้า

ขนาดทีดิน

ปี ทีสัญญาครบกําหนด (พ.ศ)

เงือนไขสํ าคัญ

20. สาขานครนายก3)

5 ไร่

2588

-

21. สาขานครอินทร์ 3)

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

2588

คํามันต่ออายุ

22. สาขาบ้านเพ3)

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

2588

คํามันต่ออายุ

23. สาขาทุ่งสง3)

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

2588

คํามันต่ออายุ

24. สาขาศรี นคริ นทร์ 22)

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

2582

คํามันต่ออายุ

25. สาขาพิษณุ โลก 23)

22 ไร่

2588

คํามันต่ออายุ

26. สาขาเกาะช้าง3)

6 ไร่

2591

คํามันต่ออายุ

27. สาขาโคราช 23)

22 ไร่ 27 ตารางวา

2588

คํามันต่ออายุ

28. สาขาน่ าน3)

28 ไร่ 78.3 ตารางวา

2588

คํามันต่ออายุ

29. สาขาอ่าวนาง2)

6 ไร่

2578

คํามันต่ออายุ

30. สาขากะรน2)

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

2581

คํามันต่ออายุ

31. สาขาวาริ นชําราบ3)

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

2588

คํามันต่ออายุ

32. สาขาหนองจอก3)

15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

2589

-

33. สาขาแหลมฉบัง3)

17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา

2589

-

34. สาขาศรี สะเกษ2)

56.6 ตารางวา

2581

คํามันต่ออายุ

35. สาขาวังหิน2)

2,696 ตารางเมตร

2582

คํามันต่ออายุ

36. สาขากาฬสินธ์3)

20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

2589

คํามันต่ออายุ

37. สาขาอุดมสุ ข2)

4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา

2579

-

38. สาขาปทุมธานี3)

21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา

2590

คํามันต่ออายุ

39. สาขาประชาอุทิศ3)

3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

2590

คํามันต่ออายุ

40. สาขาสุขุมวิท 713)

1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา

2585

คํามันต่ออายุ

41. สาขานวมินทร์ 703)

4 ไร่ 3 งาน

2585

คํามันต่ออายุ

42. สาขาชะอํา2)

8 ไร่ 8 ตารางวา

2576

-

43. สาขาอ่อนนุช3)

2 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา

2586

-

44. สาขาสุขสวัสดิ3)

4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

2591

-

45. สาขาลาดกระบัง3)

4 ไร่ 73 ตารางวา

2587

-

46. สาขากบินทร์ บุรี3)

25 ไร่

2591

-

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 38

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ศูนย์ จําหน่ ายสินค้า
47. สาขาสัตหีบ3)
48. สาขาราม

3)

49. สาขาอมตะนคร3)
50. สาขาบางคอแหลม )

ขนาดทีดิน

ปี ทีสัญญาครบกําหนด (พ.ศ)

เงือนไขสํ าคัญ

ไร่ งาน . ตารางวา

2592

-

ไร่

2592

-

7 ไร่

2592

-

2593

-

ไร่ งาน . ตารางวา

หมายเหตุ: 1) ระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญาตํากว่า 10 ปี
2) ระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญาตังแต่ 10-20 ปี
3) ระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญาตังแต่ 20-30 ปี

สัญญาเช่ าอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้เช่ าอาคารและส่ วนปรับ ปรุ งอาคารเพือใช้เป็ นที ตัง
สถานทีประกอบการในประเทศไทยจํานวน 18 แห่ง ทังนี มีช่วงอายุสัญญาเช่ าอยูร่ ะหว่าง 4 ปี - 25 ปี และมี
ช่วงระยะเวลาเช่าทีเหลือตามสัญญาอยูร่ ะหว่างประมาณ 1 ปี - 25 ปี โดยมีรายละเอียดทําเลทีตัง พืนทีใช้สอย
และเงือนไขสําคัญดังต่อไปนี
ศูนย์ จําหน่ ายสินค้า

พืนทีใช้ สอย

ปี ทีสั ญญาครบกําหนด (พ.ศ)

เงือนไขสํ าคัญ

1. สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

2566

ให้สิทธิ ได้เช่ าก่อนผูอ้ ืน
ภายหลังหมดอายุสัญญาเช่า

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

2564

คํามันต่ออายุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

2566

คํามันต่ออายุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดย่าโม 145 ตารางเมตร

2564

คํามันต่ออายุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

2564

คํามันต่ออายุ

6. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ
สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

2578

คํามันต่ออายุ

7. แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาทาวน์ อิน ทาวน์

1,984 ตารางเมตร

2577

คํามันต่ออายุ

8. สยามโฟรเซ่ น
สาขาตลาดนานาเจริ ญ

400.30 ตารางเมตร

2570

-

9. แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาตลาดวงศกร

59.5 ตารางเมตร

2579

-

ตารางเมตร

2574

-

10. สยามโฟรเซ่น สาขานาเกลือ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 39

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ศูนย์ จําหน่ ายสินค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

พืนทีใช้ สอย

ปี ทีสั ญญาครบกําหนด (พ.ศ)

เงือนไขสํ าคัญ

11. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ
สาขาวังหิน

400 ตารางเมตร

2582

-

12. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ
สาขาเพชรเกษม

9,968 ตารางเมตร

2578

-

13. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ
สาขาบางปู

1,998 ตารางเมตร

2574

-

14. แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาพระราม 4

1,200 ตารางเมตร

2574

-

15. แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาทองหล่อ

1,500 ตารางเมตร

2564

-

16. แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาสัมมากร

0-3-67 ไร่

2574

-

17. สาขาตลาดนาทองเจริ ญ

1,728 ตารางเมตร

2587

-

18. เฟรชแอทแม็คโคร
สาขาอีสพาร์ค

1,109 ตารางเมตร

2588

-

ณ วันที 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้เช่ าอาคารและส่ วนปรับ ปรุ งอาคารเพือใช้เป็ นทีตัง
สถานทีประกอบการในต่างประเทศจํานวน 20 แห่ ง โดยมีรายละเอียดทําเลทีตัง พืนทีใช้สอย และเงือนไข
สําคัญดังต่อไปนี
ประเทศ/การประกอบธุรกิจ

พืนทีเช่ า

ปี ทีสั ญญาครบกําหนด
(พ.ศ)

เงือนไขสํ าคัญ

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน / สํานักงาน
ใหญ่ Makro (Guangzhou) Food
Company Limited

843.68 ตารางเมตร

2566

ให้สิทธิ ได้เช่ าก่อนผูอ้ ืน
ภายหลังหมดอายุสัญญาเช่า

2. สาธารณรัฐประชาชนจีน / ศูนย์
จําหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร สาขา Huadu

2,792.78 ตารางเมตร

2580

ให้สิทธิ ได้เช่ าก่อนผูอ้ ืน
ภายหลังหมดอายุสัญญาเช่า

3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา /
สํานักงานใหญ่ ARO Commercial
Company Limited และ ศูนย์จาํ หน่าย
สิ นค้าแม็คโคร สาขา Sat San

37,312 ตารางเมตร

2592

คํามันต่ออายุ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 40

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ประเทศ/การประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

พืนทีเช่ า

ปี ทีสั ญญาครบกําหนด
(พ.ศ)

เงือนไขสํ าคัญ

4. กัมพูชา / สํานักงานใหญ่ Makro
(Cambodia) Company Limited และ
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร
สาขา Sen Sok กรุ งพนมเปญ

51,709 ตารางเมตร

2590

คํามันต่ออายุ

5. กัมพูชา / ศูนย์จาํ หน่ ายสินค้าแม็คโคร
สาขา Siem Reap

53,376 ตารางเมตร

2591

คํามันต่ออายุ

6. กัมพูชา / สํานักงานใหญ่ Indoguna
(Cambodia) Company Limited

367 ตารางเมตร

2563

คํามันต่ออายุ

7. อินเดีย / สํานักงานใหญ่ CP Wholesale 141 หน่วยพืนที
India Private Limited
ทํางาน (Co-Working
Space)

2568

-

8. อินเดีย / ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า LOTS
Wholesale Solutions สาขา Ithum

5,365.05 ตารางเมตร

2591

คํามันต่ออายุ

9. อินเดีย / ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า LOTS
Wholesale Solutions สาขา AKD

3,763.03 ตารางเมตร

2581

คํามันต่ออายุ

10. อินเดีย / ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า LOTS
Wholesale Solutions สาขา NSP

4,695.50 ตารางเมตร

2576

-

11. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / สํานักงาน
ใหญ่และคลังสิ นค้า Indoguna Dubai
Limited Liability Company

596.99 ตารางเมตร

2563

คํามันต่ออายุ

12. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / คลังสิ นค้า
Indoguna Dubai Limited Liability
Company

181.73 ตารางเมตร

2564

คํามันต่ออายุ

13. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / สํานักงาน
Maxzi The Good Food Restaurant
& Cafe Limited Liability Company
และ ร้านอาหาร/มินิมาร์ท MAXZI
The Good Food Shop

278.70 ตารางเมตร

2564

คํามันต่ออายุ

14. สิ งคโปร์ /สํานักงาน คลังสิ นค้า และ
สถานทีตัดแต่งและบรรจุสินค้า

1543.7 ตารางเมตร

2586

-

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 41

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ประเทศ/การประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

พืนทีเช่ า

ปี ทีสั ญญาครบกําหนด
(พ.ศ)

เงือนไขสํ าคัญ

Indoguna (Singapore) Private
Limited
15. สิ งคโปร์ /สํานักงาน คลังสินค้า และ
สถานทีตัดแต่งและบรรจุสินค้า
Indoguna (Singapore) Private
Limited

1542.2 ตารางเมตร

2564

คํามันต่ออายุ

16. สิ งคโปร์ /สํานักงาน คลังสินค้า และ
สถานทีตัดแต่งและบรรจุสินค้า
Indoguna (Singapore) Private
Limited

1543.8 ตารางเมตร

2568

คํามันต่ออายุ

17. เวียดนาม / สํานักงานและคลังสิ นค้า
Indoguna Vina Food Service
Company Limited

997 ตารางเมตร

2564

คํามันต่ออายุ

18. เวียดนาม / สํานักงาน Indoguna Vina 200 ตารางเมตร
Food Service Company Limited

2566

คํามันต่ออายุ

19. เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง / สํานักงาน
Indoguna Lordly Company Limited

349.31 ตารางเมตร

2567

คํามันต่ออายุ

20. เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง / สํานักงาน
และสถานทีตัดแต่งและบรรจุสินค้า
Indoguna Lordly Company Limited

724.64 ตารางเมตร

2567

คํามันต่ออายุ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที 42

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มิได้เป็ นคูค่ วามหรื อคูก่ รณี ในคดีหรื อข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ทียังไม่สินสุ ดทีอาจส่ งผล
กระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทีมีจาํ นวนสู งเกิ นกว่าร้ อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ
วันที 31 ธันวาคม 2563 รวมทังคดีทีมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างมี นัยสําคัญ
และคดีอืนทีมิได้เกิดจากการประกอบธุ รกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ส่วนที 1 การประกอบธุ รกิจ ข้อ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที 43

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสํ าคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั ฯ
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“SML”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
วันที่จดทะเบียน
: 10 พฤษภาคม 2531
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
: 0 2067 9888
โทรสาร
เว็บไซต์
: www.siammakro.co.th
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ในการจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่
ลูกค้าทัว่ ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจขนาด
เล็กถึ งขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้ านค้าปลี กรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่ม
สถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 4,800,000,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
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6.2 ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ลําดับ
1

2

3

4

ชื่ อธุรกิจ/ สถานที่ต้ งั
บริษทั โปรมาร์ ท จํากัด ("PRO")
1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 0 2067 8999
โทรสาร: 0 2067 9044
บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด ("MROH")
1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 0 2067 8999
โทรสาร: 0 2067 9044
Makro (Cambodia) Company Limited ("MAC")
5734, Street 1003, Bayab Village,
Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok,
Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์: (855) 23 977 377
เว็บไซต์: www.makrocambodia.com
CP Wholesale India Private Limited ("CPWI")
7th & 8th Floor, WeWork BlueOne Square, 246, Phase
IV, Udyog Vihar, Gurugram 122016 , India
โทรศัพท์: (91) 124 447 9000
โทรสาร: (91) 124 447 9199
เว็บไซต์: https://corporate.lotswholesale.com/

ประเภทธุรกิจ

ประเทศที่
ดําเนินธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ

กิจการจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค

ไทย

สามัญ

10,000,000
บาท

2,500,000
บาท

100
บาท

กิจการให้บริ การด้านเทคนิ คและ
การให้บริ การสนับสนุนแก่
วิสาหกิจในเครื อ

ไทย

สามัญ

4,707,000,000
บาท

4,532,000,000
บาท

100
บาท

ดําเนิ นธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ งและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่ อง

กัมพูชา

สามัญ

68,000,000
47,200,000
10
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ดอลลาร์ สหรัฐฯ ดอลลาร์ สหรัฐฯ

ดําเนิ นธุรกิจค้าส่ งและธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

อินเดีย

สามัญ

675,000,000
รู ปีอินเดีย
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671,428,530
รู ปีอินเดีย

10
รู ปีอินเดีย

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.99

99.99

70

99.99
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ชื่ อธุรกิจ/ สถานที่ต้ งั

5

ARO Commercial Company Limited ("MM")
322, Upper Pazundaung Road, Sat San Ward Mingalar
Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar 11171
โทรศัพท์: (95) 9700 330 100
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
Makro (Guangzhou) Food Company Limited
("MGZ")
Zibian#01 of 10th & 11th Floor, No.65 Xianlie Middle
Road, Yuexiu District, Guangzhou, China
โทรศัพท์: (86) 020 2333 6999
Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket
Company Limited ("MGH")
No.163 Yingbin avenue, Gaosheng Square,
1st & 2nd Floor, Huadu District, Guangzhou, China
โทรศัพท์: (86) 020 2221 6688
บริษทั สยามฟูดเซอร์ วสิ จํากัด ("SFS")
2439 ถนนริ มทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2782 6000
โทรสาร: 0 2782 6009
เว็บไซต์: www.siamfoodservices.com

6

7

8

9
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ประเภทธุรกิจ

ประเทศที่
ดําเนินธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ดําเนิ นธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ งและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่ อง

สาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมา

สามัญ

31,300,000
31,300,000
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ดอลลาร์ สหรัฐฯ

-

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.99

ให้บริ การด้านการตลาดและ
ที่ปรึ กษา

สาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมา

สามัญ

183,000
183,000
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ดอลลาร์ สหรัฐฯ

-

99.99

ดําเนิ นธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ งและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่ อง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สามัญ

111,000,000
หยวนเหริ น
หมินปี้

111,000,000
หยวนเหริ น
หมินปี้

-

99.99

ดําเนิ นธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ งและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่ อง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สามัญ

15,000,000
หยวนเหริ น
หมินปี้

15,000,000
หยวนเหริ น
หมินปี้

-

99.99

ไทย

สามัญ

3,183,000,000
บาท

3,183,000,000
บาท

100
บาท

99.99

กิจการนําเข้าและจําหน่ายอาหาร
จากต่างประเทศและในประเทศ
และให้บริ การด้านค่าระวางและ
จัดส่งสิ นค้าค่าเช่าและ ค่าเก็บรักษา
สิ นค้า

ทุนจดทะเบียน
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ทุนชําระแล้ ว

มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ
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ลําดับ

ชื่ อธุรกิจ/ สถานที่ต้ งั

ประเภทธุรกิจ

ประเทศที่
ดําเนินธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ

10

Indoguna Vina Food Service Company Limited
("INDV")
44B Phan Xich Long Street, Ward 3, Phu Nhuan
District, Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์: (84) 907 091 188
โทรสาร: (84) 28 3995 6756
เว็บไซต์: www.indogunavina.com
Indoguna (Singapore) Private Limited ("INDS")
36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate,
Singapore 758221
โทรศัพท์ : (65) 6755 0330
โทรสาร : (65) 6755 9522
เว็บไซต์ : www.indoguna.com
Indoguna Dubai Limited Liability Company
("INDD")
Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1
P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates
โทรศัพท์ : (971) 4 338 6304
โทรสาร : (971) 4 338 6305
เว็บไซต์: www.indoguna.com/indogunadubai-llc/
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

ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัด
จําหน่าย รวมทั้งธุรกิจธุ รกิจนําเข้า
และส่ งออกผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร

เวียดนาม

สามัญ

5,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐ

5,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐ

-

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
รวมทั้งธุรกิจนําเข้าและส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร

สิ งคโปร์

สามัญ

1,600,000
1,600,000
ดอลลาร์ สิงคโปร์ ดอลลาร์ สิงคโปร์

-

80

ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

สามัญ

300,000
300,000
1,000
ดีแรห์มสหรัฐ ดีแรห์มสหรัฐ ดีแรห์มสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อาหรับเอมิเรตส์ อาหรับเอมิเรตส์

80

ดําเนิ นธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้า
ปลีกขนาดเล็ก

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

สามัญ

8,000,000
7,000,000
1,000
ดีแรห์มสหรัฐ ดีแรห์มสหรัฐ ดีแรห์มสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อาหรับเอมิเรตส์ อาหรับเอมิเรตส์

80

11

12

13
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ประเภทธุรกิจ

ประเทศที่
ดําเนินธุรกิจ

ประเภทหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
รวมทั้งธุรกิจนําเข้าและส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง

สามัญ

10,000
ดอลลาร์ ฮ่องกง

10,000
ดอลลาร์ ฮ่องกง

1
ดอลลาร์ ฮ่องกง

80

ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง

สามัญ

1,000,000
ดอลลาร์ ฮ่องกง

1,000,000
ดอลลาร์ ฮ่องกง

1,000
ดอลลาร์ ฮ่องกง

80

ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร

กัมพูชา

สามัญ

2,500,000
ดอลลาร์ สหรัฐ

2,500,000
ดอลลาร์ สหรัฐ

10
ดอลลาร์ สหรัฐ

99.99

โทรศัพท์: (971) 4 395 3988
เว็บไซต์: https://maxzi.ae

14

15

16

Indoguna Lordly Company Limited ("INDL")
Unit 5A & Unit 7B, Sing Mei Industrial Building
29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 2730 2025
เว็บไซต์: www.lordly.com.hk
Just Meat Company Limited ("JM")
Unit 5A & Unit 7B, Sing Mei Industrial Building
29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 2730 2025
เว็บไซต์: www.justmeat.com.hk
Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”)
No. 5734, Street 1003, Bayab Village,
Sangkat Phnom Penh Thmey,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์: (855) 2390 1369
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6.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ้น :

ผู้สอบบัญชี :

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000, 0 2009 9999
โทรสาร 0 2009 9991
1) นางสาวสุ จิตรา มะเสนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8645
2) นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
3) นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2677 2000
โทรสาร 0 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย :

บริ ษทั เอสซี แอล นิชิมูระ จํากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 6667-8
โทรสาร 0 2676 6188-9
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 6667-8
โทรสาร 0 2676 6188-9
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ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หน้าที 50
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ

7.2

2,400,000, บาท
2,400,000, บาท
4,800,000,000 หุน้
0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น
ณ วันที 25 สิ งหาคม 2563 ซึ งเป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) บริ ษทั ฯ มี
การกระจายการถือหุน้ ดังนี
ผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
 นิ ติบุคคล
 บุคคลธรรมดา
รวม
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว
 นิ ติบุคคล
 บุคคลธรรมดา
รวม

จํานวนหุ้น
4,800,000,000

สั ดส่ วนการถื อหุ้น
(%)
100.00

4,680,745,700
70,423,213
4,751,168,913

97.51
1.47
98.98

47,700,576
1,130,511
48,831,087

1.00
0.02
1.02

ข้ อจํากัดการถือครองหุ้นสามัญโดยบุคคลต่างด้าว
บริ ษทั ฯ มีขอ้ จํากัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ทีร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว โดย ณ วันที 25 สิ งหาคม 2563 บริ ษัทฯ มี บุคคลต่างด้า วถื อครองหลัก ทรั พ ย์ร้อ ยละ 1.02 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว

ส่วนที 2 การจัด การและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ น้ หน้าที 51
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และมีรายชือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี
รายชื อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
3. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว
4. นายปริ ญญา เธี ยรวร
5. กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพล
6. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นระยะยาว 75/25
7. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
8. กองทุนเปิ ด บัวหลวงเฟล็กซิ เบิลเพือการเลียงชีพ
9. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1
10. กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ
รวม

จํานวนหุ้น
2,640,302,800
1,827,598,700
41,981,900
29,000,000
26,246,700
18,136,900
12,995,868
11,660,700
10,870,000
8,932,800
4,627,726,368

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(%)
55.01
38.07
0.88
0.60
0.55
0.38
0.27
0.24
0.23
0.19
96.42

กลุ่มผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ทีโดยพฤติการณ์ มีอิท ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายหรื อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่ างมี
นัยสําคัญ
บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุน้ ใน
บริ ษทั ฯ รวมกันร้อยละ 93.08 ของหุน้ ทีออกและเรี ยกชําระแล้วทังหมด เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มี
อิ ทธิ พลต่อการกํา หนดนโยบายหรื อการดํา เนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างมี นัยสําคัญ เนื องจากมี ผูแ้ ทนเข้า ร่ วมเป็ น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 8 คน จากจํานวนกรรมการทังหมด 15 คน ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายก่อศักดิ
ไชยรัศมี ศกั ดิ นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ วงศ์ นายณรงค์ เจี ยรวนนท์ นายประเสริ ฐ จารุ พนิ ช นายพิทยา เจี ยรวิสิฐ กุ ล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล และ นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื องทีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
7.3

การออกหลักทรัพย์ อืน
- ไม่มี -
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หากไม่มีความจําเป็ นอืนใด คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ทีหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละ
ปี ตามงบการเงินรวม โดยเริ มจากผลการดําเนินงานตังแต่ปี 2537 เป็ นต้นไป
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการของบริษทั ย่อยจะพิจารณาเป็ นครังคราวไป
7.4.3 ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2558 - 2562)
กําไรต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลต่อหุ น้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

2558
1.12
0.85
75.90

2559
1.13
0.85
75.40

2560
1.29
0.96
74.60

2561
1.24
0.96
77.50
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2562
1.30
0.96
73.80
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการชุ ด ย่อย ที ช่ วยกลันกรองเรื องที สํา คัญซึ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
จํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทน และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- คณะเจ้าหน้าทีบริ หาร โดยมี ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของ
บริ ษทั ฯ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกรรมการจํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 13 ท่าน โดยในจํานวนนีประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 5 ท่าน
(เท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด)
- กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่าน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตังประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที 54
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รายชื อคณะกรรมการบริษทั ฯ และการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2563

รายชื อ
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์
2. นายโชติ โภควนิช

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
(ได้รับการแต่งตังวันที 18 กุมภาพันธ์
2563)
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(9 ครัง)
8/8

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(8 ครัง)
-

การประชุ ม
คณะกรรมการ
สรรหาฯ
(2 ครัง)
-

9/9

8/8

2/2

-

1/1

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
(3 ครัง)
-

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
(1 ครัง)
1/1

3. นายเรวัต ฉําเฉลิม

กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

9/9

-

-

3/3

1/1

4. นางกรรณิ การ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

9/9

8/8

-

-

1/1

5. นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

9/9

8/8

-

3/3

1/1

6. นายประสพสุ ข บุญเดช

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

9/9

-

2/2

-

1/1

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที 55
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รายชื อ
7. นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ
8. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล

9. นายประเสริ ฐ จารุ พนิช
10.
11.
12.
13.
14.

นายพิทยา เจี ยรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ วงศ์

15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ตําแหน่ ง
กรรมการ/
รองประธานกรรมการที 1/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/
รองประธานกรรมการที 2/
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร-กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ/
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หารกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group
Shared Service

คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(9 ครัง)
9/9

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(8 ครัง)
-

การประชุ ม
คณะกรรมการ
สรรหาฯ
(2 ครัง)
2/2

9/9

-

-

-

1/1

9/9

-

-

-

1/1

9/9
9/9
9/9
8/9
9/9

-

-

3/3

1/1
1/1
1/1
0/1
1/1

9/9

-

-

-

1/1

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที 56

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
(3 ครัง)
-

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
(1 ครัง)
1/1
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กรรมการซึงมีอาํ นาจลงลายมื อชื อแทนบริษทั ฯ
นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ หรื อ นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ วงศ์ หรื อ นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรื อ นายประเสริ ฐ จารุพนิช
คนใดคนหนึ ง ลงลายมื อชื อร่ ว มกับ นางสุ ช าดา อิ ท ธิ จ ารุ กุ ล หรื อ นางเสาวลัก ษณ์ ถิ ฐ าพันธ์ หรื อ นายพิท ยา
เจียรวิสิฐกุล รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตามข้อบังคับ และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5
คน หรื อจํานวนขันตําตามทีกฎหมายและมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นกําหนดแต่ไม่เกิ น 15 คน โดยต้องมี กรรมการอิส ระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่ น้อยกว่ากึงหนึ งของ
จํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย
หน้าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั ฯ
1) ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ีประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าทีเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยส่ ง
หนังสื อนัดประชุ มไม่ น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพือให้กรรมการบริ ษทั ฯ มีเวลาเพียงพอทีจะศึกษา และ
พิจารณาตัดสิ นใจอย่างรอบคอบในเรื องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่ วมกับประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
3) มี ห น้า ที ควบคุ ม การประชุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จัด สรรเวลาให้เ พีย งพอที ฝ่ ายบริ ห ารจะนํา เสนอข้อ มู ล
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ก รรมการซัก ถามและแสดงความคิดเห็ น อย่างอิส ระ ควบคุม ประเด็นในการ
อภิปราย และสรุปมติทีประชุม
4) ส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสี ยงลงมติ และ
การออกจากห้องประชุม เมือมีการพิจารณาระเบียบวาระทีกรรมการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) สื อสารข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ
6) สนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น และทําหน้าที เป็ นประธานในทีประชุม เพือควบคุม
การประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
7) สนับ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ตามขอบเขตอํา นาจหน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากหน้าทีหลักในฐานะผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังมีอาํ นาจหน้าทีความรั บผิดชอบไป
ตามทีกําหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ งรวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี
1) คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ห น้า ที กํา หนดทิ ศ ทางและนโยบายหลัก ของบริ ษ ัท ฯ ที ชัดเจน เหมาะสม ตาม
สภาพแวดล้อมและการเปลียนแปลงปัจจัยต่างๆ นอกจากนี มี หน้าทีกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนิ นการตาม
นโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่ งใสและเป็ น
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ธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ ผลกระทบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม และ
มาตรฐานทีเกียวข้องทังในประเทศและระดับสากล
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าทีในการกําหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะปานกลาง
พร้อมทังแผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริ ษทั ฯ โดยพิจารณาถึ งการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสี ยงต่า งๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่ วนได้เสี ยทีเกี ยวข้องตลอดสาย value
chain ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณประจําปี ที กําหนด
ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ รวมทังสนับสนุนให้มี
การพิจารณาทบทวนแผนงานกลยุทธ์ และภารกิจบริ ษทั ฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ของบริ ษทั ฯ เพือให้กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับข้อบังคับและระเบียบของบริ ษทั ฯ เพือให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที รับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจของ
ตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพืนฐานของความซื อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีในการอนุมตั ิการดําเนินการทางการเงินทีเกี ยวข้องกับการลงทุนของบริ ษ ทั ฯ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าทีกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทาง
การเงิน การสอบบัญชี การบริ หารความเสี ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีความน่าเชือถือ
มี ก ารติ ดตาม ประเมิ นผล และทบทวนระบบการบริ หารความเสี ยง การควบคุ มภายในและการตรวจสอบ
ภายในเป็ นประจําเพือให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องละเว้นหรื อหลีกเลียงการมีส่วนร่ วมในกิ จการใด ๆ ซึ งตนหรื อญาติสนิทมี ส่วนได้
เสี ยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทังสอดส่ องดูแล
เรื องการจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที เกี ยวโยงกัน ตลอดจนดู แลให้มี
แนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพือให้การทํารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขันตอนการดําเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ตามทีกฎหมายกําหนด และเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้
คณะกรรมการและบริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะและ
รายบุคคลเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง โดยร่ วมกันพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและวิเคราะห์ปัญหา
เพือหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลงานและกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
เป็ นประจําทุกปี
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11) กรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุ้นทุกครัง หากมีภารกิจ
สําคัญทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
12) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มี การประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิต ามนโยบายการกํา กับ ดู แลกิ จการที ดี และ
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครัง
13) คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ มี ห น้า ที กํา กับ ดูแลให้มี ก ารส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวัต กรรม และนํา นวัต กรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยูบ่ นพืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ งแวดล้อม
14) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าทีกําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย รวมถึ งระดับการแต่งตังบุคคลไป
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ในบริ ษ ัท ย่อ ย ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษทั ย่ อ ยที
เหมาะสม
15) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าทีส่ งเสริ มให้มีการพัฒนากรรมการอย่างสมําเสมอ เช่ น การเข้าร่ วมการอบรม
การสัมมนา การดูงานต่างประเทศ เป็ นต้น
16) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าทีกํากับ ดูแลให้มี แผนสื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ประธานเจ้าหน้า ที
บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
17) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้า ทีกํากับ ดูแ ลให้ฝ่ายบริ หารมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ท รัพ ยากร เช่ น
การเงิ น ทรัพย์สิ น ภูมิ ปัญญา และบุคลากร เป็ นต้น ให้เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล โดย
คํานึงถึงการเปลียนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอก
18) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าทีกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์ รัปชัน
รวมถึงส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที เกียวข้อง
19) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีกํากับดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลซึ งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี / รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่าง
เพียงพอ รวมทังสนับสนุนให้บริ ษทั จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หารเพือประกอบการเปิ ดเผย
งบการเงินทุกไตรมาส อนึ ง ในกรณี ทีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ งเป็ น
การเฉพาะ กรรมการรายนันควรดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
20) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ
และมี การรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ อย่างสมําเสมอ และในกรณี ที บริ ษ ัทฯ ประสบปั ญหาหรื อมี
แนวโน้ม จะประสบปั ญหาทางการเงิ น คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ มี หน้าทีดูแลให้ฝ่ายบริ หารกําหนดแผนการ
แก้ปัญหาทางการเงิน เพือความอยูร่ อด และ/หรื อเพือประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
21) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีและความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น และดําเนิ นงานโดยรักษาผลประโยชน์ข องผู ้
ถื อ หุ้น ดํา เนิ น การจัดประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและระเบีย บข้อบัง คับ ที เกี ยวข้อง รวมถึ ง
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
22) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ งรวมถึงการกําหนด
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื อถื อ (Integrity) และความ
พร้อมใช้ข องข้อมู ล (Availability) รวมทังการจัดการข้อมูลทีอาจมี ผลกระทบต่ อราคาหลัก ทรัพ ย์ (Market
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Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที
เกียวข้องในการปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
23) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนใดเกียวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ตามทีผูถ้ ือหุน้ มอบหมาย
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะเจ้าหน้าทีบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งจํานวน 5 ท่าน โดยมี
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุด ตามรายชื อดังนี
1) นางสุชาดา อิทธิจารุ กุล
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ
2) นายริ คาร์ โด้ เบารอตโต้
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโครประเทศไทย
3) นายชิ หลุง ลิน
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วสิ เอเชียแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง
4) นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group
Shared Service และ รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
5) นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศ
ทางธุรกิจ
หน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
ประธานเจ้าหน้า ทีบริ หาร - กลุ่ ม ธุ รกิ จสยามแม็ คโคร ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ท าํ หน้า ที
เกี ยวกับ การดํา เนิ น ธุ รกิ จ ตามปกติ ข องบริ ษ ัท ฯ โดยบริ ห ารงานตามแผนและงบประมาณที ได้รับ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ซื อสัตย์ สุ จริ ต และมีหน้าทีในการกํากับดูแลกิจการให้มีการดําเนินธุรกิจให้
เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสมและเทียงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทัวไปและข้อมูลด้านการเงินของบริ ษทั ฯ ตามแนวทางทีพึงปฏิบตั ิทีดี และไม่ทาํ การใดทีมีส่วนได้เสี ยหรื อมี
ผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทังนี ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็ น
กรรมการในบริ ษทั อืน ยกเว้น การเป็ นกรรมการในบริ ษทั ทีมี ความเกียวโยงกับ บมจ. สยามแม็คโคร ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
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รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ
(รวมคูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ลําดับ

รายชื อกรรมการ

ตําแหน่ ง

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
ครังแรก

จํานวนหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม
2563
2562

เพิมขึน/
ลดลง

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(%)

กรรมการ
1
2

นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายโชติ โภควนิ ช

3

นายเรวัต ฉําเฉลิม

4
5

นางกรรณิการ์ งามโสภี
นายจักร บุญ-หลง

6

นายประสพสุ ข บุญเดช

7

นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ

8

นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที 1/ กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที 2/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

18 กุมภาพันธ์ 2563
5 กรกฎาคม 2556

-

N/A
-

-

-

28 สิ งหาคม 2562

10,000*

10,000*

-

0.00

28 สิ งหาคม 2562
28 สิ งหาคม 2562

-

-

-

-

8 พฤศจิกายน 2562

-

-

-

-

5 กรกฎาคม 2556

-

-

-

-

29 สิ งหาคม 2539

-

-

-

-
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ลําดับ
9
10
11
12
13
14
15

รายชื อกรรมการ
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ตําแหน่ ง

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
ครังแรก

จํานวนหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม
2563
2562
200
200
-

-

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(%)
0.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/A

-

-

นายอํารุ ง สรรพสิทธิวงศ์
ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิ ช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร –
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared
Service

5 กรกฎาคม 2556
7 พฤษภาคม 2531
5 กรกฎาคม 2556
5 กรกฎาคม 2556
5 กรกฎาคม 2556
5 กรกฎาคม 2556
15 ธันวาคม 2547

16

นายชิ หลุง ลิน

15 พฤษภาคม 2546

-

17

นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุม่ ธุ รกิจฟูดเซอร์วิส
เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

2 กันยายน 2556

18

นายริ คาร์โด้ เบารอตโต้

1 มกราคม 2563

เพิมขึน/
ลดลง

ผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
ประเทศไทย

หมายเหตุ: * ถือหุน้ โดยคูส่ มรส
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บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดองค์ กร ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้า
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร
ต่างประเทศ

ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร –
กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร
ประเทศไทย

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร กลุ่มธุ รกิจ
ฟูดเซอร์วิส
เอเชียแปซิ ฟิกและ
ตะวันออกกลาง

รองประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร กลุ่มธุ รกิจ
สยามแม็คโคร
สายงาน Group
Shared Service

รองประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร กลุ่มธุ รกิจ
สยามแม็คโคร
สายงานสารสนเทศ
ทางธุ รกิจ

รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
สายงานบริ หารการเงิน –
ธุ รกิจสยามแม็คโคร
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รองประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร กลุ่มธุ รกิจ
สยามแม็คโคร
สายงานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
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8.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

เลขานุการบริษทั

เพือให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตังให้นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ตังแต่
วันที 1 มิถุนายน 2562 เพือปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนด โดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบ ดังนี
1)

2)
3)
4)

5)

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
จัดส่ งสํา เนารายงานการมี ส่วนได้เสี ย (กรรมการ/ ผูบ้ ริ ห าร/ บุคคลทีเกี ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีบริ ษ ัทฯ ได้รับรายงานนันจากกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิหน้าทีข้างต้นด้วยความรับ ผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต รวมทังต้องปฏิ บ ัติใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริ ษทั ตามทีแสดงไว้ใน เอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
1) กรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ปี 2563 (รวมกรรมการทีลาออกระหว่างปี ) สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับ 43.05 ล้านบาท ซึ งเป็ นไปตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 เมือวันที 24 กรกฎาคม 2563
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบกับองค์กรที อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และมี
ขนาดธุ รกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม
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อัตราค่าตอบแทนกรรมการตามทีได้ รับอนุมัติจากทีประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจํา
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอืน
• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน
2. เงินโบนัสประจําปี (ทังคณะ)
3. สิ ทธิประโยชน์ อนื

บาท/ท่ าน/เดือน

บาท/ท่าน/ปี

155,000
140,000

1,860,000
1,680,000

115,000
100,000
15,000
5,000

1,380,000
1,200,000
180,000
60,000

23.04 ล้านบาท
(ร้อยละ 0.50 ของเงินปั นผลทีจ่ายจากกําไรปี 2562)
ไม่มี

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลตามทีแสดงในตาราง “ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563”
2) ผู้บริหาร
ในปี 2563 ผูบ้ ริ ห าร จํา นวน 5 ราย ได้รับ ค่า ตอบแทนในรู ปแบบเงินเดื อนและโบนัส รวมเป็ นเงินทังสิ น
143.52 ล้านบาท
8.4.2 ค่าตอบแทนอืน
1) กรรมการ
กรรมการบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรู ปแบบอืนนอกเหนื อจากทีระบุไว้ในหัวข้อ “8.4.1 ค่าตอบแทนที
เป็ นตัวเงิน”
2) ผู้บริหาร
ในปี 2563 ผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนอืน ๆ ซึ งประกอบด้วย เงิ นกองทุนสํารองเลียงชี พ
เฉพาะส่ วนทีบริ ษทั ฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่านํา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบียประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็ นต้น รวมเป็ นเงินทังสิน 36.52
ล้านบาท
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ทีบริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่าง
จากจํานวนเงินทีแสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ งได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชี ที
รับรองทัวไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
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ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
ค่ าตอบแทนประจํา (บาท/ปี )
ลํา ดับ

รายชื อกรรมการ

1
2

นายศุภชัย เจี ยรวนนท์
นายโชติ โภควนิ ช

3
4
5
6

นายเรวัต ฉําเฉลิม
นางกรรณิการ์ งามโสภี
นายจักร บุญ-หลง
(2)

7

นายประสพสุข บุญเดช
นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ

8

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ

9
10
11
12
13
14
15

นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์
ดร.ประเสริฐ จารุพนิ ช
นายพิทยา เจี ยรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายณรงค์ เจี ยรวนนท์
นายอดิเ รก ศรีประทักษ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

รวมค่ าตอบแทน
ประจํา
ทีได้ รั บทังปี

โบนัส สํา หรั บ
ผลการดํา เนินงาน
ปี 2562

(1)

180,000

1,612,000
1,860,000

1,200,000

60,000

1,380,000
1,380,000
1,440,000
1,260,000

551,640
551,630
575,610
215,270

1,200,000

60,000

1,260,000

1,462,240

1,200,000

1,392,610

1,260,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

1,462,240
1,392,610
1,392,610
1,392,610
1,392,610
1,392,610
1,392,610

ประธานกรรมการ (ได้รบั การแต่งตังวันที 18 กุมภาพันธ์ 2563)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

1,612,000

กรรมการ/ รองประธานกรรมการที 1/ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที 2/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service

1,680,000
1,200,000

180,000
1,380,000
1,380,000

60,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
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60,000

1,840,000
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ค่ าตอบแทนประจํา (บาท/ปี )
ลํา ดับ

รายชื อกรรมการ

ตํา แหน่ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

รวมค่ าตอบแทน
ประจํา
ทีได้ รับทังปี

โบนัส สํา หรั บ
ผลการดําเนินงาน
ปี 2562

(1)

กรรมการทีลาออกระหว่ างปี 2563
1

นายอาสา สารสิน

ประธานกรรมการ
(ลาออกวันที 1 กุมภาพันธ์ 2563)

155,000

155,000

2,200,720

กรรมการทีลาออกระหว่ างปี 2562 (รั บเงินโบนัส สํา หรั บผลการดําเนินงานปี 2562)
1
2

3
4

นายอรรถพร ข่ายม่าน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ลาออกวันที 9 สิงหาคม 2562)
นายธีระ วิภูชนิ น
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
(ลาออกวันที 9 สิงหาคม 2562)
นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน (ลาออกวันที 9 สิงหาคม 2562)
ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ (ลาออกวันที 10 สิงหาคม 2562)
รวมเป็ นเงินค่ าตอบแทนกรรมการทังสิ น

14,967,000

4,440,000

300,000

หมายเหตุ:
(1)
(2)

โบนัสสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2562 ซึงจ่ ายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตามมติทประชุ
ี มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 วันที 24 กรกฎาคม 2563
ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล บริษทั ซีพี ออลล์ จํา กัด (มหาชน) ซึงได้รบั ค่าตอบแทนในปี 2563 รวมทังสิน 6,706,000 บาท
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300,000

-

1,180,630

-

1,138,460

-

1,011,970

-

1,101,320

20,007,000

23,040,000

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

8.5 บุคลากร
8.5.1 จํานวนพนักงานทังหมด และจํานวนพนักงานในแต่ ละสายงานหลัก
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และผลตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยในแต่ละสายงาน
พนักงานปฏิบตั ิการ (คน)
พนักงานสํานักงาน (คน)
รวม (คน)
ผลตอบแทนพนักงาน* (ล้านบาท)

Cash & Carry

Foodservice

รวม

16,101
1,195
17,295
6,343

593
593
453

16,101
1,788
17,889
6,796

หมายเหตุ: * จํานวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานไม่ได้รวมส่ วนของผูบ้ ริ หาร
รายชือบริ ษทั
SML
SFS
INDV
INDS
INDD
INDL
JM
MAXZI
MGH

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
Indoguna (Singapore) Private Limited
Indoguna Dubai Limited Liability Company
Indoguna Lordly Company Limited
Just Meat Company Limited
Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability
Company
Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket
Company Limited

INDC
PRO
MROH
ARO
MAC
CPWI
MGZ
MM

Indoguna (Cambodia) Company Limited
บริ ษทั โปรมาร์ท จํากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
ARO Company Limited
Makro (Cambodia) Company Limited
CP Wholesale India Private Limited
Makro (Guangzhou) Food Company Limited
ARO Commercial Company Limited

8.5.2 การเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี 8.5.3 ข้ อพิพาทด้านแรงงานในช่ วง 3 ปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคคล
แม็ค โครมี ก ารวางแผนพัฒนาบุ ค ลากรอย่า งเป็ นระบบตลอดเส้น ทางความก้า วหน้า ในแต่ ล ะสายงาน
ประกอบด้วย
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•

การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน และการพัฒนาตนเอง (Soft Skills)
ผ่านการปลูกฝังค่านิ ยม “VICTORY – 7 ค่านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร” อันได้แก่ มองการณ์ไกล ใจ
ซือสัตย์ เปิ ดรับสิ งใหม่ ทําอะไรเป็ นทีม รับผิดชอบงานทีทํา มุ่งมันสู่เป้าหมาย และทุกอย่างเป็ นไปได้

•

การพัฒนาทักษะเฉพาะทางที จําเป็ นในสายอาชี พ (Hard Skills) เพือเสริ มจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อน
ของบุคลากร ผ่า นหลัก สู ต รต่า งๆ ทังรู ป แบบออฟไลน์ เช่ น การเรี ยนรู้ ใ นห้องเรี ย น การลงมื อ
ปฏิบตั ิงานจริ ง การเข้าร่ วมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ฯลฯ และในรู ป แบบออนไลน์ หรื อ M-Learning
กว่า 300 หลักสูตร ทีพนักงานสามารถเข้าถึงหลักสู ตรพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ได้ทุกทีทุกเวลา

การฝึ กอบรมแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิ บตั ิการ ระดับผูจ้ ดั การระดับกลาง และระดับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง สําหรับพนักงานท้องถินในต่างประเทศ แม็คโครได้จดั หลักสู ตรพัฒนาศักยภาพทังก่อนเข้าทํางาน
และระหว่างการปฏิ บ ัติ ง าน รวมถึ ง จัดให้เ ข้า ร่ ว มฝึ กอบรมทีสํานัก งานใหญ่ แ ละที สาขาต่า งๆ ของศูนย์
จําหน่ายสิ นค้าในประเทศไทยเพือให้มี ความรู ้ และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ ง อีกทังยังเป็ น
การหล่อหลอมค่านิ ยมองค์กรและแม็คโครดี เอ็นเอให้กบั พนักงานท้องถิ นเหล่านันด้วย ในปี 2563 บริ ษทั ฯ
ได้จัดฝึ กอบรมให้แก่ พ นัก งานระดับ บริ หารที เป็ นผูน้ าํ กลยุท ธ์ ไปขับเคลื อนการบริ หารองค์ก ร เฉลี ย 48
ชัวโมงต่อคนต่อปี และพนักงานระดับปฏิบตั ิการได้รับการฝึ กอบรมโดยเฉลี ย 14 ชัวโมงต่อคนต่อปี
เมือจบหลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละหลักสู ตรจะมีการประเมินผลการเรี ยนรู้ ที นอกจากจะ
ทําให้บุคลากรทราบจุ ดแข็งและจุด อ่อนของตนเองแล้ว ยังเป็ นการเฟ้ นหาผูส้ ื บทอดตํา แหน่ งสําคัญของ
องค์กรและบุคลากรทีมีความโดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในระดับต่อไป
ด้วยโปรแกรมการพัฒนาผูน้ าํ (Talent Development Program) เช่ น หลัก สู ต รผูน้ ํารุ่ น ใหม่ (Young Talent)
หลักสูตร Makro Business Academy และ Makro Sales & Operations Academy เพือมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
แบบเจาะลึก เป็ นต้น
ด้วยสังคมในปั จจุบนั ทีก้าวเข้าสู่ สังคมดิ จิทลั เพือให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพและความพร้อมที จะ
รับ มือการเปลียนแปลง แม็คโครจึ งมี การพัฒนาบุคลากรตามกรอบการพัฒนาศักยภาพความรู ้และทัก ษะ
ดิจิทลั หรื อ Digital Literacy Capability Framework ซึ งครอบคลุมถึ งการพัฒนาทักษะในการนําเทคโนโลยี
ดิจิทลั มาประยุกต์ใช้เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน เช่น การตลาดดิจิทลั การเงินดิจิทลั การจัดการสาย
โซ่ อปุ ทานดิจิทลั เป็ นต้น
ก้าวสู่ การเป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรม
นวัตกรรมถือได้ว่าเป็ นอีกปัจจัยหนึ งทีช่ วยดึงศักยภาพภายในตัวของบุคลากรให้เด่นชัด บริ ษทั ฯ จึงส่งเสริ ม
ให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรมเพือพัฒนางานทีตนเองรั บ ผิดชอบ ซึ งนอกจากจะเพิมประสิ ท ธิ ภาพในการ
ทํางานแล้ว ยังทําให้บุคลากรรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ งขององค์กร มีความภาคภูมิใจในงานที ทํา และพร้อมทุ่ม เท
แรงกายแรงใจให้กบั องค์กรอย่างเต็มกําลัง นอกจากนี ยังถือเป็ นช่องทางหนึ งทีทําให้ผบู้ ริ หารทราบถึงปั ญหา
ในการทํางานและยังเป็ นโอกาสให้พนักงานนําเสนอแนวคิดในการแก้ไขและพัฒนางานที ตนเองรับผิดชอบ
อยู่
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เพือให้บ รรลุเ ป้ า หมายหลัก ในการสร้ า งองค์ก รแห่ ง นวัต กรรม ในปี ที ผ่านมาได้มี การจัดกิ จกรรมและ
โครงการต่างๆ ทีมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่ วมด้านนวัตกรรมให้แก่
พนักงานผ่า นกิ จกรรม “วันนวัต กรรม” ประจําไตรมาส ซึ งส่ งเสริ มให้ พนัก งานนํา เสนอโครงการด้า น
นวัตกรรมซึ งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ การพัฒนากระบวนการทํางาน (Process Improvement) การ
พัฒนาสิ นค้านวัตกรรม (Product Innovation) นวัตกรรมด้านการบริ การ (Service Innovation) และ รู ปแบบ
การทําธุ รกิ จ (Business Model) โดยในปี 2563 มี พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมทังสิ น 6,649 คน โดยมี การส่ ง
โครงการมาทังสิ น 1,398 โครงการ เกิดการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน เช่น “โครงการ Smart Item
Lookup” ทีเป็ นแอพลิเคชันทางมือถือสําหรับพนักงาน เพือช่วยค้นหาสิ นค้า ลดการใช้อุปกรณ์ Handheld ทํา
ให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน นอกจากนันโครงการต่างๆทีส่ งมา ยัง ทําให้เกิดผลกระทบเชิ งบวกต่อ
ธุรกิจ เช่น การลดค่าใช้จ่าย และการเพิมยอดขาย เป็ นต้น
“Makro 4.0 Innovation Awards” เป็ นอีกเวทีหนึ งทีเปิ ดโอกาสให้นวัตกรของแม็คโครได้มาแสดงผลงาน
นวัต กรรมที ตนเองค้นคิดและพัฒนา โดยคณะกรรมการซึ งมาจากตัวแทนของสายงานต่างๆ จะคัดเลือก
ผลงานที ดี ทีสุ ด เพื อรั บ รางวัลสุ ด ยอดนวัตกรรมแม็ค โคร 4.0 และมีโอกาสเป็ นตัว แทนของบริ ษ ัทฯ เข้า
ประกวดในเวที ต่ า งๆ เช่ น CPALL Approval Process Excellence, CPALL President Awards และ CPG
Chairman Awards รวมทังเวทีระดับประเทศ ซึ งเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานและส่ งเสริ ม ให้
เกิ ด การพัฒ นานวัต กรรมอย่า งต่ อ เนื องในองค์ก ร โดยโครงการที ได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ในปี นี ได้แ ก่
“โครงการเบเกอรี ผลิตง่ าย ขายคล่ อง กําไรดีดี” จากแผนกเบเกอรี ทีพัฒนาสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้ากลุ่ม Frozen
สามารถควบคุมมาตรฐานด้านสิ นค้า และลดขันตอนการผลิตได้ ทังยังสามารถเพิมยอดขายและกําไร จัดการ
สิ นค้าสะดวก และมีคุณภาพยิงขึน
แผนการสื บทอดตําแหน่ ง
แผนการสื บทอดตําแหน่งถือเป็ นส่ วนหนึงของการวางแผนกําลังคนให้ปฏิบตั ิหน้าที ในสายงานทีเหมาะสม
และเป็ นการรัก ษาบุ คลากรที มี ความสามารถไว้กับ องค์ก ร แม็คโครมี ก ารวางแผนการสื บ ทอดตํา แหน่ ง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งและตําแหน่ งทีสําคัญอย่างเป็ นระบบ เริ มจากการสรรหาบุคลากรทีมี คุณภาพสู งทังจาก
ภายในและภายนอกองค์ก ร ทังจากในประเทศและต่า งประเทศ และวางแผนการพัฒนาเพือเสริ ม สร้ า ง
ศัก ยภาพและเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารดํา รงตํา แหน่ ง ในระดับ สู ง ขึ นไป โดยมุ่ ง เน้น การพัฒนาทัก ษะ
ความสามารถทังด้านเทคนิคและการบริ หารจัดการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การคิดเร็ ว-ทําเร็ว (Speed) การรู ้จกั
ทํางานร่ วมกัน (Collaborative) และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปพร้อมๆ
กับการลงมือปฏิบตั ิจริ ง บุคลากรทีอยูร่ ะหว่างการพัฒนาเป็ นผูส้ ื บทอดตําแหน่งจะได้รับมอบหมายให้ทาํ งาน
ในโครงการระดับกลยุทธ์ขององค์กรซึ งถื อเป็ นการเรี ยนรู ้จริ งทังด้านทักษะเชิ งเทคนิ คและภาวะความเป็ น
ผูน้ าํ การมอบหมายให้ไปปฏิบตั ิงานทีศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครในต่างประเทศ การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ในหลัก สู ต รพัฒนาผูน้ าํ Makro Leadership 4.0 หลักสู ตรพัฒนาผูน้ าํ ระดับ รองผูอ้ าํ นวยการ (Super Star)
หลักสู ตรพัฒนาผูจ้ ดั การเขต (Star Plus) หลักสู ตรพัฒนาผูจ้ ดั การสาขา (Star) หลักสูตรพัฒนาผูจ้ ดั การสาย
งานและหัวหน้าสายงาน หลักสูตรบริ หารจัดการลูกค้า และหลักสูตรเกี ยวกับธุรกิจฟูดเซอร์ วิส รวมถึงการ
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที 70
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เข้าร่ วมสัมมนากับสถาบันผูน้ าํ ของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ในโครงการ SLP (Senior Leadership Program) และ
โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร SPLD (Strategy Program Leadership Development) เป็ นต้น เพือให้มันใจได้ว่า
แม็ค โครจะมี ผูส้ ื บทอดตํา แหน่ งสําคัญ ทีเพี ยงพอและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ ความต้องการและ
แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
8.5.5 นโยบายเกียวกับค่าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเป็ นธรรมแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ งเหมาะสม
ตามค่างาน ความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยเชื อมโยงกับผลการปฏิ บ ตั ิ งานของพนัก งานและ
ผูบ้ ริ ห ารแต่ล ะคน และเป็ นอัต ราที สามารถแข่ง ขันได้ใ นตลาดแรงงานสํา หรั บ อุต สาหกรรมเดี ย วกัน
นอกจากนี บริ ษ ัท ฯ ยัง ได้ก ํา หนดนโยบายค่ า ตอบแทน เพื อรั ก ษาและสร้ า งแรงจู ง ใจพนัก งานในการ
ปฏิบตั ิงานให้องค์ก รดําเนิ น งานไปสู่ เ ป้ าหมายในอนาคต เช่ น แนวทางการขึ นค่าจ้างประจํา ปี การปรั บ
เงินเดือนตามหน้าทีความรับผิดชอบทีเพิมขึนหรื อตามสภาวะตลาดทีเปลียนไป การจัดให้มีกองทุนสํารอง
เลี ยงชี พ เพื อเสริ ม สร้ า งความมันคงในการดํา รงชี พ แก่ พ นัก งานเมื อสิ นสุ ด การเป็ นพนัก งานหรื อ เมื อ
เกษียณอายุการทํางาน รวมถึงสวัสดิการอื น ๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน สวัสดิการ
ประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิมอัตราเงินเดื อนแก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ปี ละ 1 ครัง ในรู ปแบบของดัชนี วดั ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator:
KPI) ซึ งรวมถึงผลการปฏิ บตั ิงานในปัจจุบนั (ระยะสัน) และผลการปฏิบตั ิ งานตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ใน
ระยะยาว
การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะเชื อมโยงค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและพนักงานกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ทังในระยะสันและระยะยาวแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ละบุคคล ซึ งสามารถเทียบเคียงได้กบั องค์กรอืนในธุรกิจประเภทเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ทังนี เพือ
รักษาและเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กบั องค์กร นอกจากนัน บริ ษทั ฯ ได้
กําหนดการจ่ายโบนัสผันแปรตามผลประกอบการของบริ ษทั ฯ (Variable Bonus) และเชื อมโยงกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึนไป) เพือจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ
ตามเป้าหมายขององค์กร
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ
ด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
รวมถึงสนับสนุนการดาเนิ นการเพื่อต่อต้านคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ เพื่อสร้างคุณค่าและผลประกอบการที่ดีในระยะ
ยาวและเสริ มสร้างความมัน่ ใจและความเชื่ อมัน่ แก่ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้มอบหมายให้ค ณะกรรมการกากับดู แ ลกิ จ การทาหน้า ที่ ใ นการกากับดู แ ล ติ ด ตาม
สนับสนุนและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิ จการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการ
ให้สอดคล้องกับ กลยุท ธ์ แ ละทิ ศ ทางในการดาเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษทั ฯ กฎระเบี ยบของหน่ วยงานกากับดู แ ล ทั้ง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ตลท.) รวมถึงเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนิ นงานด้านการกากับดูแลกิจการบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยบริ ษทั ฯ
ได้รับผลการประเมิ นตามโครงการสารวจการกากับดู แ ลกิ จการบริ ษ ทั จดทะเบี ย นไทย (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ าปี 2563 ในระดับ “ดี เ ลิ ศ ” (Excellent) ต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ นปี ที่ 3
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ (AGM Checklist) ซึ่ งประเมิน
โดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4
1.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ใน “คู่มือการกากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” และกาหนดเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายฯ อย่างเคร่ งครัด
2.

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่ งประกอบด้วยหลักการและแนว
ปฏิ บตั ิ ที่ดีเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และการดาเนิ นธุ รกิ จให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน
ยึดถือปฏิบตั ิ โดยสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการ และให้ความสาคัญเรื่ องการเคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม โปร่ งใสและตรวจสอบได้
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ทั้งด้านความรู ้ ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
และการปลูกฝั งจิ ตสานึ กให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ มี ความซื่ อสัตย์ สุจริ ต พากเพี ยร อดทน และรั บผิดชอบ โดย

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 72
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่ องจริ ยธรรม และปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ
3.

การสื่ อสารและส่ งเสริมให้ มกี ารปฏิบัติ

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้มีการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และเน้นย้ าถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ ดีให้แก่พนักงานทุ ก
ระดับของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
3.1

คู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริ ษทั ฯ จัดให้มีคู่มือการกากับดู แลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จเพื่ อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทุ กคนยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างเคร่ งครั ด เมื่ อได้รับคู่ มือฯ ดังกล่า ว
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ ”
ส่ งกลับมายังฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ฯ มีการทบทวนและปรับปรุ งคู่มือฯ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริ บททางธุ รกิ จและสอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ท้ งั ในระดับประเทศและระดับสากลที่
เปลี่ยนแปลง และมีการเผยแพร่ คู่มือฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
3.2

การสื่ อสารนโยบายและการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย

นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับคู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน
และคู่มือการดาเนิ นธุ รกิจสาหรับคู่คา้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีการสื่ อสารนโยบายและแนว
ปฏิ บตั ิ เหล่านี้ รวมถึงช่ องทางการแจ้งเบาะแสผ่านการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย อาทิ การ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานสัมมนาคู่คา้ ประจาปี เป็ นต้น มีการจัดทาจดหมายถึงคู่คา้ ทางธุ รกิจเพื่อขอความ
ร่ วมมือในการงดให้ของขวัญปี ใหม่แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ มีการรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญให้
พนักงานและบุ ค คลภายนอกได้รั บ ทราบโดยการประกาศบนเว็บไซต์แ ละติ ด ประกาศภายในบริ ษ ัทฯ อี กทั้ง
สนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมด้านการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณธุ รกิจ
และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเห็นความสาคัญของเรื่ องดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง
3.3

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึ กอบรม

บริ ษทั ฯ มี การสื่ อสารนโยบายต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการกากับดู แ ลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ และการต่ อต้า น
คอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนในการปฐมนิ เทศเพื่อเป็ นการปลูกฝังจิตสานึกดังกล่าวให้แก่พนักงานตั้งแต่วนั
แรกที่เริ่ มงาน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ (E-learning) เรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชัน และ
การกากับดู แลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ เมื่ อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 และวันที่ 12 ตุ ลาคม 2563 ตามลาดับ
เพื่อให้พนักงานทุ กคนสามารถเข้าไปศึ กษาเรี ยนรู ้ หลักการกากับดูแลกิ จการจรรยาบรรณธุ รกิ จ และการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน พร้อมกับการทาแบบทดสอบวัดความรู ้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั การอบรม “จริ ยธรรมในการดาเนิ น
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 73
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ธุ รกิ จสาหรับคู่คา้ ” ขึ้ นเป็ นประจาเพื่อสร้างความตระหนักรู ้เกี่ ยวกับจรรยาบรรณธุ รกิ จและสนับสนุ นการต่อต้าน
คอร์รัปชัน
3.4

ช่ องทางติดต่ อสอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
แผนกประสานงานตลาดหลักทรั พย์และนักลงทุ นสัมพันธ์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
ir@siammakro.co.th
0 2067 8255 และ 0 2067 8261

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการและช่ องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดใน
หัวข้อ “การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ และการแจ้งเบาะแส”
4.

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ในการเสนอระเบียบวาระ
และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการได้รับเงิ นปั นผล สิ ทธิ ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และ
สิ ทธิ ในการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้น และไม่ละเมิ ด สร้ างอุปสรรค หรื อลิ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น
พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทุกรายด้วยความเท่าเที ยม โปร่ งใส และเป็ น
ธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 เมื่ อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวน
หลวง กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดประชุ มดังกล่าวล่าช้ากว่าที่ กฎหมายกาหนดเนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 และเป็ นไปตามมาตรการการควบคุ มการแพร่ ระบาดที่ กาหนดโดย
ภาครัฐ
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ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2563 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยประกาศหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการใช้สิทธิ ไว้
บนเว็บไซต์ข องบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบผ่า นระบบการแจ้งข่ าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(2) เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุ มซึ่ งมี
การระบุ วตั ถุประสงค์ และความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งรายงานประจาปี และ
รายงานความยัง่ ยืน ปี 2562 ในรู ปแบบรหัสคิ วอาร์ (QR Code) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม
(3) จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนได้ พร้อมทั้งแนบข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ
ให้กรรมการอิ สระเข้าร่ วมประชุ มแทนได้ และสนับ สนุน ให้ผู ถ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น
สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ใน
วาระการเลือกตั้งกรรมการ
(4) จัดส่ งแบบแจ้งคาถามล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคาถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
(5) ส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนสถาบันเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยมีการติดต่อประสานงานเพื่อจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะ
ให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) นาเทคโนโลยีและระบบบาร์ โค้ดมาใช้ในการลงทะเบี ยน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่ อความ
รวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยา
(2) เปิ ดให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงทะเบี ยนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่ อนเริ่ มการประชุ ม และในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมาลงทะเบี ยนเข้า ร่ ว ม
ประชุ มภายหลังจากที่ ได้เริ่ มการประชุ มไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังคงให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นในการออกเสี ยงลงคะแนนใน
ระเบี ยบวาระที่ อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุ มตั้งแต่ วาระที่ ได้เข้าร่ ว ม
ประชุมเป็ นต้นไป
(3) ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นในการออกเสี ยงลงคะแนนตามจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นถื ออยู่ โดยหนึ่ งหุ ้นมี สิทธิ เท่ ากับหนึ่ งเสี ยง
จัดทาบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระ รวมทั้งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลสาหรับวาระเลือกตั้ง
กรรมการ และจัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้
(4) กรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมจานวน 14 คนจากจานวนกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีผสู ้ อบบัญชี และที่ ปรึ กษา
กฎหมายของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุ มด้วย ประธานในที่ ประชุ มได้ประกาศแจ้งจานวนและสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้า
ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นที่ รับมอบฉันทะ วิธีปฏิ บตั ิ ในการลงคะแนน วิธีการที่ ใช้ในการนับคะแนนเสี ยงตั้งแต่เริ่ มต้นการ
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ประชุ ม ดาเนิ นการประชุ มและจัดให้ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนโดยเรี ยงตามวาระที่ ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม
ไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระอื่ น (วาระจร) นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ นัด ประชุม ดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น
ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบคาถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถ้ ือหุ น้ เพื่อนาความเห็น
และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุ มฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึ น โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูถ้ ือหุน้
หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) เผยแพร่ มติที่ประชุ มพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระในช่ วงเย็นของวันประชุม โดยผ่านระบบการแจ้ง
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(2) เผยแพร่ รายงานการประชุ มซึ่ งบันทึ กรายละเอียดการประชุ มอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย มติ ที่ประชุ ม ผลการ
ลงคะแนน และข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ ในแต่ละวาระ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม และ
ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายปฏิ บัติ ต่ อ ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่า งเท่ า เที ย มกันโดยไม่ เ ลื อกปฏิ บัติ และเป็ นไปตามข้อกาหนด
กฎหมาย นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
(1) มีการกาหนดนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างสม่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติอนั ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณใน
การดาเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการ
ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณด้านการรั กษาข้อมูลความลับและการใช้
ข้อ มู ลภายใน และจรรยาบรรณด้า นความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ไว้ใ นคู่ มือการกากับดู แ ลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และในปี ที่ ผ่า นมา
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ ไม่ มีการซื้ อขายหลักทรั พ ย์โ ดยใช้ข ้อมู ลภายใน และไม่ มีการฝ่ าฝื น
หลัก เกณฑ์ข องการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ หรื อการท ารายการระหว่ า งกัน ตามข้อ ก าหนดของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนื อจากบริ ษทั ย่อย
(3) จัดให้มีหน่ วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์ เพื่ อเป็ นช่ องทางให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กราย ทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อรายย่อย
นักลงทุ นสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิ ดเห็ น หรื อสอบถามข้อมูลต่ าง ๆ ได้
โดยตรงทางอีเมล์ ir@siammakro.co.th หรื อทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2067 8285 (สายตรง)
(4) บริ ษทั ฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันซึ่ งเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด
ตลอดจนระเบียบในเรื่ องการทารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
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ส าหรั บรายการระหว่า งกันที่ อยู่ภ ายใต้อานาจดาเนิ นการของคณะกรรมการหรื อฝ่ ายจัดการ บริ ษ ทั ฯ ได้
ดาเนินการด้วยความยุติธรรมและโปร่ งใส โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป (Fair and at arms’ length)
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
(1) การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดูแลรักษาประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ
ร่ วมกันอย่างสมดุล จึงได้กาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน “คู่มือการ
กากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ผูถ้ ื อหุ ้น
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความสุ จริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
และมุ่งมัน่ สร้างการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนเพื่อผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในระยะยาว
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้า โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้าประเภท
อาหารซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง บริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการซื้ อสิ นค้า ตลอดจนมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืนกับลูกค้าในระยะยาว
เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการให้บริ การลูกค้าที่ เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขาโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
หน่ วยงานพัฒนาลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และได้ทาการ
สารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ องทุกปี และนาผลสารวจดังกล่าวมาประมวลผลเพื่อพัฒนาการให้บริ การ
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป โดยผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ นร้อยละ 85.6
พนักงาน
• บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และมี
โอกาสเติบโตในสายอาชีพ และมีนโยบายในการพัฒนาผูบ้ ริ หารอย่างต่อเนื่ องเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การหมุนเวียนตาแหน่ งภายในองค์กร
• บริ ษ ทั ฯ มีก ารจัด ทาแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง งาน (Succession Plan) โดยทาการประเมิน ความพร้อ มของ
พนัก งานที ่เ ป็ นผู ส้ ื บ ทอดต าแหน่ ง (Successor) ในต าแหน่ง งานหลัก ของบริ ษ ทั ฯ และน าไปก าหนด
แผนพัฒ นารายบุค คลและเตรี ย มความพร้อ มในการสื บ ทอดต าแหน่ ง เพื ่อ รองรับ การขยายธุ ร กิ จ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และทดแทนผูเ้ กษียณอายุในอนาคต และบริ ษทั ฯ มีการพิจารณาทบทวนแผน
สื บทอดตาแหน่ งเป็ นประจาทุกปี
• บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัย จึ งได้ป ระกาศใช้ “นโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” รวมทั้งจัด ตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย
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อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) ใน
ระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริ หาร (จป.บ) มีการดาเนิ นตามมาตรการดังกล่าวอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อให้ปลอดจากเหตุ อนั จะทาให้เ กิ ด การสู ญเสี ยชี วิต บาดเจ็บจากอุ บัติเ หตุ และการเจ็บ ป่ วยอัน
เนื่ องจากการทางาน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดทาคู่มือความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพื่อยึดเป็ นระเบี ยบปฏิ บตั ิ
และเข้าร่ วมรณรงค์และส่ งเสริ มกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
• บริ ษ ทั ฯ จัด ให้มีการสารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) อย่า งต่อเนื่ อง เพื่อ
ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน และวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาปั จจัย
ต่าง ๆ เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อองค์กร
• บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ เป็ นธรรมแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเหมาะสม
ตามค่า งาน ความรู ้ ความสามารถ ความรับผิด ชอบ โดยเชื่ อมโยงกับผลการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงานและ
ผูบ้ ริ หารแต่ละคน และเป็ นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสาหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้
บริ ษ ทั ฯ ยัง ได้กาหนดนโยบายค่า ตอบแทน เพื่อ รัก ษาและสร้า งแรงจูง ใจพนัก งานในการปฏิ บ ตั ิ ง านให้
องค์กรดาเนิ นงานไปสู่ เป้ าหมายในอนาคต เช่ น แนวทางการขึ้ นค่าจ้างประจาปี การปรับเงิ นเดื อนตามหน้าที่
ความรับ ผิด ชอบที ่ เ พิ ่ม ขึ้ น หรื อ ตามสภาวะตลาดที ่ เ ปลี ่ย นไป การจัด ให้มีก องทุน ส ารองเลี้ ย งชี พ เพื ่อ
เสริ มสร้างความมัน่ คงในการดารงชี พแก่พนักงานเมื่อสิ้ นสุ ดการเป็ นพนักงานหรื อเมื่อเกษียณอายุการทางาน
รวมถึงสวัสดิ การอื่น ๆ อาทิ สวัสดิ การค่ารักษาพยาบาลสาหรับพนักงาน สวัสดิ การประกันชี วิตและอุบตั ิ เหตุ
เป็ นต้น
• บริ ษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงิ นเดื อนแก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ปี ละ 1 ครั้ ง ในรู ป แบบของดัชนี วดั ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicator:
KPI) ซึ่ งรวมถึงผลการปฏิ บตั ิ งานในปั จจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิ บตั ิ งานตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ใน
ระยะยาว
การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะเชื่ อมโยงค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและพนักงานกับผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บ ตั ิ งาน
ของแต่ละบุคคล ซึ่ งสามารถเที ยบเคียงได้กบั องค์กรอื่นในธุ รกิจประเภทเดียวกันหรื อใกล้เคี ยงกัน ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาและเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กบั องค์กร นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้
กาหนดการจ่ายโบนัส ผันแปรตามผลประกอบการของบริ ษทั ฯ (Variable Bonus) และเชื่ อมโยงกับ ผลการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งาน (เฉพาะพนัก งานระดับผู ้จ ดั การฝ่ ายขึ้ น ไป) เพื่อ จูง ใจให้พ นัก งานปฏิบ ตั ิ งานให้
สาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร
คู่ คา้ และเจ้าหนี้
• บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่ วมกับคู่คา้
เจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ ค้ าประกันทุกรายอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนชาระหนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ในกรณี ที่
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริ ษทั ฯ จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ วเพื่อร่ วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข
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• บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายและระเบี ยบในการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยมี การกาหนดวงเงิ นหรื ออานาจอนุ มตั ิ ในการ
จัดซื้ อจัดจ้าง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี มี
ประสิ ทธิ ภาพ และความโปร่ งใส
• บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกคู่คา้ ที่เหมาะสม จึงได้มีการกาหนดคุณสมบัติของคู่คา้ และกระบวนการ
คัดเลือกคู่คา้ ที่เป็ นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศกั ยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั ฯ ได้ในระยะยาว
2) ผลิต หรื อจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3) ให้การสนับสนุนด้านการส่ งเสริ มการขาย และการให้บริ การหลังการขายแก่ลูกค้า
• บริ ษทั ฯ มีการกาหนด “หลักปฏิบตั ิสาหรับคู่คา้ ” เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
ซึ่ งครอบคลุมถึ งสังคม ชุ มชน ตลอดจนผูค้ า้ ในสายโซ่ อุปทาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั คู่คา้ โดยจัดสัมมนาเพื่อสื่ อสารนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืนเป็ นประจาทุกปี เพื่อเพิ่ม
ความรู ้ ความเข้าใจในการเตรี ยมความพร้ อม ความเข้มแข็ง และรั กษาความสัมพันธ์ที่ดีในการดาเนิ นธุ ร กิ จ
ร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
คู่แข่ง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับคู่แข่ง ดังนี้
1) แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
3) ไม่ทาลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริ ต หรื อกระทาการใด ๆ โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสาคัญของสังคมและสิ่ งแวดล้อม จึ งได้ส่งเสริ มให้ทุกสาขามี ส่วนร่ วมรั บผิดชอบต่อ
สังคมที่ต้ งั อยู่เสมอมา และให้ความร่ วมมือในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ด้านการศึกษา สังคม และสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ดา้ นความ
รั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม อาทิ นโยบายพลังงาน เพื่ อใช้เป็ นแนวทางดาเนิ นการด้านพลัง งานและ
ส่ งเสริ มการใช้พ ลังงานให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์สูงสุ ด เป็ นต้น
(2) การติดตามดูแลให้ มกี ารปฏิบัติ และการแจ้ งเบาะแส
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มี หน้า ที่ และความรั บผิด ชอบที่ จะต้องรั บทราบ ทาความเข้า ใจ และ
ยึด ถือ ปฏิ บ ตั ิ ต ามนโยบายการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่า งเคร่ ง ครัด นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ถื อ เป็ นเรื่ อ งสาคัญ ที่
หัว หน้า งานทุ กระดับในองค์กรจะต้องกากับดู แ ลให้พ นักงานภายใต้ส ายบังคับบัญชาของตนรั บทราบ เข้า ใจ
และปฏิ บตั ิ ตามนโยบายดังกล่าว
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มาตรการการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส
บริ ษ ทั ฯ ได้จัด ให้มีช่ อ งทางการร้ องเรี ย นและการแจ้งเบาะแส ซึ่ งครอบคลุ มตั้งแต่ การรั บเรื่ องร้ องเรี ย น การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการสรุ ปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องและบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยน
หรื อข้อคิ ดเห็น หรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ ยงที่ จะได้รับผลกระทบจาก
การดาเนิ นธุ รกิจ หรื อจากการกระทาของบุคลากรของบริ ษทั ฯ โดยการกระทาดังกล่าวต้องเข้าข่ายเป็ นการกระทาที่
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบของรัฐ นโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ ระเบี ยบ
และข้อ บังคับ ของบริ ษ ทั ฯ รวมถึ งพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึ งการทุ จริ ต ซึ่ งหมายถึ งการกระทาใด ๆ เพื่ อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่ น การยักยอกทรัพย์ การคอร์ รัปชัน การฉ้อโกง
เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ มาตรการดังกล่าวไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ช่องทางในการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – กลุ่ม
ธุรกิจสยามแม็คโคร/ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ/ หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250
cgoffice@siammakro.co.th
0 2067 9300
0 2067 9119
กระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน
หากพบเห็นเหตุการณ์ดงั กล่าว ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื่ องผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ สนับสนุนให้
ผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองเพื่ อให้บริ ษทั ฯ สามารถติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม รายงานความคื บหน้า และ
ชี้ แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ อย่างไรก็ดี ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะ
ส่ งผลต่อความปลอดภัยของตน ทั้งนี้ เมื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้ว บริ ษทั ฯ จะพิจารณาดาเนิ นการตามความเหมาะสม
หรื อส่ งเรื่ องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระในการดาเนิ นการตามเนื้ อหาหรื อประเด็นที่ ได้รับ
การร้องเรี ยน เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งอย่างยุติธรรม โปร่ งใส และถูกต้อง พร้อมทั้งติ ดตามความ
คืบหน้าเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการดาเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรี ยนที่ได้รับ
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การแจ้งข้อมูลเท็จโดยเจตนาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อผูอ้ ื่น
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ พิสูจน์แล้วว่าการรายงานข้อมูลนั้นเป็ นเท็จ โดยมีเจตนาบิ ดเบื อนข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ นการกล่าว
ร้ายต่อผูอ้ ื่น ให้ถือว่าผูท้ ี่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ส่ วนการกาหนดบทลงโทษให้ยึด
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการคุ ม้ ครองที่ เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ฯ เช่ น ไม่มีการ
โยกย้ายหรื อเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน คาสั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิก
จ้าง หรื อการกระทาอื่นใดที่ ไม่เป็ นธรรมแก่ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว สาหรับข้อมูลเกี่ ยวกับ
เรื่ องร้องเรี ยน บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาเป็ นความลับ เว้นแต่กรณี ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมายหรื อ
ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ และ
ไม่เปิ ดเผยต่ อบุ คคลอื่ น เว้นแต่ ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย หากมี การจงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูล
ออกไปเปิ ดเผย บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ดาเนิ นการทางกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
อนึ่ ง ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่พบข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายการกากับ
ดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ ระเบี ยบ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึงพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึงการทุจริ ต หรื อ
จรรยาบรรณที่มีนยั สาคัญ
บทลงโทษ
บริ ษทั ฯ มีบทลงโทษสาหรับพนักงานผูก้ ระทาผิดตามระเบี ยบข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานของบริ ษทั ฯ และให้
ความสาคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริ งจัง โดยมีการสื่ อสารและเสริ มสร้างให้พนักงานตระหนักถึง
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งได้นาข้อร้องเรี ยนมาปรับปรุ งงานเพื่อกาหนดแนวทางการป้องกันต่อไป
(3) การต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามส าคัญและมุ่ งมัน่ ในการดาเนิ นธุ ร กิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุ จริ ต โปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุ รกิจ และหลักปฏิบตั ิสากล บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าการทุจริ ตคอร์รัปชัน
จะส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงและความเชื่ อมัน่ ของผูล้ งทุน คู่คา้ และลูกค้าของบริ ษทั ฯ อีกทั้งเป็ นอุปสรรคต่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึ งได้กาหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งได้มีการทบทวน
ปรับปรุ งแก้ไขอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ โดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของข้อบังคับในการทางาน และกาหนดเป็ นหน้าที่ให้บุคลากรทุกคนศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันอย่างเคร่ งครัด ผูท้ ี่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกพิจารณา
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โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ โดยอาจได้รับการลงโทษขั้นสู งสุ ดคือ เลิกจ้าง หรื อยกเลิกสัญญาจ้าง และใน
กรณี ที่การฝ่ าฝื นนั้นเกี่ ยวข้องกับกฎหมาย จะต้องดาเนิ นการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะไม่ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่ อบุ ค ลากรของบริ ษทั ฯ ที่ ปฏิ เสธการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
บริ ษ ทั ฯ ได้นานโยบายและแนวปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้องมาด าเนิ น การเพื่ อให้เ กิ ด การปฏิ บัติ อย่า งเป็ นรู ป ธรรม อัน
แสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมัน่ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
• เผยแพร่ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ในการต่อต้านการคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ
โดยผ่า นช่ อ งทางต่ าง ๆ เช่ น หนังสื อ เวี ย น ป้ า ยประกาศ ระบบอิ นทราเน็ ต เว็บไซต์บริ ษทั ฯ การฝึ กอบรม
พนักงาน และ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็ นต้น
• ประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ ” ในช่ วงก่อนเทศกาลขึ้ นปี ใหม่ ผ่านช่ องทางการสื่ อสารภายในและ
ภายนอก เช่น การจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งที่สานักงานใหญ่ และศูนย์จาหน่ายสิ นค้า เพื่อ
ส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการทางาน การจัดส่ งหนังสื อถึงคู่คา้ ลูกค้า สถาบันทางการเงิน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางธุ รกิ จเพื่อขอความร่ วมมืองดให้ของขวัญหรื อของกานัลแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย
• สนับสนุนให้พนักงานผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ ม ติดตาม และกากับดูแลเรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชันเข้า
ร่ วมอบรมหลักสู ตร และการสัมมนาที่เกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันที่จดั ขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก
เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
• กาหนดให้มีกระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยงโดยเริ่ มตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก การ
ประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ ยงสาคัญ การกาหนดแผนรองรับและป้ องกันความเสี่ ยงแต่ละเรื่ อง และการ
กาหนดผูร้ ั บผิดชอบเพื่ อบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ ระบุ ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ การบริ หารความเสี่ ยงนี้
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิ บตั ิ การในทุก ๆ ด้าน รวมถึงด้านการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน
• กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนสาหรับเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งในการเกิดคอร์รัปชัน ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น และการจ่ายค่าอานวย
ความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคลากรของบริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการใด ๆ ที่จะนาไปสู่ การคอร์รัปชัน
• กาหนดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ ยงในการเกิดคอร์รัปชัน เช่น การกาหนดระเบียบอานาจใน
การอนุมตั ิไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง และจัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณอย่างแท้จริ ง เป็ นต้น
• ได้รับการรั บรองเป็ นสมาชิ กโครงการแนวร่ วมต่ อต้า นคอร์ รั ปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector
Collective Action against Corruption หรื อ CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี และ
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ครบกาหนดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์
รัปชันพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อขอต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อเดือนธันวาคม 2563
(4) นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ซึ่ งครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
• ไม่ ส นับ สนุ นการด าเนิ นการที่ มีล กั ษณะเป็ นการละเมิ ด ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ตามที่ กาหนดใน

กฎหมายว่ า ด้ว ยทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา ทั้ง นี้ หากบริ ษ ัท ฯ พบการละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา บริ ษ ัท ฯ จะ
ดาเนินการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรื อหยุดการเข้าถึงสิ่ งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด
สิ ทธิ
• บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ เหมาะสมตามระเบี ยบว่าด้วยการดาเนิ นการทางวินยั
พนักงานของบริ ษทั ฯ และแจ้งให้ผทู ้ ี่ทาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ
(5) สิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุ ษยชนอันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
มนุ ษย์ และสนับสนุ นการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิ บตั ิ ไม่
แบ่งแยกเชื้ อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา และบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่น
ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เป็ นต้น
(6) การกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีนโยบายในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และเป็ นธรรม จึ ง ได้ก าหนดจรรยาบรรณว่ า ด้ว ยความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการรายงานการมีส่วนได้เสี ย
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง และการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรับผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
การรายงานการมีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนเองหรื อของ
บุคคลที่ เกี่ ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
การแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ กาหนดให้บุคลากรที่ เป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทุ กคน และพนักงานชัว่ คราวที่ มี
หน้าที่ เกี่ ยวข้องกับคู่คา้ ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า ลูกค้า ผูร้ ับเหมา และ ผูใ้ ห้บริ การ เป็ นต้น มีหน้าที่ ตอ้ งแจ้งข้อมูลความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริ ษทั ฯ ทราบ เพื่อแสดงความโปร่ งใสในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และป้ องกันความขัดแย้ง
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ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้
ดาเนินการใด ๆ โดยไม่เกิดผลเสี ยหาย หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลัง
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และระเบียบของหน่วยงานกากับ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งเคร่ งครั ด หากรายการนั้นเป็ นรายการที่ มีเ งื่ อนไขการค้า ทัว่ ไป จะต้องปฏิ บัติ ต ามหลักการที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิไว้ โดยเปรี ยบเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอกและคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก ทั้งนี้ ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยกับรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิรายการที่
ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(7) การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในโดยกาหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูล
ภายในไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ เกี่ ยวข้องซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ หรื อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการใช้
ข้อมูลภายใน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แสดงไว้ในหัวข้อ “9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน” )
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ
ข้อมู ลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่ องทางอื่ น ๆ ด้วย เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่าง
สม่าเสมอ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งส่ วนที่ เป็ นข้อมูลทางการเงิ นและไม่ใช่ขอ้ มูล
ทางการเงิ นตามที่ กฎหมายกาหนด ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทันเวลา และเท่าเที ยมกัน เพื่อให้
นักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับข้อมูลที่เชื่ อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้
มีหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบการติ ดต่อสื่ อสารและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ที่ เป็ น
ประโยชน์ ถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท. และก.ล.ต. กาหนด แก่ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุ น นักวิเคราะห์ และ
บุคคลทัว่ ไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่า นช่ องทางการสื่ อสารหลากหลายช่ องทางทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่ น ระบบการแจ้งข่าวและการรายงานข้อมูลของ ตลท. และ ก.ล.ต. เว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ หนังสื อพิ มพ์ นิ ตยสาร ข่ าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) การจัดงานประชุ มนักวิเคราะห์ การ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting) การให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้
มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดกิ จกรรมและการสื่ อสาร ให้สอดคล้องกับกฎระเบี ยบและมาตรการควบคุม
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ
ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
ir@siammakro.co.th
0 2067 8285 / 8285 (สายตรง)
0 2067 9044
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
ได้แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
(4) บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุ ดย่อย และ
ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามรายละเอียดในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” และ
“9. การกากับดูแลกิจการ”
(5) กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการซื้ อ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ของตน รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่ ง
เป็ นแนวปฏิบตั ิสาคัญในการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการรายงานการมีส่วน
ได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจัดทารายงานการมี ส่วนได้เสี ยของตนและบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องเป็ นประจาทุ กปี และให้รายงานการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นรายไตรมาส (ถ้ามี) โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริ ษทั ฯ เท่านั้น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
•

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่ งเป็ นผูห้ ญิง 1 คน จากกรรมการทั้งหมดจานวน
15 คน คิ ดเป็ นสัดส่ วนกรรมการอิ สระจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. และกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระได้อย่างเต็มที่
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เพื่อให้สามารถกากับดูแลกิจการได้อย่างทัว่ ถึงครอบคลุมทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี บริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุ ดย่อย คณะเจ้าหน้าที่ บริ หาร และเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งมีบทบาทหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องคานึ งถึงความหลากหลายของทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ อาทิ ด้านเทคโนโลยี ด้านบัญชี การเงิน ด้านธุ รกิจ ด้าน
การจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริ หารวิกฤต ด้านกฎหมาย และด้านการกากับ
ดูแลกิจการ เป็ นต้น โดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน

(2) การประชุมคณะกรรมการ
•

•

•

•
•

•

คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ก าหนดให้มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มตั ิ งบการเงิ นประจาปี / รายไตรมาส และอี กอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อ
พิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ โดยมีการกาหนดวันประชุ มล่วงหน้าในแต่ละปี
เพื่ อให้กรรมการสามารถจัด สรรเวลาและเข้าร่ วมประชุ มได้ และกาหนดระเบี ย บวาระที่ ชัด เจนล่ ว งหน้า
นอกจากนี้ ประธานกรรมการอาจเรี ยกประชุ มเพิ่มเติ มเป็ นกรณี พิเศษได้ หากมีกรรมการร้องขอ หรื อมี วาระ
จาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งขอมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีโอกาสประชุม
ร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความ
สนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรับทราบด้วย
ประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิ จารณาให้ค วามเห็ นชอบการกาหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
ประกอบกับพิจารณาเรื่ องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ และเปิ ดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจ
สยามแม็คโคร และเลขานุ การบริ ษทั ฯ นาเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อบรรจุเป็ นระเบี ยบวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละครั้ง
เลขานุการบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 9 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง การประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 3 ครั้ง และ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ จานวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ได้จดั ให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง
เลขานุการบริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถเรี ยกดู
ข้อมูลหรื อตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2563 ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”
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(3) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ
•

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานเป็ นประจาทุ กปี ประกอบด้วย 1) การ
ประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย และ 2) การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยมี
หัวข้อการประเมิน ดังนี้
การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) การจัดเตรี ยมและการดาเนินการประชุม
5) การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
8) การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10) การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมของคณะกรรมการ

•

เกณฑ์ในการประเมินผลคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 50
= ควรปรับปรุ ง

•

เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่ จดั ส่ งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านทาการประเมินทุกสิ้ นปี และจัดทาสรุ ปผล
การประเมินเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณารับทราบและหารื อกันเป็ นประจาทุกปี
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ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
การประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทฯ
การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

•

2563
(%)
95.3
96.1

เกณฑ์
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

สรุ ปโดยรวมจากการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 พบว่ามี ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในเกณฑ์ “ดี เยี่ยม” คิ ดเป็ นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ “ร้อยละ 95.7”
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้ร ายงานผลการประเมิ น และข้อ คิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนาไปปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(4) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
•

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยาม
แม็ค โคร เป็ นประจาทุ กปี โดยให้ค ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทนหรื อ กรรมการที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายเป็ นผูป้ ระเมิน ทั้งนี้ สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จ
สยามแม็คโคร ถือเป็ นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลจึ งไม่สามารถเปิ ดเผยได้ การปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร มีเกณฑ์การประเมินเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การประเมินผลจากดัชนีช้ ีวดั ผลการดาเนินงาน
ส่ วนที่ 2 การประเมินด้านประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการทัว่ ไป
ส่ วนที่ 3 การประเมินด้านการบริ หารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผลการประเมิ นดังกล่าวจะถูกนาไปพิ จารณากาหนดอัตราการปรั บขึ้ นค่ าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

(5) หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการแต่ งตั้งกรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการอย่างโปร่ งใส เมื่อตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ว่างลง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทางาน ทักษะจาเป็ นที่ ยงั ขาดอยู่ในโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ (Board Skill Matrix) โดยไม่จากัดเพศ เชื้ อชาติ ศาสนา อายุ
และคุณลักษณะเฉพาะด้านอื่น ๆ และจะต้องเป็ นบุคคลที่พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการได้อย่างเต็มที่
รวมทั้งไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
•

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องใน
ระบบการกากับดู แลของบริ ษทั ฯ เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั เป็ นต้น
เพื่อให้มีความรู ้และนาไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ดงั กล่าว
มีท้ งั รู ปแบบที่เป็ นการจัดอบรมภายใน และใช้บริ การของสถาบันภายนอก

•

บริ ษทั ฯ จัดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารใหม่ ซึ่ งรวมถึงการแนะนาลักษณะการประกอบธุ รกิ จ
แนวทางและกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งจัดเตรี ยมเอกสารและข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ฯ
กฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่

•

บริ ษทั ฯ มีแผนการพัฒนาและแผนสื บทอดตาแหน่ งงาน โดยกาหนดกระบวนการประเมินความพร้อมของผู ้
สื บทอดตาแหน่ง เช่น แบบทดสอบเชิ งจิตวิทยาและประเมินศักยภาพส่ วนบุคคล (Psychological Test, Ability
Test) แบบประเมินภาวะผูน้ า (Leadership Assessment) การวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career Road Map) จากนั้น
จะนาผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลเป็ นภาพรวมและสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารและผูส้ ื บทอดตาแหน่งได้รับ
ทราบเพื่อนาไปวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล สาหรับรู ปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็ นแบบผสมผสาน เพื่อให้ผสู ้ ื บ
ทอดตาแหน่ งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ ว และตอบสนองต่อความต้องการทางธุ รกิ จได้
ทันท่ วงที เช่ น การจัด ให้ผู ส้ ื บ ทอดต าแหน่ ง เข้า ร่ ว มโครงการส าคัญ ของบริ ษ ทั ฯ การมอบหมายให้ไ ป
ปฏิบตั ิงานที่สาขาในต่างประเทศ การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในหลักสู ตรพัฒนาผูน้ าระดับต่าง ๆ รวมไปถึงการ
เข้าร่ วมโครงการพัฒนาผูน้ าร่ วมกับเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เป็ นต้น

•

บริ ษทั ฯ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ให้แก่ กรรมการทุ กท่าน เพื่อเป็ นการพัฒนาและปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการเข้าร่ วม
สัมมนาและการอบรมในหลักสู ต รต่ า ง ๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย (IOD) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ

•

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั การบรรยายพิเศษสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับ Top 50 ในหัวข้อ “การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน” และ “การต่อต้านคอร์ รัปชัน” ในวันที่ 21 กันยายน 2563
และมี การจัดอบรมเพื่ อให้ความรู ้ แก่ กรรมการ ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ.
2562” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
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การเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการในปี 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นายโชติ โภควนิช

2. นางกรรณิ การ์ งามโสภี

3. นายจักร บุญ-หลง

4. นายประสพสุ ข บุญเดช

5. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

6. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล

7. นายประเสริ ฐ จารุ พนิช

8. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

9. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล

10. นายณรงค์ เจียรวนนท์
11. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

รายละเอียด
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 90

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

รายชื่ อกรรมการ
12. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

รายละเอียด
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน
- การต่อต้านคอร์รัปชัน

(7) หน่ วยงานกากับการปฏิบัตงิ าน (Compliance Unit)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ฝ่ ายกฎหมายและการกากับ
กิจการที่ดี (Legal and Compliance Department)” ซึ่ งมีผอู ้ านวยการฝ่ ายกฎหมายและการกากับกิจการที่ดีเป็ นหัวหน้า
หน่วยงาน เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลการดาเนิ นงานด้านการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย และสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลัน่ กรองและกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เฉพาะเรื่ อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และ
ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
1.

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และตลท. กาหนดเพื่อทาหน้าที่ สอบทานการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการทางการเงิ น
ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี รวมทั้ง พิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามรายชื่อดังนี้
1) นายโชติ โภควนิช
ประธาน
2) นางกรรณิ การ์ งามโสภี
กรรมการ
3) นายจักร บุญ-หลง
กรรมการ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (internal control) รวมทั้ง การบริ หารความเสี่ ย ง (risk
management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ
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3) สอบทานให้บริ ษ ทั ฯ ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4) พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ ผลการปฏิ บตั ิ งาน และค่าสอบบัญชี ของผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอก เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งหรื อถอดถอนผูส้ อบบัญชีภายนอก
5) พิจารณาเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6) สอบทานรายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค. ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้อสังเกตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ซ. รายการอื่นที่ เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
บริ ษทั ฯ ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
9) ปฏิ บตั ิ งานในกิ จกรรมอื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ มอบหมายโดยที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นพ้องด้วย
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ใ นหั ว ข้อ 11.2 ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน
ดังนี้
1) นายโชติ โภควนิช
ประธาน (กรรมการอิสระ)
2) นายประสพสุ ข บุญเดช
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
กรรมการ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 92
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
นอกเหนื อจากหน้าที่ เฉพาะกิ จที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นครั้ งคราวแล้ว คณะกรรมการ
สรรหาฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ งรวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การปฏิบตั ิงานด้านการสรรหา
1.1) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการ
1.2)

1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)

บริ ษทั ฯ
พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้
มี ค วามเหมาะสมกับกลยุทธ์ ข องบริ ษ ทั ฯ และสภาวการณ์ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มีค วาม
หลากหลายทางด้านความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ และการอุทิศเวลา โดยไม่จากัดเพศและอายุ
พิ จารณาสรรหาและคัด เลื อ กผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิที่ มีคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเป็ นกรรมการ เพื่ อนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
สนับสนุนให้มีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริ ษทั ฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรื อ เมื่อมีตาแหน่งว่างลง
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่ จะดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
พิจารณาทบทวนแผนการสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารอย่างสม่าเสมอ
พิ จารณาสรรหาและคัด เลื อกบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติ เหมาะสม สมควรได้รับการแต่ งตั้งเป็ นประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลง

2) การปฏิบตั ิงานด้านการกาหนดค่าตอบแทน
2.1) พิจารณาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นประจาทุกปี โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยเทียบเคียงได้กบั อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน
และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
2.2) พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการบริ ษ ัท ฯ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ น าเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.3) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยให้
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้
กรรมการบริ ษทั ฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูป้ ระเมินผล
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 93
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3) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ สากล และ
แนวทางหรื อข้อเสนอแนะของสถาบันหรื อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4) คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
5) คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบผลการประชุ มหรื อเรื่ องอื่นใดที่
เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งถัดไป
6) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ รายงานให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
สรรหาฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียด
เบื้องต้นดังนี้
6.1) จานวนครั้งในการประชุม
6.2) จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
6.3) ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี
2563 หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน”
3.

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายเรวัต ฉ่ าเฉลิม
ประธาน (กรรมการอิสระ)
2) นายจักร บุญ-หลง
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3) นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
กรรมการ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นครั้งคราวแล้ว คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ งรวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) กาหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านการกากับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
2) สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง และการเข้ารับการ
ตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปเป็ นประจา
3) กากับดูแลและติ ดตามการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดา้ นการกากับดูแล
กิ จการที่ บ ริ ษ ทั ฯ กาหนดไว้ รวมถึ งหลักการกากับดู แ ลกิ จการที่ ดี ข องสถาบันและหน่ วยงานภายนอกที่
เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
4) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
อย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับแนวปฏิ บัติ ส ากล และแนวทางหรื อข้อเสนอแนะของสถาบัน หรื อ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 94
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5) สนับสนุ นให้มีการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมในการปฏิ บัติงานภายใต้หลักการกากับดู แ ลกิ จการที่ ดี ท้ งั ในระดับ

ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบตั ิ
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
7) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบผลการประชุมหรื อเรื่ องอื่น
ใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งถัดไป
8) ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้าที่รายงานให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบผลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมี
รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
8.1) จานวนครั้งในการประชุม
8.2) จานวนครั้งที่กรรมการกากับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
8.3) ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการกากับดู แลกิ จการ ได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2563 หัวข้อ
“รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ”
9.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด

1.

กรรมการอิสระ

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อกลุ่มของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกเหนื อจากคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการ กรรมการอิ ส ระต้องมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนตามที่ บริ ษ ทั ฯ กาหนดและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ดังนี้
1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั

ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
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3) ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุ ม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลื อ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่ จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การ
ค านวณภาระหนี้ ดัง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคล
เดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี
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กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมี
การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่ มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
หรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4) หรื อข้อ 6) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้ได้หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ในการเสนอให้มีการแต่ งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
ทั้งนี้ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระเป็ นไปตามที่แสดงในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง”
2.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด

คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
2)

3)
4)

5)

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะอันประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชี
การเงิน ด้านธุ รกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริ หารวิกฤต ด้านกฎหมาย และด้าน
การกากับดู แลกิ จการ มี ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน โดยไม่จากัดเพศและอายุ
รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุ รกิจ/ อุตสาหกรรมที่บริ ษทั ฯ
ดาเนินกิจการอยู่
มีภาวะผูน้ า สามารถควบคุมการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการ
ด ารงต าแหน่ งกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ด้วย) ทั้งนี้ การด ารงต าแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่ นจะต้องไม่ เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริ ษทั ฯ
มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ให้แก่บริ ษทั ฯ
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การสรรหา การแต่ งตั้ง และการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
•

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริ ษทั ฯ
1) พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ โดยจะต้องมี
คุณสมบัติของกรรมการ / กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) พิจารณาจานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่ วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่ จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทางานของคณะกรรมการ การดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน
3) พิจารณาการมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกบั บริ ษทั ฯ

•

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นเสนอชื่ อบุ ค คลผูม้ ี คุ ณสมบัติ เ หมาะสมเพื่ อรั บการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่คดั เลือกและสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการหรื อ กรรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั ฯ โดยพิ จารณาจากประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและนาเสนอพร้ อมทั้งความเห็ นต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ โดยการลงมติ
เลื อกตั้งกรรมการต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ก. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
ข. ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค. บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่
ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
กรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่
ในต าแหน่ งกรรมการเท่ าวาระที่ ย งั เหลื ออยู่ของกรรมการที่ ต นแทน ทั้งนี้ มติ การแต่ งตั้งบุ ค คลเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการบริ ษทั ฯ
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการ
ที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือก
เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น จากต าแหน่ ง เมื่ อ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นลงมติ ให้ออก หรื อศาลมี คาสั่งให้ออก หรื อ
ต้องโทษจาคุ กตามคาพิ พากษาถึ งที่ สุดหรื อคาสั่งที่ ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุ ก เว้นแต่ ในความผิดที่
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
3. การลาออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับ
แต่วนั ที่ ใบลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบี ยน
ทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสู งสุ ด
วิธีการคัดเลือกผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด เป็ นไปตามแผนการสื บทอดตาแหน่งตามรายละเอียดที่แสดงในหัวข้อ
“8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคคล”

9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกลไกในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. มี การส่ งบุ ค คลเพื่ อเป็ นตัว แทนของบริ ษ ทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มในบริ ษทั
ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ
ในบริ ษทั ดังกล่าวในการควบคุม หรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
3. บริ ษทั ฯ กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน การทารายการระหว่างบริ ษทั
ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของ
บริ ษทั ดังกล่าวอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกันกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผ่านทางสายงาน
บัญชี แ ละการเงิ น และหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริ ษ ทั ย่อยยังมี
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ข้อ กาหนดเกี่ ย วกับ การทารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ให้เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายและหลักการที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิไว้
4. มีการกาหนดระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริ ษทั ย่อย และตรวจสอบโดยฝ่ าย
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ หากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีการทารายการสาคัญที่ตอ้ งได้รับ มติ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การเลิกกิจการ เป็ นต้น จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อน
อนึ่ง ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษทั ฯ มีมาตรการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในโดยกาหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้
ข้อมูลภายในไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อ ให้เกิ ดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย และป้ องกันมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ หรื อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจาก
การใช้ขอ้ มูลภายใน
•

การควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน
บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ที่มีสาระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ไว้เป็ นความลับ ไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น และปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ
ที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด

•

การซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีสิทธิ เสรี ภาพในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อ รับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ จะต้องจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต่อหน่วยงาน
กากับตามเกณฑ์ที่กาหนดและรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
อย่างไรก็ดี เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ จากการใช้ขอ้ มูล
ภายใน เลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งขอความร่ วมมือจากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ในการงดซื้ อ ขาย โอน หรื อ รับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ

•

สัญญารักษาความลับส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการที่ อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
และยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะ ต้อ งลงนามในสั ญ ญารั ก ษาความลับ ส่ ว นบุ ค คล (Non-Disclosure
Agreement) เพื่อให้ระมัดระวังการใช้ขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญและป้ องกันการนาข้อมูลความลับของโครงการไป
เปิ ดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 100

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

9.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1.

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายและอนุมตั ิค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชี สงั กัดใน
รอบปี บัญชี 2562 และ 2563 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อบริษัทผู้จ่าย
สยามแม็คโคร
สยามฟูด เซอร์วสิ
แม็คโคร อาร์โอเอช
Indoguna Vina Food Service
โปรมาร์ท
ARO(1)
CP Wholesale India
Makro (Cambodia)
Makro (Guangzhou) Food(1)

สานักงานสอบบัญชีทผี่ ้สู อบบัญชีสังกัด

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
KPMG (Vietnam) Limited
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
Khin Su Htay & Associates Limited
KPMG India and KPMG Partnership Firm
KPMG Cambodia Ltd
BDO China Shu Lun Pan Certified Public
Accountants LLP
Guangzhou Huadu Makro Food
BDO China Shu Lun Pan Certified Public
Supermarket(1)
Accountants LLP
Indoguna (Singapore)(1)
Chong, Lim & Partners LLP
(1)
Indoguna Dubai
FRG Chartered Accountants
(1)
Indoguna Lordly
Linkers CPA Limited
(1)
Just Meat
Linkers CPA Limited
Maxzi The Good Food Restaurant FRG Chartered Accountants
& Cafe(1)
Indoguna (Cambodia)(1)
Fii & Associates
(1)
ARO Commercial
Khin Su Htay & Associates Limited

ค่ าตอบแทนจากการ
สอบบัญชี (บาท)
2562
2563
6,820,000
7,170,000
1,350,000
1,420,000
200,000
230,000
(2)
334,100
439,400(2)
50,000
50,000
49,676(3)
19,343(3)
1,106,750(4) 1,353,280(4)
760,666(5)
782,343(5)
66,709(6)
77,068(6)
39,299(7)

51,376(7)

774,047(8)
253,581(9)
368,606(10)
103,051(11)
63,395(12)

771,395(8)
255,588(9)
359,284(10)
96,886 (11)
42,598(12)

201,809(13)
214,824(14)

187,762(13)
240,098(14)

หมายเหตุ :
(1) มีผสู้ อบบัญชีที่ไม่ได้อยูส่ านักงานสอบบัญชี เดียวกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
(2) ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 257,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0013 บาท)
และในปี 2563 เป็ นเงินจานวน 338,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0013 บาท)
(3) ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 1,600 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็ นเงิน
จานวน 848,380 จ๊าดพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าดพม่า เป็ น 0.0228 บาท)
(4) ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 2,500,000 รู ปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รู ปีอินเดีย เป็ น 0.4427 บาท) และในปี 2563 เป็ นเงินจานวน
3,200,000 รู ปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รู ปีอินเดีย เป็ น 0.4229 บาท)
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)
(14)

2.

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 24,500 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็ นเงิน
จานวน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 31.2937 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 14,841 หยวนเหริ นหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 หยวนเหริ นหมินปี้ เป็ น 4.4949 บาท) ) และในปี 2563
เป็ นเงินจานวน 16,981 หยวนเหริ นหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหริ นหมินปี้ เป็ น 4.5385 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 8,743 หยวนเหริ นหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 หยวนเหริ นหมิน ปี้ เป็ น 4.4949 บาท) และ ในปี 2563
เป็ นเงินจานวน 11,320 หยวนเหริ นหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหริ นหมินปี้ เป็ น 4.5385 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 34,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็ น 22.7661 บาท) และ ในปี 2563
เป็ นเงินจานวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็ น 22.6881 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 30,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ น 8.4527
บาท) และในปี 2563 เป็ นเงินจานวน 30,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็ น 8.5196 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 93,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกงเป็ น 3.9635 บาท) และในปี 2563 เป็ นเงิน
จานวน 89,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็ น 4.0369 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 26,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกงเป็ น 3.9635 บาท) และในปี 2563 เป็ นเงิน
จานวน 24,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็ น 4.0369 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 7,500 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ น 8.4527
บาท) และในปี 2563 เป็ นเงินจานวน 5,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ น
8.5196 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 6,500 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็ นเงิน
จานวน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 31.2937 บาท)
ในปี 2562 เป็ นเงินจานวน 10,530,600 จ๊าดพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าดพม่า เป็ น 0.0204 บาท) และ ในปี 2563 เป็ นเงินจานวน
10,530,600 จ๊าดพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าดพม่า เป็ น 0.0228 บาท)

ค่ าบริการอื่น

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายและอนุมตั ิค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ได้แก่ การเป็ นที่ปรึ กษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่
ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี การให้บริ การด้านกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน ให้แก่
สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัดในรอบปี บัญชี 2562 และ 2563 ตามลาดับโดยมี รายละเอี ยด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ดังนี้
2562
ชื่ อบริษัท
ผู้จ่าย

ประเภทของ
งานบริการอื่น

สยามแม็คโคร การตรวจสอบตาม
วิธีการ ตกลงร่ วมกัน(1)

ผู้ให้ บริการ

จ่ าย
(บาท)

บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด

20,000

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (15)
20,000

2563
จ่ าย
(บาท)
-
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ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (15)
20,000
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แบบ 56-1 ประจาปี 2563

2562
ชื่ อบริษัท
ผู้จ่าย

ประเภทของ
งานบริการอื่น

สยามแม็คโคร การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี(2)

ผู้ให้ บริการ

จ่ าย
(บาท)

บริ ษทั สานักภาษี

-

2563

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (15)
1,800,000

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (15)
1,160,000

จ่ าย
(บาท)

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
จากัด

สยามแม็คโคร การให้บริ การที่ปรึ กษา
ธุรกิจ(3)

บริ ษทั เคพีเอ็มจี 1,500,000
ภูมิไชย ที่ปรึ กษา
ธุรกิจ จากัด
การตรวจสอบตาม
บริ ษทั เคพีเอ็มจี
45,000
(1)
วิธีการ ตกลงร่ วมกัน
ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด
การให้บริ การด้านธุรกิจ KPMG Tax and
140,400
กฎหมายและภาษี(4)
Advisory Limited

-

-

6,400,000

สยามฟูด
เซอร์วสิ

-

37,500

7,500

187,200

140,400

187,200

132,810

-

148,015

-

-

-

-

718,930

-

150,210

-

-

137,166

-

-

32,295

-

-

24,221

-

-

34,078

-

Indoguna
Vina Food
Service
CP
การให้บริ การด้าน
Wholesale
กฎหมายและภาษี(5)
India
CP
การให้บริ การที่ปรึ กษา
Wholesale
ธุรกิจ(6)
India
Makro
การให้บริ การด้านภาษี(7)
(Cambodia)
Indoguna
การให้บริ การที่ปรึ กษา
Dubai
ธุรกิจ(8)

Indoguna
Lordly
Just Meat
Maxzi The
Good Food

การให้บริ การที่ปรึ กษา
ธุรกิจ(9)
การให้บริ การที่ปรึ กษา
ธุรกิจ(10)
การให้บริ การที่ปรึ กษา
ธุรกิจ(11)

KPMG India

KPMG
Partnership Firm

Ernst & Young
273,948
(Cambodia) LTD
DOM Tax
54,943
Consultant & FRG
Chartered
Accountants
Linkers CPA
68,045
Limited
Linkers CPA
Limited
DOM Tax
33,811
Consultant
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2562
ชื่ อบริษัท
ผู้จ่าย

ประเภทของ
งานบริการอื่น

ผู้ให้ บริการ

Restaurant &
Cafe
Indoguna
การให้บริ การด้านภาษี(12) Grant Thornton
(Cambodia)
(Cambodia)
Limited/FII &
Associate
(13)
ARO
การให้บริ การด้านภาษี Pricewaterhouse
Commercial
Coopers
Myanmar Co.,
Ltd.
รวม

2563

จ่ าย
(บาท)

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (15)

จ่ าย
(บาท)

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (15)

-

-

470,188

-

569,823

-

731,272

-

2,838,780

2,007,200

1,905,345

8,493,630

หมายเหตุ :
(1) การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ทาลายสิ นค้า
(2) การให้คาปรึ กษาเรื่ องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13
(3) ปี 2562 การให้บริ การด้านการฝึ กอบรมการใช้งานกระบวนการทางานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation)
ปี 2563 การให้คาปรึ กษาเรื่ องการเตรี ยมความพร้อม PDPA
(4) ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกับสานักงานบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สงั กัดโดยจานวนเงินที่จ่ายไปแล้ว
สาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 108,000,000 ดองเวียดนาม คงเหลื อส่ วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตจานวน 144,000,000 ดองเวียดนาม
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0013 บาท)
(5) จานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 350,000 รู ปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รู ปีอินเดีย เป็ น 0.4229 บาท)
(6) จานวนเงินที่จะต้องจ่ายในอนาคตจานวน 1,700,000 รู ปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รู ปีอินเดีย เป็ น 0.4229 บาท)
(7) จานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 4,800 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 31.2937 บาท)
(8) จานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสาหรับปี 2563 จานวน 16,100 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ เป็ น 8.5196 บาท)
(9) จานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 8,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง เป็ น 4.0369 บาท)
(10) จานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 6,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง เป็ น 4.0369 บาท)
(11) จานวนเงิ นที่ จ่ายไปแล้วสาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 4,000 ดี แรห์ มสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดี แรห์ มสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เป็ น 8.5196 บาท)
(12) จานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 15,025 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 31.2937 บาท)
(13) จานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสาหรับปี 2563 เป็ นจานวน 32,073,350 จ๊าดพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าดพม่า เป็ น 0.0228 บาท)
(14) ค่าใช้จ่ายส่ วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 104

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่ องอื่น ๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิ จการและแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นกากับดู แลกิ จการของ
บริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ โดยอ้างอิงตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนตามแนวทางที่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บททาง
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
แนวปฏิ บ ัติ ด ้า นการกากับดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัทฯ ในภาพรวมมี ค วามสอดคล้อ งกับแนวทางของ ตลท. และ
สานักงาน ก.ล.ต. สาหรับข้อปฏิบตั ิที่แตกต่างจากแนวทางดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจะนาเสนอคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการเพื่อพิจารณาทบทวนและหาแนวทางปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีขอ้ ปฏิบตั ิที่แตกต่างจากแนวปฏิบตั ิที่กาหนดโดย ตลท. และสานักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
แนวปฏิบตั ิที่กาหนดโดย ตลท. / ก.ล.ต.

ข้อปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน

ปั จจุ บั น บ ริ ษั ท ฯ มี กร ร มกา ร จ านวน 15 ค น ซึ่ งค ณะ
กรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ค วามเห็ นว่า เพี ย งพอและเหมาะสมกับ
ขนาดธุ รกิจและลักษณะการประกอบธุ รกิจ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี
การขยายธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ในและต่ า งประเทศ จึ ง
จาเป็ นต้องมี กรรมการที่ มีความรู ้ ความสามารถที่ หลากหลาย
และเป็ นประโยชน์ต่อการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
บริ หารงานของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์
ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้

2. ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการ แม้ว่าประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ มิได้เป็ นกรรมการอิสระ
อิสระ
แต่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้ง
มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยแยกจาก
หน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และประธานเจ้า หน้า ที่
บริ หารอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดกลไกในการถ่วงดุลอานาจ โดย
ไม่แทรกแซงการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ประธานกรรมการ
มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ สามารถแสดงความ
คิดเห็นและออกเสี ยงลงมติได้อย่างเป็ นอิสระ
3. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
จานวน 5 คน คิดเป็ น 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่ ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 105
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ข้อปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าจานวนดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสม
กับการดาเนิ นธุ รกิ จ และกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริ ษทั ฯ คานึ งถึงความสาคัญ
ของการมีกรรมการอิสระเพื่ อช่ วยดูแลสิ ทธิ และผลประโยชน์
ของผู ้ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ย ขณะเดี ย วกั น บริ ษัท ฯ ยัง ค านึ ง ถึ ง
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู ้ความสามารถซึ่ งเหมาะสม
และสอดคล้องกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ โดยรวมในระยะยาว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมตั ิ
รายการต่ างๆ หากกรรมการมี ส่ วนได้เสี ย ในเรื่ องใด จะไม่ มี
สิ ทธิ ออกเสี ย งลงมติ ใ นเรื่ องนั้น หรื อ การเข้า ทารายการกับ
บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน กรรมการที่ เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงมติ เป็ นต้น

4. บริ ษทั ฯ ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยง ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้เ ลื อ กตั้ง กรรมการโดยวิ ธี
เลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสี ยง คะแนนเสี ย งข้า งมาก และผู ถ้ ื อ หุ ้น แต่ ล ะคนมี ค ะแนนเสี ย ง
แบบสะสม (Cumulative Voting)
เท่ า กับ จ านวนหุ ้น ที่ ต นถื อ ซึ่ งคณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่า
สอดคล้องกับหลักการที่ ถือปฏิ บตั ิ โดยทัว่ ไปและเป็ นธรรมต่อ
ผูถ้ ือหุ ้นทุกฝ่ าย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีวิธีการอื่ น
ในการดู แลสิ ทธิ ข องผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่ น การ
สนับ สนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยใช้สิ ทธิ เสนอวาระการประชุ ม
เพิ่ ม เติ ม หรื อเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจาปี เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับองค์
ประชุ มขั้นต่ า ณ ขณะที่ คณะกรรมการจะ
ลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการว่ า
จะต้องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด

ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดองค์ประชุ มขั้นต่าไว้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าแนวปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวมีความเหมาะสม และมีความ
คล่องตัวสาหรับธุ รกิ จในกรณี ที่จาเป็ นต้องเรี ยกประชุมเพื่อลง
มติเป็ นการเร่ งด่วน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 106
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษ ัท ฯ มี ค วามมุ่ งมัน่ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จบนพื้ น ฐานของธรรมาภิ บ าลและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
อาทิ ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุ น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ทางธุ รกิ จ เป็ นต้น เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ สามารถอยู่
ร่ ว มกับ ชุ ม ชนและสั งคมได้อ ย่ า งเป็ นสุ ข โดยพัฒ นายกระดับ ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ไปพร้ อ ม ๆ กัน เพื่ อ การ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม อันได้แก่
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชน หรื อสังคม
8. การมี น วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ งได้จากการดํา เนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั งคม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
10.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี พ.ศ. 2563 แม็คโครได้ป ระกาศเจตนารมณ์ ร่วมเป็ นสมาชิ กเครื อข่ ายโกลบอลคอมแพ็ค แห่ งประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand หรื อ GCNT) โดยนําเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) ม าผ น ว ก เข้ า กั บ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ แ ม็ ค โ ค ร 4.0 อั น
ประกอบด้วยเป้ าหมาย 6 ประการตามที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 1.1 เป้ าหมายและกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจ โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน (Sustainability Development Committee) ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง ทํา
หน้าที่ กําหนดนโยบาย และพิจารณาแผนงาน เพื่อให้มน่ั ใจว่าโครงการต่าง ๆ จะสร้างประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ดา้ น
การเติ บโตให้กบั ธุ รกิ จ และตอบสนองภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก ไปพร้อมกับการสร้างคุณ ค่าให้แก่สังคม
ประเทศ และสิ่ งแวดล้อม ให้กบั ทุกประเทศที่แม็คโครเข้าไปดําเนินธุรกิจ
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนงานความยัง่ ยืนตามยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 โดยหน่ วยงานความยัง่ ยืนรวบรวมผลการ
ดําเนิ นงานนําเสนอให้กบั คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน จากนั้นรวบรวมจัดทํารายงานความยัง่ ยืนประจําปี พ.ศ.
2563 ทั้งนี้ผลการดําเนินงานที่เผยแพร่ ภายในรายงานความยัง่ ยืนจะได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
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บริ ษทั ฯ จัดการประเมินประเด็นความเสี่ ยงด้านความยัง่ ยืนที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จ (Materiality Review)
เพื่อทบทวนประเด็นที่ มีความสําคัญ ได้แก่ ประเด็นการเป็ นแหล่งอ้างอิงอาหารปลอดภัย การส่ งเสริ มการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นธรรม และยัง่ ยืน การลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การเป็ นที่รักในท้องถิ่น (กิจกรรมด้านประโยชน์
ต่อสังคม) การสร้างความเจริ ญเติ บโตทางธุ รกิ จให้กบั ลูกค้า และการเป็ นองค์กรที่ คนทุ กรุ่ นอยากเข้ามาร่ วมงาน
(รวมถึ งความปลอดภัยและสุ ขอนามัย ของพนักงานและลูกค้า) และผลการดําเนิ น ตามเป้ าหมายทั้ง 6 ประการ
รวมถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2563 มีดงั ต่อไปนี้
เป้ าหมายที่ 1: เป็ นแหล่ งอ้ างอิงด้ านอาหารปลอดภัย
แม็คโครให้ความสําคัญเรื่ องอาหารปลอดภัยเป็ นอันดับหนึ่งเพราะอาหารเป็ นหนึ่ งในปัจจัยสี่ ที่มีความจําเป็ นต่อการ
ดํารงชี วิตและมีผลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคโดยตรง ฉะนั้นการเป็ นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัยจึงถูกบรรจุเป็ น
หนึ่ งในยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 ซึ่ งแม็คโครใส่ ใจในเรื่ องนี้ กว่า 30 ปี ที่ ผ่านมา และยังคงมุ่งมัน่ พัฒนามาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเพื่อการเป็ นที่ หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมื อ
อาชีพ
อาหารปลอดภัย สํ าหรั บ แม็ค โคร หมายถึ งความใส่ ใ จดู แ ลตั้งแต่ ต ้น ทางจนถึ งปลายทางตลอดห่ วงโซ่ อาหาร
มาตรการควบคุมคุณภาพอาหารตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงระบบวิเคราะห์อนั ตรายและควบคุมจุด
วิ ก ฤต “HACCP” (Hazard Analysis and Critical Control Point) ถู ก นํา มาใช้ป ฏิ บัติ อ ย่ า งเคร่ งครั ด เพื่ อ ควบคุ ม
คุณภาพและตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ ง
การบรรจุหีบห่ อ การจัดจําหน่ าย จนถึ งมือลูกค้า จึ งมัน่ ใจได้ว่าอาหารที่ วางจําหน่ ายในแม็คโครปลอดภัยต่อการ
บริ โภคและปราศจากอันตรายทั้ง 3 ประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางชีวภาพ
หลักสําคัญอันดับหนึ่ งที่ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารคํานึ งถึง คือ ความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้น แม็คโครในฐานะ
ศู น ย์ร วมวัต ถุดิ บ สําหรั บผูป้ ระกอบการธุ รกิ จด้านอาหารจึ งตระหนักดี ถึงบทบาทหน้าที่ อนั สําคัญ นี้ แ ละความ
รับผิดชอบที่ มีต่อผูบ้ ริ โภคปลายทาง โดยใส่ ใจในทุกรายละเอียดและทุ่มเทศึกษาและวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการ
ต่างๆ โดยร่ วมมือกับเกษตรกร ชาวประมงท้องถิ่น และผูผ้ ลิตวัตถุดิบซึ่ งเป็ นต้นทางของห่ วงโซ่ อาหาร โดยถือเป็ น
การเรี ยนรู ้และพัฒนาไปด้วยกัน แม็คโครตระหนักเสมอว่าการเติบโตอย่างยัง่ ยืนนั้น หมายถึง การเติบโตไปด้วยกัน
ทั้งห่ วงโซ่ อาหารไม่วา่ จะเป็ นต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า และถึงแม้บุคลากรของแม็คโครจะมีความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ดา้ นอาหารปลอดภัยกว่า 30 ปี แต่บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ผ่าน
การทํางานร่ วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึ งสถาบันอุ ดมศึ กษาต่ างๆ เพื่ อให้ได้สิ นค้าที่ ดี มี คุณ ภาพ ได้
มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้บริ การแก่ลูกค้า
คุณภาพเริ่มจากต้ นนํา้
ที่แม็คโคร อาหารปลอดภัยเริ่ มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีและปลอดภัย ผ่านการทํางานเชิ งรุ ก
ร่ วมกับผูผ้ ลิต เกษตรกร และชาวประมงท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ และร่ วมกันพัฒนากระบวนการผลิต
โดยอ้างอิ งจากหลักเกณฑ์ดา้ นสุ ขาภิ บาลและสุ ขลักษณะขั้นพื้ นฐานและวิธีการผลิตสิ นค้าอาหารที่ ดี อาทิ GAP
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(Good Agricultural Practices) และ GMP (Good Manufacturing Practices) เพื่ อ ให้ ผู ้ผ ลิ ต มี ค วามเข้า ใจและแนว
ทางการดําเนิ นการที่ ถูกต้องด้านอาหารปลอดภัย ตลอดจนการร่ วมมือกับเกษตรกรผูผ้ ลิตในการพัฒนาและสร้าง
ห้องปฏิบตั ิการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การเป็ นพี่เลี้ยงและส่ งต่อองค์ความรู ้ดา้ นความ
ปลอดภัย ของอาหารให้กับ ชุ ม ชน การทํางานร่ วมกัน ในฐานะพัน ธมิ ต รดังกล่ าวนี้ ยังครอบคลุ ม ไปถึ งการให้
คําปรึ กษาแก่ผูผ้ ลิต โดยแม็คโครอาศัยข้อมูลทิ ศทางและแนวโน้มตลาดในการพัฒนาจุดเด่นและดึ งศักยภาพของ
ผูผ้ ลิตแต่ละรายมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิตของเกษตรกรและสนับสนุนให้ผูผ้ ลิตเติ บโตไปกับแม็คโคร
อย่างยัง่ ยืน
อีกหนึ่งบทบาทในการทํางานของแม็คโครคือ การเป็ นตัวกลางในการรวมกลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตที่เกื้อหนุนการผลิตซึ่ ง
กันและกัน อาทิ การรวมกลุ่มเกษตรกรฟาร์ มเลี้ ยงวัว เกษตรกรผสมพันธุ์ววั และเกษตรกรปลูกหญ้าไร้สารพิ ษ
สร้างเป็ นเครื อข่ายที่ ทาํ งานร่ วมกันอย่างมีระบบ โดยมีแม็คโครเป็ นตัวกลางในการประสานประโยชน์ ให้ความรู ้
ด้านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษาด้านความต้องการของตลาด ตัวอย่าง
ข้างต้นนี้ เป็ นหนึ่ งในความสําเร็ จที่ แม็คโครภาคภูมิใจ เพราะนอกจากจะเป็ นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้
และกระจายรายได้ในท้องถิ่นอย่างทัว่ ถึงแล้ว ยังเป็ นการสนับสนุนการดําเนินงานด้านคุณภาพอาหารปลอดภัยตั้งแต่
ต้นนํ้าของบริ ษทั ฯ อีกด้วย
การดูแลต้นนํ้าดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม เกิดการกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชี วิตเกษตรกร
ไทย สร้ างความมัน่ คงด้านอาหารปลอดภัยให้กับประเทศเพื่ อให้ค นไทยได้บริ โภคอาหารที่ ดี มี คุ ณ ภาพ และ
ปลอดภัย อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิ จ ซึ่ งเป็ นการดําเนิ นตามนโยบาย “แม็คโครเคียงข้างเกษตรกร
ไทย” ซึ่ งยึดหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยัง่ ยืน อันได้แก่ ประโยชน์ของเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกร และลูกค้าของ
แม็คโคร
อาหารที่สดใหม่ และตรวจสอบย้ อนกลับได้
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง หรื อ โฮเรก้าเป็ นหนึ่ งองค์ประกอบสําคัญในห่ วงโซ่ อาหาร
แม็คโครจึ งใส่ ใจที่ จะให้ความรู ้แก่ผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ ในทุ กมิติ และเป็ นที่ มาของการก่ อตั้ง “แม็คโคร โฮเรก้ า
อคาเดมี” (Makro HoReCa Academy หรื อ MHA) เพื่ อเป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ เรื่ องธุ ร กิ จอาหารแบบครบวงจรผ่า น
หลักสู ตรออนไลน์และกิ จกรรม Workshop ต่ างๆ โดยรวบรวมผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารหลากหลายสาขามาร่ วม
แบ่งปั นความรู ้และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการธุ รกิจอาหาร ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์
และเครื่ องครัว การประกอบอาหาร การรักษาคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการให้คาํ ปรึ กษาด้านการตลาด
และการบริ หารต้นทุน
อี ก หนึ่ งแหล่ งข้อ มู ล ทางด้านโภชนาการด้า นอาหารคื อ การร่ ว มมื อ ระหว่า งแม็ค โครกับ สถาบัน โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิ ดลผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) และผนึ กกําลังร่ วมกับคณะทํางานภาค
ประชาชน จัดทําฐานข้อมูลทางโภชนาการของสิ นค้าอาหารที่จาํ หน่ายในแม็คโครทั้งหมด โดยในระยะแรก (เฟส 1)
เริ่ มต้นจากสิ นค้ากลุ่มอาหารสด โดยอาหารสดทั้งหมดนอกจากผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว ยังต้อง
ผ่านการตรวจจากห้องปฏิ บตั ิ การของมหาวิทยาลัยที่ ได้รับการรับรองระดับสากลเพื่อยืนยันว่ามีคุณภาพและดี ต่อ
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สุ ขภาพ เพื่อต่อยอดฐานข้อมูลดังกล่าว แม็คโครได้ทาํ งานร่ วมกับบริ ษทั ซี พีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด (CPFIT) เพื่อ
พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ “Makro i-Trace” ผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนฉลากของสิ นค้าเพื่อเข้า
สู่ ระบบ ซึ่ งลู กค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่ มาของสิ นค้า ข้อมู ลทางคุ ณ ค่ าอาหาร และข้อมู ลที่ เป็ นความรู ้ กับ
ผูบ้ ริ โภค ณ ปัจจุบนั มีสินค้าในกลุ่มอาหารกว่า 20,000 รายการ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผา่ นระบบ “Makro
i-Trace” ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการแบ่งปั นความรู ้ให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าแล้ว ยังเป็ นการตอกยํ้าความมัน่ ใจ
ว่าแม็คโครคือแหล่ งอ้ างอิงด้ านอาหารปลอดภัย
ยกระดับความเข้ มงวดด้ านอาหารปลอดภัย
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่ตน้ ปี 2563 แม็คโครได้ยกระดับ
ความเข้มงวดในทุกขั้นตอนการดําเนิ นงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้ากลุ่มอาหารสด
เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถส่ งมอบอาหารที่ ดีมีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ลูกค้าได้ โดยอาศัยประสบการณ์และองค์
ความรู ้จากการถอดบทเรี ยนในอดีตที่ตอ้ งเผชิญกับการแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัดหมู (African Swine Flu) ในสุ กร
และโรคไข้ห วัดนก (Bird Flu) ในสัต ว์ปีกที่ เกิ ด ขึ้ นในประเทศไทย การแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด-19 ในครั้ งนี้
แม็คโครจึ งมี ความพร้ อมและสามารถรับมื อกับสถานการณ์ ได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ อาหารและวัตถุดิบต่ างๆ ที่
แม็คโครจึงยังคงคุณภาพและความปลอดภัย และลูกค้าสามารถซื้ อหาได้อย่างเพียงพอแม้ในภาวะวิกฤต
ก้ าวต่ อไปของอาหารปลอดภัย
ด้วยความทุ่มเทกว่า 30 ปี ที่ ผ่านมา ในปี 2563 ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าของแม็คโครทั้ง 137 สาขาในประเทศไทยได้รับ
การรั บ รอง “ความปลอดภัยของอาหารในสถานที่ จาํ หน่ าย” จากกระทรวงสาธารณสุ ข และได้รับเครื่ องหมาย
“ปศุสัตว์ OK” ซึ่ งหมายถึ งการเป็ นสถานที่ จดั จําหน่ ายที่ ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่ องสุ ขลักษณะที่ ดีและความ
ปลอดภัยของสิ นค้าเนื้ อสัตว์ รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000:2018 สําหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่ งเป็ น
สถานประกอบการค้าปลีกและค้าส่ งรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวทุกสาขา
อย่างไรก็ดี แม็คโครยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาการดําเนิ นการด้านคุณภาพอาหารปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนายกระดับ
ระบบการประเมินและรับรองสิ นค้าด้วยมาตรฐาน Makro Initiative Accredited (MIA) ที่ ได้วางรากฐานในปี 2562
เพื่ อ ผลัก ดัน ให้ ป ระเทศไทยสามารถสร้ างมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทางเลื อ กของเอกชนได้ใ นระดับ สากล
นอกจากนี้ แม็คโครยังมีแผนในการขยายมาตรฐาน MQP (Makro Quality Pro) ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นมาตรฐานคุณภาพที่
ใช้ในการคัดเลือกสิ นค้ากลุ่มผักและผลไม้สด และเนื้ อสัตว์ต้ งั แต่ฟาร์ มที่ เป็ นแหล่งผลิตต้นทางจนถึงการส่ งมอบ
สิ น ค้าถึ งมื อ ลู กค้า ให้ค รอบคลุ มสิ น ค้าในกลุ่ มอื่ น ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งมาตรฐาน MQP นี้ ลู กค้าสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ทุกขั้นตอนผ่านระบบ Makro i-Trace
เป้ าหมายที่ 2: ส่ งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ อย่ างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
วิสยั ทัศน์ “มุ่งเป็ นที่หนึ่งเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” สําเร็ จ
ได้ดว้ ยความร่ วมแรงร่ วมใจของเกษตรกรผูผ้ ลิตและทีมงานคุณภาพของแม็คโคร เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพดีจาก
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แหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน ส่ งถึงมือลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พในราคาที่เป็ นธรรม และส่ งต่อถึงลูกค้าผูบ้ ริ โภคใน
ราคาที่เหมาะสม
ความเข้มแข็งทางธุรกิจของแม็คโครจะเกิดขึ้นได้ก็ดว้ ยการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของเกษตรกรและผูผ้ ลิตสิ นค้าทุกภาค
ส่ วนที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกันอย่างมัน่ คง บนพื้นฐานของจริ ยธรรมในการจัดการวัตถุดิบที่ ยึดถือร่ วมกันเพื่อให้ได้
สิ นค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบตั ิการชั้นนําทั้งใน
และต่างประเทศ มีกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตลอดจนการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่ งครัดทั้งในด้านเกษตรกรรม ประมงพื้นบ้าน ปศุสตั ว์ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
สิ นค้ าทางการเกษตร
การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้กบั เกษตรกรและผูผ้ ลิตในฐานะ “คู่คิดธุ รกิ จ” (Trusted Partner) เกิดจากการร่ วม
แรงร่ วมใจของทุ กฝ่ ายโดยมี แม็คโครเป็ นสื่ อกลางในการประสานความร่ วมมื อ ทั้งจากสถาบันอุดมศึ กษาชั้นนํา
หน่วยงานภาครัฐ และเครื อข่ายภาคเอกชน ในการแสวงหาองค์ความรู ้ เทคโนโลยีในการผลิตสิ นค้าแต่ละประเภท
และการบริ หารจัดการที่ทนั สมัย อันนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ดีย่ิงขึ้น ส่ งผลให้
ผูผ้ ลิ ตได้รับความเชื่ อ ถื อและสามารถพัฒ นาธุ รกิ จของตนให้เติ บโตได้อย่างยัง่ ยืน ที่ สําคัญแม็คโครมี การจัดทํา
ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่แม่นยําเพื่อให้ผูผ้ ลิตสามารถวางแผนการผลิตสิ นค้าแต่ละชนิ ดในแต่ละช่วงเวลา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และมัน่ ใจได้วา่ จะสามารถส่ งมาจําหน่ายได้ท้ งั หมด
การส่ งเสริ มการผลิ ตส้มของเกษตรกรสวนส้ม เป็ นตัวอย่างหนึ่ งที่ แม็คโครเข้าไปมี ส่วนร่ วมด้วยความตั้งใจจริ ง
ตลอดห่ วงโซ่ การผลิต เริ่ มตั้งแต่กระบวนการก่อนการเพาะปลูก แม็คโครได้เข้าไปเป็ นสื่ อกลางในการหารื อร่ วมกัน
ระหว่างเกษตรกรผูผ้ ลิตส้ม หน่ วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานสิ นค้าเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่
เฝ้ าระวังการผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและสวัสดิ ภาพผูบ้ ริ โภค นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึ กษาชั้นนําที่ มีความ
เชี่ ยวชาญด้านการผลิตส้มที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ เพื่อสรุ ปเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกษตรกรต้องผ่าน จากนั้นจึง
ร่ วมกันกําหนดแผนงาน ขั้นตอนการผลิต ข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด และเมื่อเริ่ ม
ฤดู กาลแห่ งการเพาะปลู ก ที ม งานจากแม็ค โครจะลงพื้ น ที่ ร่ ว มกับ นักวิ ช าการเพื่ อ อํา นวยความสะดวกและให้
คําแนะนําแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด
เมื่อถึงช่วงการเก็บเกี่ยว แม็คโครจะช่วยสนับสนุนการส่ งตัวอย่างผลผลิตไปตรวจสอบคุณภาพที่หอ้ งปฏิบตั ิการชั้น
นําทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลผลิตนั้นได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารตามที่ได้กาํ หนด
ไว้ พร้ อ มที่ จะส่ งไปจําหน่ ายในสาขาแม็ค โครทั่วประเทศ ซึ่ งนอกจากแม็ค โครจะได้ส้ มที่ มีคุ ณ ภาพส่ งถึ งมื อ
ผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เกษตรกรในฐานะผูผ้ ลิตมืออาชีพอีกด้วย
สิ นค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของแม็คโคร
อีกหนึ่ งความภาคภู มิใจของแม็คโคร คื อการเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการผลักดันวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อให้เป็ นโรงงานที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งเทียบเท่ากับแบรนด์ช้ นั นํา สามารถวางจําหน่ายที่
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ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครได้ในราคาที่ ย่อมเยาเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้า ทําให้ผูป้ ระกอบการเหล่านั้นมีการ
เติบโตทางธุรกิจอย่างมัน่ คง
ในการจัดหาสิ นค้าจะเริ่ มต้นจากการทํางานร่ วมกันระหว่างผูผ้ ลิ ตและที มงานรับรองคุ ณ ภาพของแม็คโครเพื่ อ
กําหนดมาตรฐานสิ นค้า โดยมีผผู ้ ลิตอย่างน้อย 3 รายเข้าร่ วม เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ ในระหว่างการผลิต
สิ นค้าตัวอย่าง แม็คโครจะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการวางแผนการผลิต การแก้ปัญหา ตลอดจนร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณ ภาพดี ที่สุดเท่ าที่ ผูผ้ ลิ ตแต่ละรายจะสามารถทําได้ จากนั้นจะมี การประเมิ นคุ ณ ภาพผลิตภัณ ฑ์เบื้ องต้นของ
ผูผ้ ลิตแต่ละราย และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาวางจําหน่ายภายใต้เครื่ องหมายการค้าของแม็คโคร
สิ่ งที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงจริ ยธรรมต่อผูบ้ ริ โภคที่แม็คโครคํานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพของ
สิ นค้าที่มาพร้อมกับราคาที่ยอ่ มเยาแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงจริ ยธรรมต่อผูผ้ ลิตของแม็คโครในฐานะผูจ้ ดั จําหน่ายที่
ไม่เคยทอดทิ้งในยามวิกฤตแต่ยงั มีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งและเติบโตด้วยกันตลอดมา
ความท้ าทาย และความสํ าเร็จในการจัดหาวัตถุดบิ อย่ างมีจริยธรรม
สิ่ งที่ แม็คโครได้ดาํ เนิ นการมาโดยตลอดและเกิ ดผลอย่างเด่นชัดในปี ที่ ผ่านมา ด้วยผูผ้ ลิตทุกภาคส่ วนของแม็คโค
รยึดถือจริ ยธรรมและมาตรฐานการผลิตอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด19 ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่จึงไม่จาํ เป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแต่อย่างใด เพียงแต่เพิ่มมาตรการเสริ มบางอย่างใน
การป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคที่สอดรับกับมาตรการของภาครัฐและมาตรฐานสากลเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความ
มัน่ ใจว่าสิ นค้าทุกชนิ ดปลอดภัยจากเชื้ อโควิด-19 ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้า โดยแม็คโครมีการดําเนิ นการที่
สําคัญ ดังนี้
การติดตามและประเมินสถานการณ์ อย่ างใกล้ ชิด
แม็คโครได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงศึกษาผลกระทบที่
เกิดกับผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ตลอดจนคู่คา้ ในประเทศจีน ทําให้สามารถเตรี ยมการตั้งรับทั้งในส่ วนของการบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหากเกิดภาวะวิกฤต การจัดหาหน้ากากอนามัยสําหรับพนักงาน
โดยเฉพาะที่ ศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าและศู น ย์กระจายสิ น ค้า การกําหนดมาตรการด้านสาธารณสุ ข สํา หรั บผู ผ้ ลิ ต
พนักงาน ลูกค้าของแม็คโคร รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อเกิดการแพร่ ระบาดในประเทศไทยและในประเทศ
อื่ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ แม็ค โครจึ งสามารถดํา เนิ น กิ จ การได้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งและคงประสิ ท ธิ ภ าพ
เช่นเดียวกับในสถานการณ์ปกติ
การยกระดับสิ นค้ าปลอดภัย
แม็คโครยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับแหล่งผลิต การขนส่ งสิ นค้าไปยังศูนย์กระจายสิ นค้า
และการส่ งต่อไปยังศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าสาขาต่างๆ จนกระทัง่ ถึงมือลูกค้าจะต้องปลอดภัยจากเชื้ อโควิด-19 ตลอด
เส้นทาง เพื่อให้ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคได้รับอาหารที่ มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ แนว
ปฏิ บ ัติ ด ังกล่ าวไม่ เพี ย งแต่ ด าํ เนิ น การในประเทศไทยเท่ านั้น แต่ ถูกนําไปปฏิ บัติ อย่างเคร่ งครั ด ในทุ ก สาขาใน
ต่างประเทศด้วยเช่นกัน
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 112

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

การควบคุมราคาสิ นค้ า
ในช่ ว งภาวะวิ กฤตของโรคโควิ ด -19 สิ น ค้าบางประเภทมี ค วามต้องการสู งกว่ากําลังการผลิ ต ทํา ให้สิ น ค้าใน
ท้องตลาดขาดแคลนชัว่ ขณะและมีราคาสู งขึ้นมาก ด้วยตระหนักถึงความลําบากของลูกค้าและยึดมัน่ ในการดําเนิ น
ธุ รกิ จภายใต้หลักจริ ยธรรม แม็คโครจึ งชะลอการขึ้ นราคาสิ นค้าให้ยาวนานที่ สุดเท่ าที่ จะทําได้ เพื่ อลูกค้าทุกกลุ่ม
สามารถประกอบกิจการและดําเนินชี วิตได้เป็ นปกติที่สุด ส่ งผลให้แม็คโครสามารถตรึ งใจลูกค้าในฐานะเพื่อนคู่คิด
ได้อย่างแท้จริ ง อีกทั้งส่ งผลให้แม็คโครมีผลประกอบการที่ใกล้เคียงกับการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติ
การช่ วยแก้ ปัญหาสิ นค้ าล้ นตลาด
ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุ นแรง และสภาวะการค้าขายที่ไม่ปกติในปี 2563 ส่ งผลให้เกษตรกรหลายกลุ่มประสบ
ปั ญ หาสิ นค้าเกษตรล้นตลาด ราคาสิ นค้าตกตํ่า ตลอดปี ที่ ผ่านมาแม็คโครได้เข้าไปช่ วยเหลื อและให้คาํ แนะนํา
ตลอดจนจัดหาช่ องทางในการจัดจําหน่ายเพื่อให้เกษตรกรสามารถก้าวเดินต่อไปได้ อาทิ การร่ วมมือกับภาครัฐใน
การรับ ซื้ อปลากะพงกว่า 300 ตันจากเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิ จเนื่ องจากการจําหน่ ายปลา
กะพงชะลอตัวลงมากในขณะที่ปลาในบ่อเลี้ยงมีขนาดโตขึ้นจนนํ้าหนักเกินมาตรฐานที่จะจําหน่ายได้ตามปกติ ด้วย
จริ ยธรรมที่องค์กรยึดถือผนวกกับการบริ หารจัดการอย่างมืออาชี พทําให้การช่วยเหลือดังกล่าวประสบความสําเร็ จ
นับเป็ นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของแม็คโครที่ได้เป็ นส่ วนสําคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย
สิ่ งที่ กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็ นความท้าท้ายที่ แสดงให้เห็นถึงความเป็ นมืออาชี พของแม็คโครที่ ยึดมัน่ ดําเนิ นธุ รกิ จ
ภายใต้หลักจริ ยธรรม และอยู่เคี ยงข้างผูผ้ ลิ ตและลูกค้าทั้งในยามปกติ และช่ วงเวลาที่ ตอ้ งเผชิ ญกับวิกฤตเพื่ อให้
สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาสถานการณ์ต่างๆ และเติบโตไปได้ดว้ ยกัน
เป้ าหมายที่ 3: ลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
แม็คโครตระหนักดีวา่ การสร้างธุ รกิจที่ยงั่ ยืนต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งนํามาสู่ กรอบ
ในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในทุกมิติ ที่แม็คโครยึดถือมาโดยตลอดกว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา
ด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่ งในผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้ารายใหญ่ โดยมีศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคจํานวน 144 สาขาใน
ประเทศไทยและต่ างประเทศ ขยะที่ เกิ ดจากสิ นค้าเสื่ อมสภาพและการใช้พลังงานจึ งเป็ นประเด็นหลักที่ บริ ษทั ฯ
คํานึงถึง
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จในการลดขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์
ด้วยสิ นค้ากว่าร้อยละ 90 ที่แม็คโครจัดจําหน่ายเป็ นสิ นค้าประเภทอาหาร ซึ่ งมีโอกาสสู งที่จะเกิดการเสื่ อมสภาพและ
กลายเป็ นขยะอาหาร (Food Waste) ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อม ข้อเท็จจริ งดังกล่าวนํามาซึ่ งการมุ่งมัน่
พัฒนากระบวนการบริ หารจัดการสิ นค้าประเภทอาหารตั้งแต่แหล่งผลิตต้นทางจนถึงมือลูกค้า ทําให้ตลอดหลายปี ที่
ผ่านมา แม็คโครสามารถลดความสู ญเสี ยของสิ นค้าอาหารและลดปริ มาณขยะอาหารได้อย่างต่อเนื่ อง ความสําเร็ จ
ในการลดขยะอาหารของแม็คโครมีรากฐานมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้
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1) บุคลากรที่มคี วามรู้ และความเข้ าใจ
บุคลากรมีบทบาทสําคัญในการลดความเสี ยหายต่อสิ นค้าโดยเฉพาะอาหารสด การบริ หารจัดการด้านอาหารของ
แม็คโครจึ งเริ่ มตั้งแต่การสร้างความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ นค้าประเภทอาหาร เพื่อให้เกิ ดความสู ญเสี ย
น้อยที่ สุดทั้งนี้ ยงั เพิ่มการรับรู ้และความตระหนักรู ้ถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหากสิ นค้าสู ญเสี ยเหล่านั้นกลายไป
เป็ นขยะอาหาร องค์ความรู ้และประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการสิ นค้าอาหารถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่ นผ่านการ
ฝึ กอบรมเชิ งวิชาการและการฝึ กปฏิ บตั ิ งานไปพร้อมการทํางานจริ ง (on-the-job training) พนักงานแม็คโครจึ งมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานแต่ละขั้นตอน และเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ลดปริ มาณสิ นค้าเสื่ อมสภาพที่อาจจะนําไปสู่ การเป็ นขยะอาหาร
2) เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้ถูกนํามาปรับใช้เพื่อช่วยลดปริ มาณการสู ญเสี ยอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปี 2563 ที่
ผ่านมา แม็คโครได้นาํ แอปพลิ เคชัน E-ordering Application มาใช้ในการสั่งซื้ อสิ นค้าของสาขา ทําให้การสั่งซื้ อ
สิ นค้าจากศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าทั่วประเทศเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ความถูกต้องแม่นยํา และสอดคล้องกับ
ยอดขายจริ ง ส่ งผลให้ปริ มาณสิ นค้าเสื่ อมสภาพลดลงตํ่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่กาํ หนด และเมื่อมีความจําเป็ นต้องทําลาย
สิ นค้าที่ เสื่ อมสภาพ บริ ษทั ฯ มีการจัดทําระบบบันทึ กข้อมูลอย่างเป็ นระบบบนแอปพลิเคชันระบบบริ หารจัดการ
สิ นค้าสู ญเสี ย (Shrinkage Management System) มี การชั่งนํ้าหนักสิ นค้า บันทึ กภาพ และจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ
คลาวด์ (Cloud) ทําให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ และนําไปสู่ การพัฒนาการทํางาน
เพื่อลดปริ มาณขยะอาหารได้อย่างตรงจุด
นอกจากนี้ แม็คโครได้พฒั นานวัตกรรมด้านบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อลดปริ มาณการใช้พลาสติ ก อาทิ ลดความหนาของถุง
บรรจุผกั ผลไม้ เปลี่ยนรู ปแบบการเจาะรู ระบายความชื้ นให้มีขนาดเล็กลงแต่กระจายตัวมากขึ้น นอกจากจะได้ถุงที่
คงความแข็ งแรงแล้ว ยังสามารถรั ก ษาคุ ณ ภาพของผัก ผลไม้ใ ห้ส ดใหม่ ไ ด้ย าวนานกว่ าเดิ ม ความรอบรู ้ ด ้า น
เทคโนโลยีป ระกอบกับความใส่ ใจในรายละเอี ยดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ทําให้แม็คโครสามารถลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมที่ เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ แม็คโครยังเป็ นผูผ้ ลิตรายแรกที่ ยกเลิกการใช้
พลาสติกหุม้ ฝาขวด (Cap Seal) สําหรับนํ้าดื่มบรรจุขวดภายใต้เครื่ องหมายการค้าของแม็คโคร และย่อส่ วนความสู ง
ของฝาขวดนํ้าดื่ม ส่ งผลให้การใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ลดลง
3) การบริ หารจัดการ
สําหรับสิ นค้าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ดว้ ยรู ปลักษณ์หรื อนํ้าหนักที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ยงั คงคุณค่าทางโภชนาที่ ดี หาก
ปล่อยสิ นค้านั้นให้เน่ าเสี ยหรื อนําไปทําลายก็ย่อมส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม แม็คโครจะนําสิ นค้านั้นมาจําหน่ าย
ในราคาพิเศษ
แม็คโครเล็งเห็ นถึงความสําคัญในการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น ในการจัดการ
ขยะอาหารและขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนย้ายสิ นค้า อาทิ ลังกระดาษ กล่องโฟม ฯลฯ และทรัพย์สินหมด
สภาพ จะมี ก ารนํ า ออกประมู ล เพื่ อ นํา ไปจัด การอย่ า งถู ก วิ ธี โดยผู ้ที่ เข้า มาประมู ล จะต้อ งมี ใ บอนุ ญ าตการ
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ประกอบการดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นการกําจัดขยะหรื อทรัพย์สินหมดสภาพ
ของแม็คโครจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างแน่นอน
การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานต่ าง ๆ ที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้อาคารเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ณ ปั จจุบนั
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าของแม็คโครได้ถูกออกแบบให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การใช้
โคมไฟ LED ทั้งอาคาร การใช้เครื่ องปรับอากาศชนิดประสิ ทธิ ภาพสู ง ไม่เพียงแต่การก่อสร้างอาคารใหม่ที่บริ ษทั ฯ
มุ่งเน้นการทําให้อาคารเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเท่านั้น สําหรับอาคารที่ได้เปิ ดดําเนิ นการไปแล้ว บริ ษทั ฯ มีนโยบาย
ในการปรั บ ปรุ งให้ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยได้ด ํา เนิ น โครงการติ ด ตั้งระบบผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า จากเซลล์
แสงอาทิ ตย์ที่หลังคา (Solar Rooftop) ไปแล้ว จํานวน 52 สาขา มี กาํ ลังการผลิ ต ไฟฟ้ าที่ 28 เมกะวัต ต์ และมี ขี ด
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าให้กบั อาคารคิ ดเป็ นประมาณการร้อยละ 20 ของความต้องการไฟฟ้ าทั้งหมดของ
อาคาร นอกจากความพยายามในการเพิ่มสัดส่ วนการใช้พลังงานสะอาดในอาคารแล้ว บริ ษทั ฯ ได้นาํ โครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เข้าร่ วมกับองค์การบริ หารก๊าซเรื อนกระจกแห่ งประเทศไทยเพื่อขอขึ้นทะเบียน
โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู่ บรรยากาศ โดยขอขึ้ นทะเบี ยนลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
12,137 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/year)
นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองการลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู่ บรรยากาศในปี 2563 จากโครงการผลิ ต
ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาระยะที่ 1 (เฟส 1) จํานวน 4,351 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่ า ในช่ วง
ระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นอีกหนึ่ งความสําเร็ จที่เกิดขึ้ นในปี 2563 ดังจะเห็น
ได้จากการที่แม็คโครสาขาศาลายาผ่านการประเมินมาตรฐานด้านความยัง่ ยืนด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม (GSEE)
ในระดับยอดเยี่ยม Platinum ในงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE (Global
Sustainable Energy and Environment)” ที่จดั โดยการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
แม็คโครได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จในการดู แลรักษาสิ่ งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2563 ได้รับเกี ยรติ จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และ องค์กรความร่ วมมื อระหว่างประเทศของเยอรมันประจําประเทศไทย
(GIZ) ในการให้ความรู ้เรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรื อนกระจกในเครื่ องทําความเย็น
โดยการใช้ส ารทํา ความเย็น ธรรมชาติ ซึ่ งถื อ ได้ว่ า เป็ นอี ก หนึ่ งความตั้งใจในการส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ และ
ผูป้ ระกอบการในการหันมาใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมายที่ 4: เป็ นที่รักในท้ องถิ่น
ด้วยสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่ของการเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ดีของชุมชน แม็คโครยึดมัน่ ในการดําเนิ น
ธุ รกิ จบนพื้นฐานของจริ ยธรรมและปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
รวมถึงการให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเติบโต
ไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
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ก้ าวแรกในท้ องถิ่น
ก่อนที่จะเริ่ มดําเนิ นธุ รกิจในแต่ละท้องถิ่น แม็คโครจะมีการหารื อกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและ
ข้อจํากัดต่าง ๆ และหาแนวทางร่ วมกันในการประสานประโยชน์ เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
โดยแม็ค โครตั้งเป้ าในการจ้างแรงงานท้อ งถิ่ นร้ อยละ 80 นอกเหนื อจากการให้ค วามรู ้ แ ก่ เกษตรกรในท้องถิ่ น
เกี่ ย วกับ การพัฒ นากระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น มี คุ ณ ภาพ ได้ม าตรฐานอาหารปลอดภัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึ งการให้ความร่ วมมื อด้านวิชาการเพื่ อสร้ างห้องปฏิ บตั ิ การสําหรั บ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรท้องถิ่นเติ บโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ในการเปิ ด
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าใหม่ทุกสาขาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ ผ่านมา แม็คโครจะให้การสนับสนุ นทุนการศึ กษาแก่
นักเรี ยนระดับประถมในท้องถิ่น และดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
สานสายใยด้ วยโครงการเพื่อสั งคม
ตลอดเส้นทางในการดําเนิ นธุ รกิจ แม็คโครใส่ ใจดูแลชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวม และด้วยความมุ่งหวังที่จะ
สร้างความแข็งแกร่ งและความยัง่ ยืนให้กบั สังคม บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย อาทิ
• โครงการ “โรงเรื อ นเลี้ยงไก่ ไข่ เพื่ อ อาหารกลางวันที่ ยั่งยื น” สําหรั บ โรงเรี ย นตํารวจตระเวนชายแดนและ
โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดารทัว่ ประเทศ
• โครงการ “U-Project” เป็ นโครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย 85 แห่ งทัว่ ประเทศ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้นาํ ความรู ้ดา้ นการจัดการธุรกิจมาปฏิบตั ิจริ งในการพัฒนาธุรกิจร้านโชห่ วยในชุมชนของตนเอง โดยมีทีมงาน
มิตรแท้โชห่วยร่ วมให้ความรู ้และคําปรึ กษา
• โครงการ “คื นคนดี มีอาชี พ สู่ สังคม” โดยแม็คโครร่ วมมื อกับกรมราชทัณฑ์ในการให้ความรู ้ และฝึ กทักษะ
วิชาชี พในการประกอบอาหาร เพื่อให้ผตู ้ อ้ งขังที่ใกล้พน้ โทษเตรี ยมความพร้อมและนําความรู ้ไปพัฒนาต่อยอด
เพื่อก้าวออกไปเริ่ มต้นชีวิตใหม่ดว้ ยการประกอบอาชีพสุ จริ ตอย่างภาคภูมิ
• โครงการ “บริ จ าคโลหิ ต ปั น นํ้ าใจ ด้ ว ยการให้ ที่ ย่ิงใหญ่ ” โดยแม็ค โครร่ วมกับ ศู น ย์บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ งชาติ
สภากาชาดไทย ลงนามบันทึ กความร่ วมมือเป็ นหน่ วยรับบริ จาคโลหิ ตในศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครกว่า 100
สาขาทัว่ ประเทศ เพื่ ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่ นที่ ต ้องการบริ จาคโลหิ ต ถื อเป็ นหนึ่ ง
ช่องทางบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิ ตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• โครงการ “ลําไยปันสุ ข” เพื่อคืนกําไรสู่ สงั คมโดยการซื้ อลําไยทุก ๆ 1 กิโลกรัมจะเท่ากับเงินบริ จาค 1 บาทเพื่อ
นําไปซื้ ออุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ที่จาํ เป็ นในการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในพื้นที่แหล่งผลิตลําไยของ
ประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ และ ลําพูน
• โครงการ “Say Hi to Bio, Say No to Foam” ซึ่ งดํ า เนิ นการต่ อ เนื่ องมาตั้ งแต่ ปี 2562 เพื่ อรณ รงค์ ใ ห้
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารงดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ใช้แล้วทิ้งที่ทาํ จากโฟม และสนับสนุนการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อมแทน เช่ น เยื่อไผ่ ชานอ้อย และซางข้าวโพด เป็ นต้น ปั จจุ บนั มี 52 สาขาที่ หยุดจําหน่ ายบรรจุ
ภัณฑ์ที่ทาํ จากโฟม และตั้งเป้าที่จะหยุดจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาํ จากโฟมและทดแทนด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ียอ่ ยสลาย
ได้ท้ งั หมดทุกสาขาภายในปี 2565
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พร้ อมเคียงข้ างไปด้ วยกันในยามวิกฤต
ปี ที่ ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิ ญกับภัยทางธรรมชาติ หลายครั้ งโดยเฉพาะอุทกภัยในพื้ นต่ าง ๆ การที่ แม็คโคร
ทํางานร่ วมกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ อย่างใกล้ชิดทําให้รับรู ้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วและสามารถเข้าไปช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่น้ นั ๆ ได้อย่างทันท่วงที
อีกหนึ่ งวิกฤตการณ์ที่สําคัญคื อการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จเป็ นวงกว้าง ภายใต้
สถานการณ์ดงั กล่าว แม็คโครยืนหยัดเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ร่วมเคียงข้างลูกค้า คู่คา้ และสังคมไทยเพื่อให้กา้ วผ่านวิกฤตนี้
ไปด้วยกัน นอกจากมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดที่เข้มงวดเพื่อรักษาความสะอาดปลอดภัยให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การ
และพนักงานที่ ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าทุ กสาขาแล้ว แม็คโครยังได้เปิ ดพื้นที่ บริ เวณหน้าศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าให้ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารที่ ได้รับผลกระทบทางธุ รกิจเข้ามาใช้พ้ืนที่ ในการจําหน่ายอาหารกล่องปรุ งสําเร็ จโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการรับซื้ อผลผลิตทางการเกษตรที่
ล้นตลาดและช่ วยเป็ นช่ องทางกระจายสิ นค้า เช่ น การรับซื้ อปลากะพงสามนํ้าจากจังหวัดสงขลา การรับซื้ อเผือก
หอมจากจังหวัดสระบุรี ภายใต้บนั ทึ กความร่ วมมือกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ
พัฒนาส่ งเสริ มเกษตรกรตามนโยบาย “ตลาดนําการเกษตร” และการรับซื้ อกุง้ จากประมงท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในช่ วงปลายปี 2563 เป็ นต้น นอกจากนี้ แม็คโครได้ให้การสนับสนุ นวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่ งของเครื่ องใช้จาํ เป็ นให้แก่โรงพยาบาลกว่า 80 แห่งทัว่ ประเทศ
รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ แสดงไว้ใน “รายงานความยัง่ ยืน ประจําปี 2563”
เป้ าหมายที่ 5: สร้ างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้ กบั ลูกค้ า
นับแต่วนั แรกในการดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าเพื่อลูกค้าผูป้ ระกอบการ สิ่ งที่ แม็คโครให้ความสําคัญมาโดย
ตลอดคื อ การมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาศักยภาพในการแข่ งขันและเสริ มสร้ างการเติ บ โตทางธุ ร กิ จให้กับลู กค้า
ผูป้ ระกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาสิ นค้าและบริ การที่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง ไม่ ว่า
สถานการณ์ จ ะเปลี่ ย นไปอย่ า งไร ทั้ง ในช่ ว งเวลาที่ ดี แ ละในยามวิ ก ฤต สิ่ งที่ แ ม็ ค โครยังคงยึ ด มั่น และไม่ เคย
เปลี่ยนแปลงกว่า 30 ปี ที่ผา่ นมาคือการเป็ น “คู่คิดธุรกิจคุณ”
สถานการณ์ ที่เปลีย่ นไป...สร้ างโอกาสใหม่ ทางธุรกิจ
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิ จในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิ จการท่ องเที่ ยว
กิ จการโรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง ในขณะที่ กิจการค้าปลีกรายย่อย หรื อร้านโชห่ วย ต้องเผชิ ญ กับการ
แข่งขันที่ รุนแรงจากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ประกอบกับลูกค้าในละแวกชุ มชนจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวังซึ่ ง
เป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว
แม็คโครมี การติ ดตามสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จต่ อลูกค้า
ผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นถึงพฤติ กรรมของลูกค้าและผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้
ภาวะวิกฤตแม็คโครได้ระดมสรรพกําลังในการปรับแผนงานและพัฒนาโครงการที่ สามารถทําได้ง่ายและได้ผล
ทันที (Quick-Win Projects) เพื่ อลดผลกระทบทางธุ รกิ จและช่ วยให้เกษตรกร ประมงท้องถิ่ น ผูผ้ ลิตสิ นค้าขนาด
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 117
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กลางและขนาดเล็ก และลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถนําพาธุ รกิจของตนให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน อีก
ทั้งเพิ่มเติ มบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิ จผ่านช่ องทางออนไลน์ซ่ ึ งสอดคล้องกับชี วิตวิถีใหม่ รับซื้ อสิ นค้าที่ ได้รับ
ผลกระทบรุ นแรง อาทิ เผือกหอม ปลากะพง กุง้ และอาหารทะเล เป็ นต้น รวมถึงเปิ ดพื้นที่บริ เวณหน้าศูนย์จาํ หน่าย
สิ นค้าสาขาต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหารออกบูธจําหน่ายอาหารกล่องปรุ งสําเร็ จ
ทั้งนี้ เพื่อประคับประคองธุรกิจของผูผ้ ลิตต้นนํ้าและลูกค้าผูป้ ระกอบการของแม็คโครให้สามารถดําเนินต่อไปได้
“แม็คโคร โฮเรก้ า อคาเดมี” เพื่อลูกค้ าโฮเรก้ า
“แม็คโคร โฮเรก้ า อคาเดมี” (Makro HoReCa Academy หรื อ “MHA”) ถูกจัดตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นศูนย์รวมความรู ้แบบ
ครบวงจรสําหรับลูกค้าโฮเรก้า มุ่งเน้นการเสริ มสร้ างทักษะและองค์ความรู ้ในด้านต่ างๆ ที่ จาํ เป็ นในการบริ หาร
จัดการธุ รกิ จร้านอาหาร ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถเข้าไปศึ กษาหาความรู ้ได้ทุกเวลาผ่านหลักสู ตรออนไลน์ และ
กิ จกรรม Workshop ต่ า งๆ ซึ่ งจัด ขึ้ น เป็ นประจําที่ แ ม็ค โครสํานัก งานใหญ่ แ ละศู น ย์จาํ หน่ า ยสิ น ค้าแม็ค โครทั่ว
ประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิจและทางเทคนิ คโดยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
และความเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ ด้า นอาหารแต่ ล ะแขนง อี ก ทั้ ง ยัง เป็ นตัว กลางในการสร้ า งเครื อข่ า ยระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหาร โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู ้ สร้างแรงบันดาลใจให้
ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ และเพื่อสร้างความมัน่ คงและแข็งแกร่ งให้แก่ธุรกิจอาหารของประเทศไทย
ด้วยความใส่ ใจของทีมงานและความเป็ นมืออาชี พ แม้การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและ
ส่ งผลกระทบรุ นแรง แต่แม็คโครก็สามารถเข้าถึงปั ญหาของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าและกําหนดแนวทางเพื่ อช่ วยเหลือ
ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที การดําเนินการที่เป็ นรู ปธรรม อาทิ
การเปิ ดหลักสู ตรใหม่ บนระบบออนไลน์ ด้วยวิกฤตครั้งนี้ ส่งผลให้จาํ นวนลูกค้าที่ ใช้บริ การร้านอาหารลดลงอย่าง
มาก เพื่ อ ให้ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารสามารถปรั บตัวและประคองกิ จการให้ดาํ เนิ น ต่ อไปได้ แม็ค โครได้เปิ ด
หลักสู ต รใหม่ ซ่ ึ งเป็ นหลักสู ต รเฉพาะกิ จและเป็ นการตั้งรั บกับ กระแสการบริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไป อาทิ การ
ทําอาหารกล่องพร้อมส่ ง เทคนิ คการถ่ายภาพอาหารและการทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก (Facebook) การคํานวณต้นทุน
และการจัดการร้านอย่างเป็ นระบบเพื่อความคล่องตัวในช่ วงเวลาเร่ งด่วน การปรับเมนูอาหารเพื่อเพิ่มยอดขายและ
กําไร เป็ นต้น โดยผูป้ ระกอบการสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติ มได้ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์
www.makrohorecaacademy.com และเฟซบุ๊กของแม็คโคร นอกจากนี้ แม็คโครยังมีบริ การให้คาํ ปรึ กษาแบบครบ
วงจรโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากหลากหลายสาขาในธุ รกิ จอาหาร และช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าของลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ผ่านทางเว็บ ไซต์และสื่ อออนไลน์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้ช่ื อโครงการ “รวมร้ านเด็ด ต้ องบอกต่ อ พร้ อมสั่ ง พร้ อม
เสิ ร์ฟ” ซึ่ งมีร้านอาหารเข้าร่ วมโครงการกว่า 2,000 ร้านทัว่ ประเทศ
การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อช่วยผูถ้ ูกเลิกจ้างหรื อบุคคลว่างงานและผูส้ นใจได้มีอาชี พเป็ นของตนเอง
ด้วยเงิ นลงทุนเริ่ มต้นเพี ยง 1,000 บาท แม็คโครได้จดั ทําคลิปวิดีโอสอนการทําเมนู อาหารที่ ง่ายแต่ขายดี เช่ น การ
สอนทําไข่เจี ยวทรงเครื่ อง เป็ นต้น โดยมีทีมงานช่วยให้คาํ ปรึ กษาและวางแผนตั้งแต่การจัดซื้ ออาหารสด อุปกรณ์
และเครื่ องครัวที่จาํ เป็ น การเลือกเมนู และการทําบัญชี รายรับรายจ่าย เป็ นต้น ซึ่ งโครงการนี้ ได้รับความสนใจอย่าง
มากและสามารถช่วยให้ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้สามารถเริ่ มต้นธุรกิจใหม่ได้
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 118
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มิตรแท้ โชห่ วย...เพื่อโชห่ วย ด้ วยหัวใจ
ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กรายย่อย หรื อ “โชห่ วย” เปรี ยบเสมื อนสมาชิ กคนสําคัญ ของครอบครัวแม็คโครที่ อยู่
ร่ วมกันมาตั้งแต่วนั แรกของการดําเนิ นธุ รกิจ กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา แม็คโครมีการสานสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อรับทราบปั ญหาและอุปสรรค ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งความคิ ดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
ของแม็คโคร และนําข้อมูลที่ ได้รับนั้นกลับมาปรับปรุ งพัฒนาสิ นค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้อย่างตรงจุด
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา แม็คโครทุ่มเทอย่างจริ งจังเพื่อช่วยยกระดับ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้
ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่ งเป็ นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์มิตรแท้โชห่ วย” เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการ
ให้บริ การและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ตั้งแต่การเปิ ดร้านใหม่ การเลือกสิ นค้า การจัดวาง
สิ นค้าให้น่าสนใจ การบริ หารจัดการ การปรับปรุ งร้าน รวมถึงการให้บริ การวางผังร้านค้าเสมือนจริ งด้วยโปรแกรม
3 มิติ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังได้ทาํ งานร่ วมกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จัดทําโครงการ “พัฒ นา
ร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ ทโชห่ วย” เพื่อพัฒนาลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วยและคนรุ่ นใหม่ที่ตอ้ งการสื บทอด
กิจการร้านโชห่วยของครอบครัวให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
โครงการครั วชุ มชน ด้วยแม็ค โครเล็งเห็ นว่าร้ านโชห่ วยที่ กระจายอยู่ตามชุ มชนต่ างๆ ทัว่ ประเทศนั้น สามารถ
ยกระดับสู่ การเป็ นครัวชุมชนที่จาํ หน่ายอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็งให้แก่ผคู ้ นในชุมชนนั้นได้ ในปี
ที่ผ่านมา แม็คโครจึงได้มุ่งพัฒนาสิ นค้าภายใต้โครงการ “ครัวชุมชน” ประกอบไปด้วย ตูแ้ ช่แข็ง ตูแ้ ช่เย็น เนื้ อสัตว์
ประเภทต่ างๆ ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพิ เศษซึ่ งพร้ อมสําหรับการนําไปจําหน่ ายต่อให้ผูบ้ ริ โภครายย่อย เป็ นต้น จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี ที่ ผ่านมา โครงการครัวชุมชนได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จาก
ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านโชห่วยและสามารถเพิ่มกําไรให้แก่ลูกค้าได้จริ ง
นอกจากนี้ แม็ค โครยังมี กิจกรรมเพื่ อลู ก ค้าผูป้ ระกอบการร้ านโชห่ วยซึ่ งจัด ขึ้ น เป็ นประจําต่ อ เนื่ องทุ กปี อาทิ
กิ จกรรม “วันโชห่ วย ชี้ ช่องรวย โชห่ วยไทย วิถีใหม่ ” ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมให้ความรู ้และแนะนําเทคนิ คดี ๆ ในการทํา
ธุ รกิ จจากวิทยากรและที มงานมิ ตรแท้โชห่ วย โดยจัดขึ้ นใน 4 ภู มิภาค ในช่ วงเดื อนสิ งหาคมถึงพฤศจิ กายน 2563
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายภายใต้แคมเปญ “จัดให้ แจกใหญ่ กําไรเต็ม” ซึ่ งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 9 โดยร่ วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อจัดจําหน่ายสิ นค้าในราคาพิเศษกว่า 5,000 รายการ เพื่อลดต้นทุนของลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ร้านโชห่ วยและช่วยให้ลูกค้ามีสินค้าที่จาํ เป็ นอย่างครบถ้วนในต้นทุนที่สามารถนําไปจําหน่ายต่อในราคาที่ แข่งขัน
ได้ และกิจกรรม “ตลาดนัดโชห่ วย” ซึ่ งในปี ที่ 2563 ได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิ จกรรมเป็ นรู ปแบบออนไลน์โดยผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ซึ่ งถือว่าประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมากโดยมียอดผูเ้ ข้าชมกว่า 3.7 ล้านวิว
ก้ าวสู่ ชีวติ วิถีใหม่ ไปด้ วยกัน
ด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปพร้อมๆ กับการก้าวเข้าสู่ ยุคดิจิทลั และสังคมไร้เงินสด ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ทุกกลุ่มมีความต้องการไม่ต่างจากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ซึ่ งนอกเหนื อจากความครบถ้วนและคุณภาพของสิ นค้าแล้ว ลูกค้า
ยังคาดหวังความรวดเร็ ว สะดวกสบาย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 119
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ในปี 2562 แม็คโครเปิ ดตัวระบบนิเวศ Online to Offline Ecosystem (“O2O”) อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นผสานช่อง
ทางการจําหน่ ายสิ นค้าผ่านศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า (Offline) กับช่ องทางการจําหน่ ายสิ นค้าบนรู ปแบบแพลตฟอร์ ม
(Online) ผ่านเว็บไซต์ “makroclick.com” หรื อแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ “Makro Application” หรื อ Makro
Line Official Account รวมทั้งผ่านพนักงานขายของบริ ษทั ฯ ซึ่ งลูกค้าสามารถเลื อกชําระค่ าสิ นค้าได้หลากหลาย
ช่ องทางไม่ว่าจะเป็ นการชําระด้วยเงิ นสด (Cash) บัตรเครดิ ต (Credit Card) การโอนเงิ นจากบัญชี ธนาคาร (Bank
Transfer) และแอปพลิเคชันกระเป๋ าเงิน (E-Wallet) อีกทั้งยังเลือกใช้บริ การ “คุณสั่ง เราส่ ง” ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้
บริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงที่หมาย (Last-mile Delivery) หรื อจัดส่ งสิ นค้าแบบเร่ งด่วน (Speed M Express Delivery) หรื อ
รับสิ นค้าที่ สาขาแบบเร่ งด่วน (Curbside Pick-up) โดยแม็คโครจะจัดเตรี ยมสิ นค้าไว้ให้พร้อมส่ งมอบทันที ณ จุด
ให้บริ การ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี ที่ผา่ นมา ทําให้ความต้องการซื้ อสิ นค้าผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ ม
เพิ่ มขึ้ นอย่างก้าวกระโดด นอกเหนื อจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แม็คโครยังได้เร่ งพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ O2O เพื่ อให้ทนั ต่ อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ณ ปั จจุ บนั มี สินค้ากว่า
12,000 รายการ ในทุ กกลุ่มสิ นค้าให้ลูกค้าได้เลือกซื้ อผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ ม และมี ศูนย์จดั เตรี ยมสิ นค้าและ
บรรจุหีบห่ อ (Pick & Pack Hub) จํานวน 6 แห่ งในพื้นที่กรุ งเทพฯ และเกือบทุกสาขาของแม็คโครที่ กระจายอยู่ทวั่
ประเทศโดยกระบวนการบรรจุและจัดส่ งเน้นความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถจัดส่ งสิ นค้าได้อย่าง
รวดเร็ วและคงคุณภาพ ความสดใหม่จนถึงมือลูกค้า
เป้ าหมายที่ 6: เป็ นองค์ กรที่คนทุกรุ่ นอยากเข้ ามาร่ วมงาน
เบื้องหลังความสําเร็ จของแม็คโครเกิดจากความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงานที่สั่งสมมากว่า 30
ปี อย่างไรก็ดี องค์กรจะก้าวต่อไปสู่ อนาคตได้จาํ เป็ นต้องมีการผสมผสานระหว่างความรู ้และประสบการณ์ของคน
รุ่ นก่อนเข้ากับทักษะและความสามารถของคนรุ่ นใหม่อย่างลงตัว บริ ษทั ฯ จึงกําหนดเป้ าหมายที่จะ “เป็ นองค์กรที่
คนทุกรุ่ นอยากเข้ามาร่ วมงาน” ตามยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 โดยมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee
Engagement) และพัฒ นาองค์ ก รให้ ทัน สมัย อยู่ เสมอ อัน จะนํา ไปสู่ ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดี (Employer Branding) และ
สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพในช่วงอายุต่าง ๆ เข้ามาร่ วมงานกับแม็คโครได้ตามเป้าหมายดังกล่าว
สร้ างความผูกพันในองค์ กร
การสร้ างความผูกพัน ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อองค์กร (Employee Engagement) มี ค วามสํา คัญ อย่า งยิ่ งในการรั กษา
บุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถ และมีศกั ยภาพ ให้อยู่กบั องค์กรต่ อไป แม็คโครจึ งให้ความสําคัญ ในการดู แล
พนักงานในทุก ๆ ด้านอาทิ ลักษณะงานและความรับผิดชอบในสายงาน โอกาสเติบโตในองค์กร การให้รางวัลและ
ผลตอบแทน ความสุ ขในสถานที่ทาํ งาน เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานมีความสุ ขในการทํางานและส่ งต่อความสุ ขนั้นไป
ยังลู ก ค้า ที่ เข้า มาใช้บ ริ ก าร อี ก ทั้งยังส่ งผลถึ งอัต ราการลาออกที่ ล ดลงอย่ างต่ อ เนื่ อ งและเห็ น ได้ชัด ในปี 2563
นอกจากนี้ การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรในปี ที่ผ่านมาได้ผลลัพธ์เป็ นที่น่าพอใจด้วยคะแนนที่
เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากปี 2560
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 120
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ใส่ ใจดูแลทุกข์ สุขของพนักงาน
ในรอบปี ที่ผ่านมา เกิดเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติข้ ึนหลายครั้งในประเทศไทยและส่ งผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่
ของพนักงานและครอบครัวซึ่ งอยู่ในพื้นที่ ที่เกิ ดภัยพิบตั ิ ด้วยนโยบายที่ ถือปฏิ บตั ิมายาวนานในการดูแลพนักงาน
เสมือนคนในครอบครัว แม็คโครได้เข้าดําเนิ นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและครอบครัว
ในทันทีเมื่อทราบเหตุ อาทิ การมอบถุงยังชีพ จัดหาที่พกั ชัว่ คราวให้แก่พนักงานผูป้ ระสบภัย เป็ นต้น
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็ นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี ที่ผา่ นมา แม็คโครได้กาํ หนด
มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดพร้อมทั้งจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันสําหรับบุคลากรของบริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่เพื่อให้
มัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนที่ เข้าปฏิบตั ิ งานในศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า และสํานักงานใหญ่จะปลอดภัย
จากโรคโควิด-19 และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อและเพื่อให้ธุรกิจยังคงดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่ อง แม็ค
โครได้ปรับกระบวนการทํางานและจัดเตรี ยมอุปกรณ์การทํางานที่ จาํ เป็ นให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับการปฏิ บตั ิ งาน
จากบ้าน (Work from Home) นอกจากนี้ ด้วยความห่ วงใยในสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานจึงได้จดั ทํา
ประกันภัยโควิด-19 ให้พนักงานทุกคน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้ อหากพบว่าพนักงานมีความเสี่ ยง
ที่จะติดเชื้ อจากการทํางาน รวมทั้งได้ออกมาตรการเยียวยาครอบครัวของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ เช่น การมอบ
คูปองเงินสดสําหรับซื้ อสิ่ งของจําเป็ นภายในสาขาเพื่อยังชีพระหว่างที่ได้รับผลกระทบ การให้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นระยะสั้น
ปลอดดอกเบี้ยกรณี ที่มีบุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบ เช่น ถูกเลิกจ้าง หรื อ ธุ รกิจของครอบครัวต้องปิ ดกิจการ
การจัดส่ งอาหารให้แก่ครอบครัวของพนักงานที่บริ ษทั ฯ ขอให้กกั ตัว เป็ นต้น
แม็ค โครตระหนักดี ว่าบุ ค ลากรคื อกําลังสําคัญ ในการนําพาธุ ร กิ จให้ส ามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้ งนี้ ไปได้ แม้ว่า
เศรษฐกิ จจะอยู่ในภาวะซบเซาและไม่มีทิศทางการฟื้ นตัวที่ ชดั เจน บริ ษทั ฯ จึ งไม่มีนโยบายปลดพนักงานหรื อลด
เงินเดือน อีกทั้งได้อนุมตั ิโบนัสพิเศษเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจและเป็ นการตอบแทนพนักงานที่มุ่งมัน่ ทุ่มเททํางาน
เพื่อลูกค้าอย่างเต็มที่ และจากความใส่ ใจในการป้ องกันและดูแลบุคลากรอย่างทัว่ ถึงและเต็มกําลัง ส่ งผลให้แม็คโคร
ไม่มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ในปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ ในปี 2563 แม็คโครยังได้รับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020” ซึ่ งเป็ นอีก
หนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็ นบทพิสูจน์วา่ แม็คโครให้ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดูแลและพัฒนาบุคลากร
พัฒนาองค์ กรให้ ทันสมัย
นอกจากแม็คโครจะพัฒนารู ปแบบการดําเนินธุรกิจให้ทนั สมัยตามพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตลั แล้ว
ในแง่ของการบริ หารและการดําเนิ นงานภายในองค์กรย่อมต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปเช่นกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิตลั ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุ ค ลากรในด้า นอื่ น ๆ ที่ จ ํา เป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย อี ก ทั้งได้นํา เทคโนโลยี ม าใช้ใ น
กระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสรรหา
บุคลากร การกรอกข้อมูลสมัครงานออนไลน์ และการสัมภาษณ์ออนไลน์ซ่ ึ งผูส้ นใจต้องลงทะเบียนผ่านคิวอาร์ โค้ด
ตามขั้นตอน การใช้โปรแกรมปฏิบตั ิงานในการวางแผนกําลังคนและการประเมินผลการทํางาน รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรผ่านการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากหลักสู ตรมาตรฐานซึ่ งได้พฒั นาให้อยู่ในรู ปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 121
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(M-Learning) ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เพื่ อให้แม็คโครประสบความสําเร็ จทั้งในด้านของการประกอบธุ รกิ จและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ในการเป็ นองค์กรที่คนทุกรุ่ นอยากเข้ามาร่ วมงาน หรื อ Employer of Choice
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบทางสั งคม
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่ มปี ระเด็นข้อร้องเรี ยนด้านผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมแต่ประการใด
ทั้งนี้รายละเอียด และผลการดําเนินการด้านความยัง่ ยืนทางบริ ษทั ฯ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานความยัง่ ยืน
ประจําปี พ.ศ.2563

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 122
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
บริ ษ ทั ฯ ได้ต ระหนักถึ งความสําคัญ ของระบบการควบคุ มภายในและการบริ ห ารความเสี่ ยงว่า เป็ นกลไกและ
เครื่ องมือในการผลักดันให้บริ ษทั ฯ สามารถดําเนิ นธุ รกิ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี้ วตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลทั้งในด้านการดําเนิ นงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และนโยบายที่จะทําให้
ระบบการทํางานของบริ ษทั ฯ มีความถูกต้อง โปร่ งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดหรื อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ที่ เป็ น
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และมี ป ระสบการณ์ หลายด้าน รวมทั้งมี ค วามเป็ นอิ ส ระตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยทําหน้าที่ ในการสอบทานรายงานทางการเงิ น การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และรายการที่ เกี่ ยว
โยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ สมผล และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ อีกทั้งสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการ
ควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ และแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิ จารณาประเด็นสําคัญเกี่ ยวกับการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
หรื อ ถอดถอนผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งสอบทานให้บริ ษ ทั ฯปฏิ บัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ มีความเป็ นอิสระ
จากฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่ วยงานเหล่านั้น มีการปฏิ บตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ ได้กาํ หนด
อย่างเหมาะสม โดยได้ประเมินความเพี ยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ มภายในโดยประเมินการ
ควบคุ มภายใน 5 องค์ป ระกอบ ตามแนวทางมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่ งบริ ษทั มี การควบคุ มภายในที่ ดี
ดังนี้
1.

สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการมี ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าที่ กาํ กับดู แลกิ จการโดยรวม ได้กาํ หนดนโยบายการ
กํากับดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จซึ่ งยึดตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี และได้มีการจัดทําคู่ มือการ
กํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ในคู่มือมีการกําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนใน
ลักษณะที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และสื่ อสารให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจน
ตัวแทนของบริ ษทั ฯ รับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและมีบทลงโทษ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง หน้าที่ 123
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หากมีการฝ่ าฝื น คู่มือนี้ มีการทบทวนและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
อีกทั้งฝ่ ายบริ หารได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมกับ
การดําเนิ นงานอยู่เสมอ มี การกําหนดอํานาจในการสั่งการและมี การแบ่ งแยกหน้าที่ และความรั บผิด ชอบอย่าง
เหมาะสม เพื่ อ ให้ ฝ่ ายบริ ห ารและการปฏิ บ ัติ งานของพนัก งานเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ นงานได้ชดั เจน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิ บตั ิ งานสนับสนุ นให้เกิ ดสภาพแวดล้อมการควบคุ มภายในที่ ดี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการ
พัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรอย่างต่ อเนื่ อง โดยจัด ให้มีการพัฒ นาฝึ กอบรมความรู ้ ทักษะและความสามารถให้
เหมาะสมกับงานที่ ได้รับมอบหมาย และมี ข้ นั ตอนการวางแผนและบริ หารอัตรากําลังพนักงานในภาพรวมของ
บริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้ อมทั้งมี การวิเคราะห์/ทบทวนอัตราพนักงานรายปี เพื่ อให้สอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางในการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งมี การกําหนดแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ งงานที่ สําคัญ
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
2.

การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)

บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร มี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(Risk Management Committee) ทําหน้าที่ รับผิดชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย รวมถึ งการจัดการความเสี่ ยง
อย่างเป็ นระบบ กําหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ โอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งปั จจัยภายในและภายนอกและมี มาตรการบริ หารความเสี่ ยงให้เหลื ออยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และกําหนดให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องรายงานการปฏิ บตั ิ งานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ ง บริ ษ ทั ฯมี การจัด ทําแผนการบริ ห ารความต่ อเนื่ องทางธุ ร กิ จ (Business Continuity Plan - BCP) และแผน
สํารองฉุกเฉิ นสําหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan - DRP) เพื่อเตรี ยมความพร้อมกับความเสี่ ยง
และภาวะวิกฤตที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น และทําให้มนั่ ใจว่าการทํางานที่ สําคัญของบริ ษทั ฯจะมีความต่อเนื่ อง นอกจากนี้
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารทบทวนกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษ ัท ฯ ทั้ง ระยะสั้ นและระยะยาวอย่ า งสมํ่า เสมอเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมของธุ รกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดและความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยมี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพี ยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ มภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดย
กําหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบตั ิงานที่มีความสําคัญ
3.

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริ ษทั ฯ มี กิจกรรมการควบคุมภายในที่ ชดั เจนและเหมาะสม มี ดชั นี ช้ ี วดั ผลการปฏิ บัติงานเป็ นเครื่ องมื อในการ
วางแผนและควบคุม มีการกําหนดนโยบายต่างๆและแนวปฏิบตั ิตามนโยบาย รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน
แนวปฏิบตั ิในการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ
ซึ่ งเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ทุกคนในองค์กรและคู่คา้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิงานที่สนับ
สุ นการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม บริ ษทั ฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ และกําหนดความรับผิดชอบของงานด้าน
ต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น มีระเบี ยบปฏิ บตั ิเรื่ องอํานาจในการอนุ มตั ิ มีการกําหนดระดับวงเงินอนุมตั ิรายการประเภท
ต่ างๆของผูบ้ ริ หารอย่างชัด เจน มี ระเบี ยบวิธีปฏิ บัติงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและมี การทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
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รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ การกําหนด
รหัส ผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ บริ ษ ทั ฯ มี การกําหนดวิธีปฏิ บัติที่
ชัด เจนในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน เพื่ อความโปร่ งใสและคํานึ งถึ งประโยชน์สู งสุ ด ของบริ ษ ทั ฯ โดยมี ฝ่าย
ตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดให้
แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิ บตั ิงานที่ มีความสําคัญ รวมถึงบริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการ
ติ ดตามดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย เพื่ อให้มีแนวทางการดําเนิ นงานสอดคล้องกับนโยบายทางธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ
4.

สารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication)

บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริ หารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มู ลเพื่ อช่ วยในกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร และได้มีการสนับสนุ นให้
พนักงานในบริ ษทั ฯ สร้างนวัตกรรมที่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
ทางธุ รกิ จ โดยการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้าสนับสนุ นการปฎิ บตั ิ งาน อาทิ Robotic Process Automation (RPA)
รวมทั้งบริ ษ ทั ฯ ได้ตระหนักถึ งความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมี การติ ดตั้งอุป กรณ์ เพื่ อ
ป้ องกันภัยคุกคามผ่านทางช่ องทางไซเบอร์ และบริ ษทั ฯ มีการจัดการสื่ อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คําสั่ง ของบริ ษทั ฯ ผ่านช่องทางต่างๆของบริ ษทั ฯ อาทิ
Intra-net ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีช่องทางการร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย หรื อพฤติกรรมน่าสงสัย
ที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อประพฤติ มิชอบของบุคคลในองค์กร โดยแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
หรื อ อี เมล์ cgoffice@siammakro.co.th และบริ ษ ัท ฯ ยังมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารกับ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ภายนอกอย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับลูกค้าเพื่อสอบถามหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ และ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์สาํ หรับผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุน โดยผ่าน Call Center (0 2335 5300) ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็ นการทําความเข้าใจเกี่ ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ รวมถึง การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ชดั เจนใน
เรื่ องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ ไม่ควร โดยได้ดาํ เนิ น
ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.

การติดตาม (Monitoring)

บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการติ ดตามและประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็ นหน่ วยงานอิสระที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการส่ งเสริ มให้พฒั นาการ
ปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งฝ่ ายตรวจสอบภายในได้รับการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในโดยผูป้ ระเมินจากบริ ษทั ชั้นนําภายนอกทุก 5 ปี เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพ
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และประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และบนฐาน
ความเสี่ ยง (Risk-based Audit) โดยจัดทําแผนงานตรวจสอบเป็ นรายปี ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ และ
ความเสี่ ยงสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในกับฝ่ ายบริ หาร และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส ในกรณี ที่พบพฤติ กรรมน่ าสงสัยที่ อาจส่ อถึงการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันหรื อประพฤติ มิชอบของบุคคลในองค์กร บริ ษทั ฯ มีนโยบายและช่องทางในการสื่ อสาร รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงานความคื บหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสําคัญต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสําคัญ และบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุ รกิจและทุกหน่วยงานมี
การปฏิบตั ิตามขั้นตอนและระเบียบที่กาํ หนดไว้
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท สยามแม็ค โคร จํา กัด (มหาชน) โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน รวมทั้งมีความเป็ น
อิสระตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้แก่ นายโชติ โภควนิ ช ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิ การ์ งามโสภี และนายจักร บุญ-หลง ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวบุษกร รักการค้า หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แสดงความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ และ
ความรับ ผิดชอบที่ ระบุ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ ป ระกาศโดยตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และหลักการกํากับดู แ ลกิ จการที่ ดี ข องสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สําหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการดําเนิ นการซึ่ ง
สามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. ได้มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบรวมจํานวน 8 ครั้ ง เพื่ อปฏิ บัติ หน้าที่ ต ามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และนํา เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
เพื่อทราบเป็ นรายไตรมาส
2. สอบทานและอนุ มตั ิ แผนการตรวจสอบภายในที่ ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทําขึ้ นบนพื้ นฐานของการประเมิน
ความเสี่ ย ง และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในทุ กไตรมาส พร้ อมทั้งให้ข ้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตลอดจนติดตามความคืบหน้า
แผนการปรับปรุ งแก้ไขของฝ่ ายจัดการอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง หน้าที่ 126

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

เป็ นอิ ส ระ ผลการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการนํา เครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้งานตรวจสอบมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ได้ว่าจ้างที่ ปรึ กษาภายนอก บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จํากัด
(PwC) เพื่อทําการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) รวมทั้งขอให้แนะนํา
แนวทางการปรับปรุ งองค์กรและระบบการตรวจสอบภายในสู่ การเป็ นผูต้ รวจสอบภายในสมัยใหม่ (NextGen
Internal Auditor) ทั้งนี้ ผลการประเมิ นพบว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ปฏิ บ ัติ งานวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และตามแนวทางสากลของการปฏิ บัติ งานที่ ดี
(International Best Practices) และฝ่ ายตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2564 ที่
สอดคล้องกับข้อแนะนําของที่ปรึ กษาแล้ว
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เป็ นไป
อย่างอิ สระ เพี ยงพอและมี ประสิ ทธิ ผ ล รวมทั้งมี การพัฒ นาคุ ณ ภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุ ค ลากร การ
ปฏิบตั ิงานและการใช้เทคโนโลยี (People Process Technology) อย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมผลประกอบการของบริ ษทั ย่อย และ
การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ของบริ ษ ทั ฯ และพิ จารณารายงานของผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอก โดยเป็ นการประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอกและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อหารื อถึงประเด็นที่สําคัญจากการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงิ นที่ มีการเปลี่ ยนแปลงไป เพื่ อให้มนั่ ใจว่างบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ แสดงฐานะ
การเงิ นและผลการดําเนิ นงานโดยถูกต้องตามที่ ค วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วม 1 ครั้ง เพื่อหารื อเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่และข้อกังวลอื่นๆ (ถ้ามี)
4. สอบทานการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวกับรายการระหว่างกันของ
บริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวโยงกันเพื่ อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นตามเงื่ อนไขทางธุ รกิ จและหลักเกณฑ์ท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลจากการสอบทานรายการที่ เกี่ ยวโยงทางการค้าเป็ น
รายการที่เป็ นไปตามปกติทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และไม่มีรายการผิดปกติ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่ อประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้มนั่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ และเมื่อพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจํา ปี 2563 ซึ่ งครอบคลุ ม ระบบงานที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
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6. สอบทานประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk
Management) รวมถึ งนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง แผนงานและแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่
ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และร่ วมประชุ มกับฝ่ ายจัดการเพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ผล และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวาง
แผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว
7. พิ จารณาคัดเลื อก เสนอแต่ งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อขออนุ มตั ิ ต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งให้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
สําหรับปี 2563 รวมทั้งพิจารณาขอบเขตและแผนงานตรวจสอบบัญชีประจําปี ของผูส้ อบบัญชี
8. ติดตามผลจากกระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
เรื่ องที่เป็ นการร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสผ่านทางช่ องทางการร้องเรี ยนของบริ ษทั ฯ จํานวน 140 เรื่ อง ซึ่ ง
รายงานโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยส่ วนใหญ่ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการบริ การ และฝ่ ายตรวจสอบภายในได้
นําส่ งเรื่ องดังกล่าวให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อดําเนิ นการแก้ไขเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว สําหรับข้อร้ องเรี ยนที่
เกี่ ยวกับการทุจริ ต ประพฤติ มิชอบ หรื อ การกระทําผิดจรรยาบรรณธุ รกิจ มีจาํ นวน 12 เรื่ อง โดยมูลค่าความ
เสี ยหายไม่เป็ นสาระสําคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบและจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว รวมทั้งได้มี
การทบทวนกระบวนการทํางานและเน้นยํ้าอบรมเรื่ องจรรยาบรรณธุ รกิ จให้พนักงานเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ดังกล่าว
9. พิจารณารายงานผลการสอบทานของฝ่ ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้มีการปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย ตลอดจนแนว
ปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน และระเบียบทางการที่ เกี่ ยวข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มีการกํากับดู แลและตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่ างๆ อย่าง
ใกล้ชิดเพื่ อให้ทุกหน่ วยงานปฏิ บตั ิ งานอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจ

โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิ บัติ หน้าที่ แ ละความรั บผิ ด ชอบครบถ้วนตามที่ ได้ร ะบุ ไ ว้ในกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่างๆ มี
การเปิ ดเผยรายการที่ เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบตั ิ งานที่ สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยงั มีความเห็ นว่าบริ ษทั ฯ มี การรายงานข้อมูลทางการเงิ นและดําเนิ นงานอย่างถูกต้อง มี
ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
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11.3 หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยการ
แต่ งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหั วหน้า ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน คื อ นางสาวบุ ษ กร รั กการค้า ซึ่ งมี วุฒิ การศึ กษา และประสบการณ์ การทํางานที่
เหมาะสมเพี ย งพอกับ การปฏิ บัติห น้าที่ ด ังกล่ าว (รายละเอี ยดเกี่ ย วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎใน
เอกสารแนบ 3) และนางสาวบุษกรยังทําหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน
และโยกย้ายหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
11.4 ข้ อสั งเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดที่จะผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
11.5 ข้ อสั งเกตของผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชีไม่พบประเด็นใดที่จะผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
การเปลียนแปลงของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็ นซีพี ออลล์ ตังแต่วนั ที 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอี ยดทีได้เปิ ดเผยไว้ในส่ วนที 1
ข้อ 1.2 - การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญนัน เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซีพี ออลล์ ซึ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์นบั แต่นนั ทังนี เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั
ในปี 2562 และ ปี 2563 ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยสรุ ปดังนี
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(“ซีพี ออลล์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซีพี ออลล์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดย
ถื อ หุ้ น ในบริ ษัท ฯ ทางตรงและทางอ้อ มใน
สัดส่วนร้อยละ 93.08 ของหุน้ ทังหมด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

12.8

14.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ลูกหนีการค้ า

2.9

1.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

169.7

175.6

3. ค่าการใช้ บริการ
บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าการใช้บริ การซอฟต์แวร์
และสิ ทธิ ในเครื องหมายการค้า เครื องหมาย
บริ การให้แก่ ซี พี ออลล์

สําหรับรายการการใช้บริ การซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื องหมายการค้า
เครื องหมายบริ ก ารจาก ซี พี ออลล์ นัน เป็ นการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางด้านเทคนิค เพือดําเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ งรวมถึงการบันทึ ก
รายการขายสิ นค้า การบันทึ กการรั บสิ นค้า การเคลือนไหวของสิ นค้า
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ
4. เจ้าหนีอืน
บริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตจากซี พี ออลล์ ให้ใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ เครื องหมายการค้า
เครื องหมายบริ การ ซึ งครอบคลุมถึงการใช้
เครื องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

89.6

96.6

และระบบข้อมู ลลูกค้าของสาขาของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ สามารถใช้
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวทําข้อมูลของสาขาใหม่ และข้อมู ลรวมของทุกสาขา
ได้ โดยต้น ทุ น การใช้ซ อฟต์ แ วร์ ต ํากว่ า การพัฒ นาซอฟต์แ วร์ เ อง
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ได้รั บอนุ ญาตจากซี พี ออลล์ ให้ใช้เครื องหมาย
การค้า เครื องหมายบริ การ ซึ งครอบคลุมถึ งการใช้เครื องหมายการค้า
“Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดําเนิ นธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การ
จัด เรี ยงสิ น ค้า รวมทังการบริ หารธุ ร กิ จ และเมื อมี การพัฒนารู ปแบบ
ร้ านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่ าง ๆ บริ ษทั ฯ จะได้รับความรู ้
และเทคนิ คในการดําเนิ นธุ รกิจทีส่ งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ น
ธุ ร กิ จ โดยการใช้บ ริ การซอฟต์แวร์ แ ละสิ ท ธิ ในเครื องหมายการค้า
เครื องหมายบริ การถือเป็ นรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุ รกิ จปกติ5)

-

0.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

10.2

12.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

-

0.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

277.3

293.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. เจ้าหนีการค้า

69.5

69.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

5.ลูกหนีอืน
บริ ษทั ซีพแี รม จํากัด (“ซีพแี รม”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซี พีแรม เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ โดยซี พี
ออลล์ ถื อ หุ ้ น ในซี พี แ รม ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
99.99 ของหุน้ ทังหมด

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
2563

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ
2. ลูกหนีการค้ า
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
2563

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
(“โกซอฟท์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
โกซ อฟท์ เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของซี พี ออลล์
โดยซี พี ออลล์ ถือหุ ้น ในโกซอฟท์ ในสัดส่ ว น
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทังหมด

1. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นทรัพย์ ถาวรและ สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ซื อรายการ
สิ นทรั พย์ถาวรและสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตน ซึ ง
ได้แก่ อุป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากโกซอฟท์

19.9

109.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ค่าการใช้ บริการ

61.7

121.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. เจ้าหนีอืน

22.3

52.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. ลูกหนีอืน

8.5

3.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์เป็ นบริ ษทั ย่อย
ของซี พี ออลล์ โดยซี พี ออลล์ ถือหุ ้นในสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวฒั น์ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
ของหุน้ ทังหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

-

1.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ 5)

2. ลูกหนีการค้ า

-

0.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ 5)

3. ค่าการใช้ บริการ

-

1.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. เจ้าหนีอืน

-

1.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ 5)

บริ ษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด
(“รีเทลลิงค์”)

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

44.3

59.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ลูกหนีการค้ า

-

1.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

1.2

1.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
บริ ษทั ซี พี รี เทลลิ ง ค์ จํากัดเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
ซีพี ออลล์ โดยซี พี ออลล์ ถือหุน้ ในรี เทลลิงค์ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทังหมด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

4. เจ้าหนีการค้า

-

0.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

5. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นทรัพย์ ถาวรและ สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน

-

0.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

6. เจ้าหนีอืน

-

0.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

7. ลูกหนีอืน

-

1.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
(“เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
เจริ ญโภคภัณ ฑ์อ าหารมี เ ครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์
เป็ นผู ถ้ ื อหุ้ น รายใหญ่ โดยถือหุ ้น ทางตรงและ
ทางอ้ อ มในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 53.88 ของหุ้ น
ทังหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

39.2

43.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ลูกหนีการค้ า

5.4

5.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

349.7

354.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. เจ้าหนีการค้า

23.7

24.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษทั ซีพเี อฟ เทรดดิง จํากัด
(“ซีพีเอฟ เทรดดิง”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี พี เ อฟ เทรดดิ ง เป็ นบริ ษทั ย่อ ยของเจริ ญ โภค
ภัณฑ์อาหาร โดยเจริ ญโภคภัณ ฑ์อาหารถือหุ ้น
ในซีพีเอฟ เทรดดิง ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
หุน้ ทังหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

27.9

41.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ลูกหนีการค้ า

2.3

3.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

4,405.4

12,607.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. เจ้าหนีการค้า

1,536.5

1,695.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

5. ค่าการใช้ บริการ

14.1

56.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

6. เจ้าหนีอืน

6.6

12.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัท ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(“ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็ นบริ ษทั ย่อยของเจริ ญ
โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริ ญโภคภัณฑ์อาหารถือ
หุ ้นในซี พีเอฟ (ประเทศไทย) ในสัดส่ วนร้อยละ
99.98 ของหุน้ ทังหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

191.7

218.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ลูกหนีการค้ า

25.5

28.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

6,581.3

14.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. เจ้าหนีการค้า

4.2

4.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษทั ซีพ-ี เมจิ จํากัด (“ซีพ-ี เมจิ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี พี-เมจิ เป็ นกิ จการที ควบคุ มร่ วมกันของเจริ ญ
โภคภัณ ฑ์อ าหาร โดยเจริ ญ โภคภัณ ฑ์อ าหาร
ถือหุ ้นในซี พี-เมจิ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของ
หุน้ ทังหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

6.3

6.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ลูกหนีการค้ า

-

0.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

421.3

479.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. เจ้าหนีการค้า

69.5

77.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษทั ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จํากัด
(“ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ มีผทู ้ ีเกียวข้องของกลุ่มครอบครัว
เจียรวนนท์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

35.9

39.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

514.0

550.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. เจ้าหนีการค้า

109.8

95.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษทั โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด
(“โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 4)
โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ มีกลุม่ ครอบครัว
เจียรวนนท์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. ค่าการใช้ บริการ

6.6

11.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ลูกหนีอืน

5.9

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษั ท ซี . พี . คอนซู เมอร์ โพรดั ก ส์ จํ า กั ด
(“ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดักส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี . พี. คอนซู เมอร์ โ พรดัก ส์ มี ผูท้ ี เกียวข้องของ
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

16.7

18.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

138.9

141.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. เจ้าหนีการค้า

24.9

34.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษทั เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป จํากัด
(“เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
เพอร์ เ ฟค คอมพาเนี ย น กรุ๊ ป มี เ ครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

22.6

25.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกต5)

2. ลูกหนีการค้ า

1.0

1.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกต5)

3. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

302.6

304.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. เจ้าหนีการค้า

52.4

52.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
2563

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

บริ ษทั ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จํากัด
(“ฟรีวลิ ล์ โซลูชันส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ฟ รี วิ ล ล์ โ ซ ลู ชั น ส์ มี ผู ้ ที เ กี ย ว ข้ อ ง ข อ ง
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นทรัพย์ ถาวร และสิ นทรั พย์
ไม่มตี วั ตน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ซือสิ นทรัพ ย์ไม่มี
ตัวตน ซึ งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก
ฟรี วิลล์ โซลูชนส์
ั

16.2

10.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ค่าการใช้ บริการ

14.8

13.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. เจ้าหนีอืน

4.1

2.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษทั ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(“ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 3)
ท รู อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ค อ ร์ ป อ เ ร ชั น เ ป็ น
บริ ษัท ย่อยของบริ ษ ทั ทรู คอร์ ป อเรชัน จํา กัด
(มหาชน) ซึ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่

1. ค่าการใช้ บริการ
2. เจ้าหนีอืน

50.6
9.4

74.6
18.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)
รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน แอนด์ เซลส์ จํากัด
(“ทรู ดิสทริบวิ ชัน แอนด์ เซลส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 3)
ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชัน แอนด์ เซลส์ เป็ นบริ ษัท ย่ อ ย
ของบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึ ง
มีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริ การ

6.9

7.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2.ค่าการใช้ บริ การ

-

1.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. ลูกหนีอืน

-

0.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
2562
2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษทั ทรู ลีสซิง จํากัด
(“ทรู ลีสซิง”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ทรู ลีสซิ ง มี บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
และบุตรนายธนิ นท์ เจียรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ และมี ก รรมการร่ วม 1 คน คื อ นายอํา รุ ง
สรรพสิ ทธิ วงศ์

1. ค่าการใช้ บริการ

58.2

59.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. เจ้าหนีอืน

9.8

24.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

บริ ษทั อืน ๆ ในกลุ่มบริ ษทั ซีพี ออลล์

1. รายได้ จากการขายสินค้ าและบริการ

186.4

259.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

2. ลูกหนีการค้ า

30.1

21.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

3. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นค้า

553.3

990.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

4. เจ้าหนีการค้า

41.5

113.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

5. ค่าใช้ จ่ายซื อสิ นทรัพย์ ถาวร และสิ นทรัพย์
ไม่มตี วั ตน

1.6

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

6. ค่าการใช้ บริการ

108.1

144.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

7. เจ้าหนีอืน

51.3

95.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)

8. ลูกหนีอืน

7.2

1.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิ จปกติ5)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

หมายเหตุ:
1) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
3) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
5) ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ
i) รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ : ราคาขายสิ นค้าและบริ การ และเงือนไขการชําระเงิ นเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติ ทางธุรกิ จเปรี ยบเที ยบกับรายการขายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั อื นที ไม่
เกียวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
ii) ค่าใช้จ่ายซื อสิ นค้า เจ้าหนีการค้า และเจ้าหนีอืน : ราคาซื อสิ นค้าและเงือนไขการชําระเงิ นเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติ ทางธุรกิจเปรี ยบเทียบกับรายการซื อสิ นค้า จากบริ ษ ทั อืนทีไม่เกียวข้องกัน และ
เป็ นไปตามราคาตลาด
iii) ค่าการใช้บริ การ : ค่าการใช้บริ การและเงือนไขการชําระเงิ นเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบกับค่าการใช้บริ การกับบริ ษทั อืนทีไม่เกียวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
iv) ค่าใช้จ่ายซื อสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ราคาซื อสิ นทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบกับรายการซื อสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนกับบริ ษทั อืนทีไม่เกียวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

12.2 มาตรการหรื อขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
ในอนาคต
บริ ษทั ฯ มี รายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที เกียวข้องเฉพาะกรณี อนั เนื องมาจากการดําเนิ นธุ รกิ จเท่านัน โดย
ยึดถือประโยชน์ข องบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื องหมาย
การค้า เครื องหมายบริ ก าร เป็ นสิ งจํา เป็ นต่อการประกอบธุ รกิ จ และการดํา เนิน งานของบริ ษ ทั ฯ ทังนี
รายการดัง กล่า วได้ผ ่า นการอนุม ตั ิจ ากคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ก่อ นการดํา เนิ น การหรื อการจ่า ยชํา ระ
ค่าบริ การ ซึ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
หากเป็ นการทํา รายการที เกี ยวโยงกั น เกี ยวกั บ ข้ อ ตกลงทางการค้า ที มี เ งื อนไขการค้า โดยทั วไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมัติในหลักการให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถทําธุรกรรมกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านันมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที
วิญ ู ช นจะพึงกระทํากับ คู่สั ญญาทัวไปในสถานการณ์เดี ยวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที ปราศจาก
อิ ท ธิ พ ลในการที ตนมี ส ถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ บุค คลที มี ค วามเกี ยวข้อ ง ซึ งมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี
1.

การซื อสิ นค้า
กรณี ทีบริ ษทั ฯ และบริ ษัทย่อยมี การซื อสิ นค้าจากกลุ่ มบริ ษทั ที เกี ยวข้อง ซึ งเป็ นกิ จการทีมีกรรมการ
ร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดียวกัน ทังนี รายการซื อสิ นค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทางธุ รกิ จ
ปกติเช่นเดียวกับรายการซื อสิ นค้ากับบริ ษทั อืนทีไม่เกียวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด

2.

การใช้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับบริ การจากกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้องซึ งเป็ นกิจการทีมีกรรมการร่ วมกันและ/
หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นเดี ยวกัน ซึ งเป็ นไปตามราคาและเงื อนไขปกติ ทางธุ รกิ จเช่ นเดี ยวกับการได้รับ
บริ การจากบุคคลอืนทีไม่เกียวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน

3.

การขายสิ นค้าและให้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จาํ หน่ายสิ นค้าให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร รวมถึงได้จาํ หน่ายสิ นค้า
และให้บริ การให้ แก่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัทที เกี ยวข้องซึ งเป็ นกิ จการที มี กรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่ม
ผูถ้ ื อหุ้นเดียวกัน ซึ งเป็ นไปตามราคาและเงือนไขปกติทางธุรกิ จเช่นเดียวกับการจําหน่ายสิ นค้าและ
ให้บริ การให้กบั บุคคลอืนทีไม่เกียวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
โดยรายการซื อขายสิ นค้าและบริ การ และการซื อสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ทีไม่มี ตวั ตน ซึ งเป็ น
รายการที เกิ ดขึ นจากธุ รก รรมทางก ารค้ า ตา ม ปกติ นั น บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการคุ ้ ม ค รอง
ผูล้ งทุนเพือป้ องกันการถ่ ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบถึง ความ
จําเป็ นของการทํารายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที เกียวข้อง เพือให้รายการซื อขายสิ นค้าและ
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที 139
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บริ ก าร และการซื อสิ นทรั พย์ถ าวร และสิ นทรั พย์ที ไม่ มี ตัว ตน เป็ นไปตามราคาตลาด และต้อง
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส
นอกจากนัน การใช้บริ การ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื องหมายการค้า
เครื องหมายบริ การ จากบริ ษทั ในเครื อเป็ นไปตามทีระบุไว้ในสัญญาทีทําร่ วมกัน ซึ งบริ ษทั ฯ พิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว
สําหรับนโยบายและแนวโน้มในการทํารายการระหว่างกันในอนาคตนัน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที
จะทํารายการระหว่างกันเฉพาะกรณีอนั เนื องมาจากการดําเนินธุรกิจเท่านัน ซึงจะเป็ นไปในราคาหรื อเงื อนไข
ทีไม่แตกต่างจากการปฏิบตั ิกับบุคคลภายนอก และจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนทีจะ
เข้าทํารายการระหว่างกัน หรื อได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สําหรับรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี
หากเป็ นการทํารายการทีเกี ยวโยงกัน เกียวกับข้อตกลงทางการค้าทีมีเงื อนไขการค้าโดยทัวไป กล่าวคือ มี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เดี ยวกัน
ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิ พลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมี
ความเกียวข้อง ดังมี รายละเอียดตามทีระบุไว้ขา้ งต้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถทําธุรกรรมดังกล่าวได้
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิในหลักการไว้ ทังนี การเข้าทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นไป
ตามแต่ ส มควรและสอดคล้อ งกับ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ โดยบริ ษัท ฯจะปฏิ บ ัติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีผลใช้บงั คับ
ตลอดจนมีมาตรการและขันตอนการอนุมตั ิตามทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที 140
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ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ

13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึ งหมายเหตุซึงประกอบด้วยสรุ ป
นโยบายการบัญชีทีสําคัญและเรื องอืนๆ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที ธันวาคม
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิบ ตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่าวไว้ใ นวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนด
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านี มาพิจารณาใน
ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ หน้าที 142
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บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทังนีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ฉ) และ 8
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื องดังกล่าวอย่ างไร

มู ล ค่ า สิ น ค้า คงเหลื อ ถู ก ให้ ค วามสํ า คัญ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี
เนืองจากการประมาณมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
ของสิ น ค้า คงเหลื อ นั นผู ้บ ริ หารต้ อ งใช้  ทําความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริ หารสิ นค้าคงเหลื อ
และการประมาณมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
วิจ ารณญาณในการประมาณปริ มาณและ
มู ล ค่าของสิ น ค้า ที เสื อมคุ ณ ภาพ เสี ย หาย
 สุ่ ม ทดสอบอายุสิ นค้าคงเหลื อและความสมเหตุ สมผลของข้อ
ล้าสมัย เคลือนไหวช้า และสูญหาย
สมมติในการกําหนดอัตราร้อยละสิ นค้าทีเสื อมคุณภาพ เสี ยหาย
ล้าสมัย เคลือนไหวช้า และสู ญหายทีกําหนดโดยผูบ้ ริ หาร และ
เปรี ยบเทียบอัตราดังกล่าวกับข้อมูลการทําลายและสู ญหายของ
สินค้าคงเหลือทีเกิดขึน
 สุ่ มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ่ายที จําเป็ นโดยประมาณในการ

ขายภายหลัง วัน สิ นปี กั บ เอกสารที เกี ยวข้ อง ตลอดจนสุ่ ม
ทดสอบการคํานวณมูลค่าสุ ทธิ ทจะได้
ี รับ

 พิ จารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมู ลของกลุ่ มบริ ษ ท
ั ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ญ), 4 (ฐ), 5, 14 และ 15
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื องดังกล่าวอย่ างไร

กลุ่มบริ ษทั มีค่าความนิ ยมทีมีนยั สําคัญและ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี
สิ นทรั พ ย์ ไ ม่ มี ต ั ว ตนอื นที อายุ ก ารให้
ประโยชน์ไม่ ท ราบแน่ น อน ซึ งส่ วนใหญ่  ทําความเข้าใจกระบวนการประมาณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื น
เพือพิจารณาการด้อยค่า
เกิดจากการซื อธุรกิจ
ผู้ บ ริ ห า รมี ก า ร พิ จ า รณ า ก า ร ด้ อ ย ค่ า
โดยประมาณมู ล ค่ า ที คาดว่า จะได้รั บ คื น
เป็ นประจําทุกสิ นงวด การประเมิ นมู ล ค่า
ที ได้รั บ คื น มาจากมู ล ค่ า จากการใช้ ซึ ง
ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะ
ได้ รั บ ในอนาค ตที เกิ ดขึ นจากการใช้
สิ น ทรั พย์นันและการกํา หนดข้อสมมติ ที
เกียวข้อง

 พิ จารณาข้อสมมติ ที สําคัญในรายงานประมาณมู ลค่ าที คาดว่ า

จะได้รับคืนที ได้รับอนุม ตั ิจากผูบ้ ริ หาร โดยเปรี ยบเทียบกับผล
การดําเนิ นงานที เกิ ดขึ นจริ ง แนวโน้มของอุ ตสาหกรรม และ
ข้อมู ลที หาได้จ ากแหล่ งข้อมู ลภายนอกและภายใน รวมทัง
ประเมินมูลค่าแบบจําลองทางการเงินทีกลุ่มบริ ษทั ใช้และอัตรา
คิดลดและวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติทีสําคัญ
 พิ จารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมู ลของกลุ่ มบริ ษ ท
ั ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เนื องจากผูบ้ ริ ห ารต้องใช้วิจารณญาณใน
การกํ า หนดข้ อ สม มติ และมี ค วามไม่
แน่ นอนในการประมาณการคิดลดกระแส
เงินสดทีจะได้รับในอนาคต ข้าพเจ้าจึงให้
ความสําคัญในการตรวจสอบ
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรก
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข), 4 (ฎ), 12, 16 และ 20
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื องดังกล่าวอย่ างไร
กลุ่ ม บริ ษัท ได้ทาํ สั ญญาเช่ า หลายประเภท โดย วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
สัญญาเช่ าส่ วนใหญ่ เป็ นสัญญาเช่า ที ดิ นสํา หรับ
การก่ อ สร้ า งร้ า นสาขา ซึ งการถื อ ปฏิ บ ัติ ต าม  การทําความเข้า ใจนโยบายของกลุ่ ม บริ ษัท วิ ธี ก ารเก็ บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื อง
รวบรวมสั ญญา การระบุสั ญญาเช่ า วิธี การรั บรู ้ รายการ
สั ญญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั งแรก ทําให้ กลุ่ ม
รวมถึ งการนํา ข้อผ่ อ นปรนที กลุ่ ม บริ ษัท เลื อกใช้ ม าถื อ
บริ ษทั ต้องพิจารณาสัญญาทังหมดว่าเข้าเงือนไข
ปฏิบตั ิ
การเป็ นสัญญาเช่ า หรื อไม่ ผูบ้ ริ หารจํา เป็ นต้อ ง
พิจารณาเงือนไขในสัญญาเกี ยวกับระยะเวลาใน  ทดสอบการควบคุมเกียวกับการระบุว่าสัญญาใดเป็ นสัญญา
การเช่า สิ ทธิการต่ออายุสัญญา องค์ประกอบของ
เช่าและการกําหนดอายุสัญญาเช่า
สั ญญาทีไม่ เ ข้าเงื อนไขการเช่ า เป็ นต้น รวมถึ ง
กําหนดอัตราคิดลด ทังนี กลุ่ม บริ ษทั เลือกใช้วิธี  นํารายละเอียดสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หนีสินตามสัญญาเช่าที
ปรั บ ปรุ ง ย้อ นหลัง โดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสม
จัดทําโดยกลุ่ ม บริ ษ ั ท เพื อสุ่ ม ทดสอบรายการเช่ า โดย
ณ วันที 1 มกราคม 2563 เป็ นผลให้กลุ่ ม บริ ษัท
เปรี ยบเทียบข้อมู ลที รวบรวมได้เกี ยวกับการเช่ ากับการวัด
บั น ทึ กสิ นท รั พย์ สิ ท ธิ ก า รใช้ หนี สิ นต า ม
มู ลค่ าสิ นทรั พย์สิ ท ธิ การใช้ หนี สิ นตามสั ญญาเช่ า และ
สั ญญาเช่ า และปรั บ ปรุ ง ผลกระทบสะสมของ
การประเมินอายุสัญญาเช่าทีใช้
การปฏิบตั ิตาม TFRS 16 ในกําไรสะสม
 ทดสอบการกระทบยอดกั บ ภาระผู ก พัน ตามสั ญญาเช่ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษ ัท ดําเนิ นงานทีกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินปี ก่ อน
รับรู้สินทรัพย์สิทธิ การใช้จาํ นวน 10,204 ล้านบาท และประเมินสัญญาบริ การหลักว่าเข้าข่ายการเป็ นสัญญาเช่ า
และ 8,592 ล้า นบาท และหนี สิ น ตามสัญ ญาเช่ า ตาม TFRS 16 หรื อไม่
จํา นวน 8,117 ล้ า นบาท และ 6,310 ล้ า นบาท
ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะ  ประเมินวิธีการ และข้อสมมติทีสําคัญทีผูบ้ ริ หารใช้ในการ
การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
กําหนดอัตราคิดลด
เนื องจากการถื อปฏิ บ ัติ ตาม TFRS 16 เกี ยวข้อง
กั บ ก า ร ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ แล ะ มี ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ
งบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท อย่า งมี ส าระสํ า คัญ
ข้า พเจ้า จึ ง เห็ น ว่ าเรื องดังกล่า วเป็ นเรื องสํา คัญ
ในการตรวจสอบ

 ทดสอบการคํานวณรายการปรับปรุ งเกี ยวกับการปฏิบต
ั ิตาม

TFRS 16 เป็ นครังแรก

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษ ท
ั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที อยูใ่ นรายงานนัน
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื อมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อความรู ้ที
ได้รั บ จากการตรวจสอบของข้า พเจ้า หรื อ ปรากฏว่า ข้อมู ล อื นมี ก ารแสดงข้อ มู ล ที ขัด ต่ อข้อ เท็ จ จริ งอั น เป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที ในการกํากับ ดู แลและขอให้ทาํ การแก้ไข ทังนี
ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื องดังกล่าวทีต้องรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้อง
ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า
จํา เป็ นเพือให้ส ามารถจัดทํางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที ปราศจากการแสดงข้อมู ล ที ขัด ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องที เกี ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์ การบัญชี สําหรับการดําเนินงานต่อเนื องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตังใจที จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้า ทีในการกํากับ ดู แลมี หน้า ทีในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัด ทํารายงานทางการเงิน ของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื อมันอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี จ ะสามารถตรวจพบข้อมู ล ที ขัด ต่ อข้อเท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสําคัญที มี อ ยู่ ไ ด้เสมอไป ข้อมู ล ที ขัด ต่ อ
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ข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสํา คัญเมื อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใ ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง










ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกี ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลัก ฐาน การตังใจละเว้น การแสดงข้อมู ล การแสดงข้อมู ลที ไม่ ต รงตามข้อเท็จ จริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้า ใจในระบบการควบคุม ภายในที เกี ยวข้องกับ การตรวจสอบ เพือออกแบบวิ ธี การตรวจสอบที
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไ ม่ ใช่ เพือวัตถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี ป ระสิ ท ธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที มีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดํา เนิ นงาน
ต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที
เกี ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื อง
ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)


แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิจการภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษ ทั เพือแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุ ม ดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่ม บริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เ พียงผูเ้ ดี ยว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับ ผูม้ ี หน้า ที ในการกํากับดูแลในเรื องต่ างๆ ทีสําคัญซึ งรวมถึง ขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมี นัยสํา คัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนัยสํา คัญ ใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับ
ความเป็ นอิส ระและได้สื อสารกับ ผูม้ ีห น้าทีในการกํากับดู แลเกียวกับความสัมพัน ธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอื นซึ ง
ข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้า
ใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื องเหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี ยวกับเรื อง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว

(นางสาวสุจิตรา มะเสนา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8645
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2564
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13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
รายการ
2561
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2562
ล้านบาท
(%)*

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี การค้า
ลูกหนี หมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
ส่วนของสิ ทธิ การเช่าทีถึงกําหนดภายในหนึ งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5,096
0.0
1,039
600
14,361
1,094
671
114
23
22,998

8.2
0.0
1.7
1.0
23.1
1.8
1.1
0.2
0.0
37.1

4,800
43
1,078
592
14,774
1,261
652
119
14
23,333

7.7
0.1
1.7
0.9
23.6
2.0
1.0
0.2
0.0
37.2

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี ไม่หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
สิ ทธิ การเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนนอกจากค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

232
31,553
113
2,246
2,191
2,312
370
50
39,067

0.4
50.8
0.2
3.6
3.5
3.7
0.6
0.1
62.9

417
31,579
113
2,245
2,191
2,277
440
46
39,308

0.7
50.4
0.2
3.6
3.5
3.6
0.7
0.1
62.8

รวมสินทรัพย์

62,065

100.0

62,641

100.0

2563
ล้านบาท
(%)*
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10,484
34
945
483
14,477
1,188
632
8

14.2
1.3
0.6
19.6
1.6
0.9
-

28,251

38.2

13
30,564
10,204
113
2,191
2,201
453
44

41.3
13.8
0.1
3.0
3.0
0.6
-

45,783

61.8

74,034

100.0

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

รายการ
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้ากิจการอืน
เจ้าหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี หมุนเวียนอืนกิจการอืน
เจ้าหนี หมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการอืน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนี สินตามสัญญาเช่า (2561, 2562: หนี สิ น
ตามสัญญาเช่าการเงิน) ทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนี สินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สินตามสัญญาเช่า (2561, 2562: หนี สิ น
ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

2561
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2562
ล้านบาท
(%)*

2563
ล้านบาท
(%)*

3,583
23,571
1,607
1,690
292
758
2,278
-

5.8
38.0
2.6
2.7
0.5
1.2
3.7
-

827
24,494
1,932
1,736
193
14
845
2,378
1

1.3
39.1
3.1
2.8
0.3
0.0
1.4
3.8
0.0

1,050
25,805
2,170
1,672
304
6
927
2,838
5,001

1.4
34.9
2.9
2.3
0.4
1.2
3.8
6.8

106

0.2

92

0.1

496

0.7

209
34,094

0.3
55.0

237
32,749

0.4
52.3

286
40,555

0.4
54.8

7,002
356
592

11.3
0.6
1.0

7,003
597
550

11.2
1.0
0.9

2,002
4

2.7
-

7,622

10.3

648

1.0

898

1.4

1,032

1.4

87
29
8,714

0.1
0.0
14.0

82
28
9,158

0.1
0.0
14.6

80
29

0.1
-

10,769

14.5

42,808

69.0

41,907

66.9

51,324

69.3
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รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

2561
ล้านบาท
(%)*

2,400

ตรวจสอบแล้ว
2562
ล้านบาท
(%)*

2,400

2563
ล้านบาท
(%)*

2,400

3.9

2,400

3.8

2,400
2,400

3,290
-

5.3
-

3,290
-

5.2
-

3,290
(20)

4.4
-

240
13,002
(202)
18,730

0.4
20.9
(0.3)
30.2

240
14,570
(257)
20,243

0.4
23.3
(0.4)
32.3

240
16,511
(182)

0.3
22.3
(0.2)

22,239

30.0

ส่ วนได้เสี ยทีไม่ มอี ํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

527
19,257

0.8
31.0

491
20,734

0.8
33.1

471

0.7

22,710

30.7

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

62,065

100.0

62,641

100.0

74,034

100.0

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 4,800,000,000 หุ้น
มูลค่ าทีตราไว้ห้ ุนละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

หมายเหตุ: *อัตราส่วนนีไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินทีตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายการ

2561
ล้านบาท

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2562
ล้านบาท
(%)*

2563
ล้านบาท
(%)*

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

188,583 97.7
3,414
1.8
933
0.5
192,930 100.0

206,180
3,592
855
210,627

97.9
1.7
0.4
100.0

169,639
11,767
3,714
185,120
7,810
336

87.9
6.1
1.9
95.9
4.1
0.2

185,012
12,669
4,741
202,422
8,205
310

87.8
6.0
2.3
96.1
3.9
0.2

192,016
12,758
5,030
209,804
8,956
619

87.8
5.8
2.3
95.9
4.1
0.3

กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

7,474

3.9

7,895

3.7

8,337

3.8

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,601

0.8

1,710

0.8

1,813

0.8

กําไรสํ าหรั บปี

5,873

3.1

6,185

2.9

6,524

3.0

5,942
(69)

3.1
0.0

6,245
(60)

3.0
(0.1)

6,563
(39)

3.0
0.0

5,873

3.1

6,185

2.9

6,524

3.0

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
กําไรสํ าหรั บปี
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานส่ วนทีเป็ นของผู้ถือ
หุ้นของบริ ษทั

1.24

1.30

214,140 97.9
3,757
1.7
863
0.4
218,760 100.0

1.37

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน

(153)

(0.1)

(78)

(0.0)

73

0.0

(14)

0.0

(86)

(0.0)

(54)

0.0

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

รายการ
รายได้ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืนของผลขาดทุนจากการวัด
มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

2561
ล้านบาท

(%)*
3
0.0

ตรวจสอบแล้ว
2562
ล้านบาท
(%)*
17
0.0

2563
ล้านบาท
(%)*
11
0.0

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรั บปี
-สุ ทธิจากภาษีเงินได้

(164)

(0.1)

(147)

(0.1)

30

0.0

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี

5,709

3.0

6,038

2.9

6,554

3.0

5,784

3.0

6,122

2.9

6,594

3.0

ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

(75)

0.0

(84)

(0.0)

(40)

0.0

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

5,709

3.0

6,038

2.9

6,554

3.0

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

หมายเหตุ: *อัตราส่วนนีไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินทีตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
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แบบ 56-1 ประจําปี 2563

งบกระแสเงินสดรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรั บรายการทีกระทบกําไรเป็ นเงินสดรับ
ค่าเสื อมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิ การเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนนอกจาก
ค่าความนิยม
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ค่าเผือ (กลับรายการค่าเผือ) ผลขาดทุนจากการ
ปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
(กําไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่าย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอืนนอกจากค่าความนิ ยม
ประมาณการหนี สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
อืน ๆ
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสินดําเนินงาน
ลูกหนี การค้า
ลูกหนี หมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
ส่วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ลูกหนี ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี การค้ากิจการอืน

ตรวจสอบแล้ว
2562
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2563
ล้านบาท

5,873

6,185

6,524

2,232
113
207

2,315
118
290

2,269
946
362

(30)
336
1,601
(3)
(15)

(19)
310
1,710
(1)
(22)

(38)
620
1,813
40

7

4

45

(2)
(13)

22
3

7

-

-

(5)
1

75
3

184
1

95
2

(111)
(251)
(1,304)
(28)
(121)
(10)
9
(21)
(1,003)

(94)
(9)
(435)
(167)
19
8
(185)
4
981

94
(15)
258
73
17
7
1
1,313
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รายการ
เจ้าหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี หมุนเวียนอืนกิจการอืน
เจ้าหนี หมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
เจ้าหนี ไม่หมุนเวียนอืน
จ่ายประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดําเนินงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงินสดจ่ายเพือซือสิ ทธิ การเช่า
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนนอกจาก
ค่าความนิยม
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่า (2561, 2562:
เงินสดทีผูเ้ ช่าจ่ายเพือลดจํานวนหนีสิ นซึ งเกิดขึนจาก
สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดรับจากการกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชําระคืนเงินกูย้ ืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ ืมเงินระยะสันจากกิจการอืน
เงินสดจ่ายเพือชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการอืน
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การได้มาซึ งส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
ตรวจสอบแล้ว
2562
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2563
ล้านบาท

63
303
(13)
(42)
128
(16)
14
7,981

330
200
49
127
29
251
(18)
(1)
12,189

237
25
105
461
41
(3)
(14)
1
15,282

28
(243)
(1,612)
6,154

18
(256)
(1,682)
10,269

40
(236)
(1,733)
13,353

2
(2,261)
29
(246)
(390)

(45)
(2,577)
25
(120)
(413)

7
(1,831)
19
(191)
(292)

(2,866)

(3,130)

(2,288)

(183)

(124)

(1,007)

(743)
5,002
(2,024)

(2,735)
3
(1)

220
1
(2)

(4,608)
145

15
(4,608)
48

(9)
(4,608)
5
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รายการ
เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลง
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อย
โดยอํานาจการควบคุมไม่เปลียนแปลง
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2563
ตรวจสอบแล้ว
2562
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

2563
ล้านบาท

-

-

(12)

(2,411)

(7,402)

(5,412)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง)
สุทธิก่อนผลต่างอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ผลต่างอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด

877

(263)

5,653

(142)
735
4,361

(33)
(296)
5,096

31
5,684
4,800

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด

5,096

4,800

10,484
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13.3 อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ (Ratio Analysis)
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

2561

2562

2563

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
สภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี
ระยะเวลาชําระหนีเฉลีย
วงจรเงินสดเฉลีย

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

0.7
0.2
0.2
192.0
1.9
13.0
27.7
6.6
54.4
(24.9)

0.7
0.2
0.3
194.8
1.8
13.2
27.2
7.2
50.2
(21.1)

0.7
0.3
0.4
211.7
1.7
13.5
26.8
7.1
51.0
(22.5)

10.0
4.0
0.0
80.4
3.1
32.8

10.3
3.8
0.0
130.1
3.0
32.0

10.3
3.9
0.0
160.2
3.0
30.9

9.7
25.8
3.2

9.9
26.9
3.4

9.5
28.3
3.2

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

2.2
33.0
1.2

2.0
47.7
1.0

2.3
64.8
1.7

%

77.5

73.8

70.2

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอืน
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้

%
%
%
%
%
%

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

%
%
(เท่า)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบีย
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจ
วิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ส่ งผลกระทบเชิ งเศรษฐกิจอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี
2563 มาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของภาครัฐประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวรุ นแรงส่ งผลให้กิจการ
จํา นวนมากทั่วโลกโดยเฉพาะภาคการท่ อ งเที่ ย ว และธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง อาทิ โรงแรม สายการบิ น และ
ร้านอาหาร ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของแม็คโครประสบภาวะขาดทุน ความวิตกกังวลของผูบ้ ริ โภคจากวิกฤต
เศรษฐกิจและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่ องจากการปิ ดกิจการของธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบส่ งผลต่อความ
เชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสะท้อนให้เ ห็ นจากพฤติ กรรมการออมที่ เ พิ่ มขึ้ นเพื่ อรองรั บความเสี่ ย งในอนาคต
(Precautionary Saving) และการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ผูผ้ ลิตและเกษตรกรบางกลุ่มต้องเผชิญกับปั ญหาสิ นค้า
ล้นตลาดและขาดสภาพคล่อง
เศรษฐกิจไทยส่ งสัญญาณการฟื้ นตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของภาครั ฐ โดยได้รั บ แรงสนั บ สนุ น หลัก จากมาตรการช่ ว ยเหลื อ ของภาครั ฐ ซึ่ งมี ส่ ว นช่ ว ย
ประคับประคองการบริ โภคภาคเอกชน ในส่ วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แม้จะเริ่ มเห็นการฟื้ นตัวของ
การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุ งเทพฯ อย่างไรก็ดี การแพร่ ระบาดของโรค
โควิด-19 ระลอกใหม่ในช่ วงกลางเดื อ นธันวาคม 2563 ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จและการท่ องเที่ ย ว
ภายในประเทศชะลอตัวอีกครั้ง
สําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกที่บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจอยูน่ ้ นั ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ
โรคโควิ ด-19 และมาตรการควบคุ มต่ างๆ ของภาครั ฐเช่ นเดี ย วกันกับประเทศไทย ภาพรวมเศรษฐกิ จใน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี แ นวโน้ม ที่ ดี ข้ ึ นตั้ง แต่ ใ นช่ ว งครึ่ งหลัง ของไตรมาสที่ 2 ที่ ผ่ า นมา ในขณะที่
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดียยังคงรุ นแรง เช่นเดียวกันกับประเทศกัมพูชา
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 เป็ นรอบที่ 2
การดําเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารวม 4 สาขา (ในประเทศไทย 3 สาขา และในต่างประเทศ 1 สาขา)
ซึ่ งรวมถึงศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ “เฟรชแอทแม็คโคร” (Fresh@Makro) สาขาแรก (สาขารามอินทรา
ก.ม. 4) และศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครสาขาแรก (สาขา Sat San) ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็ นผลให้
ณ สิ้ น ปี 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ศู น ย์จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า รวมทั้ง สิ้ น 144 สาขา (ในประเทศไทย 137 สาขา และใน
ต่างประเทศ 7 สาขา)
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ธุรกิจแม็คโครประเทศไทย: เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากการ
ขยายสาขาใหม่ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสิ นค้าและบริ การที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ สิ นค้าอาหารสดและอาหารแช่เข็งในโครงการ
“ครั วชุ มชน” สํา หรั บผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กรายย่อย การขยายช่ องทางการจําหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบ
แพลตฟอร์ ม Offline to Online หรื อ O2O และการยกระดับการให้บริ การเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วทั้งใน
ด้านการชําระค่ าสิ นค้าในรู ปแบบไร้ เงิ นสด การรั บสิ นค้าที่ สาขาแบบเร่ งด่ วน (Curbside Pick-up) และการ
จัดส่ งสิ นค้าถึงที่หมาย (Last-mile Delivery) เป็ นต้น ส่ งผลให้ยอดขายและกําไรสุ ทธิ ของแม็คโครประเทศไทย
เติบโตจากปี ก่อน
ธุรกิจแม็คโครต่ างประเทศ: แม้วา่ จะมีการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกประเทศที่บริ ษทั ฯ มีการดําเนิน
ธุ รกิ จ แต่ดว้ ยการบริ หารจัดการเชิ งรุ กและการถ่ายทอดองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ องระหว่างที มบริ หารแม็คโคร
ประเทศไทยและแม็คโครต่างประเทศ ส่ งผลให้ธุรกิจแม็คโครต่างประเทศได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและมี
ยอดขายที่ เ ติ บ โตอย่า งน่ า ประทับใจในปี 2563 อี กทั้งสาขาแรกในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ย นมาที่ เ ปิ ด
ให้บริ การในเดือนเมษายน 2563 ท่ามกลางมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ยังได้รับการตอบ
รับที่ดีเนื่องจากเป็ นแหล่งอาหารปลอดภัยอีกแห่ งหนึ่ งสําหรับชาวเมียนมา
ธุรกิ จฟูดเซอร์ วิ ส: เนื่ องจากลูกค้าทั้งหมดของธุ รกิ จกลุ่มนี้ เป็ นลูกค้าที่ เกี่ ยวข้องกับภาคธุ รกิ จท่องเที่ ยว อาทิ
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เป็ นต้น ซึ่ งได้รับผลกระทบรุ นแรงจากวิกฤตโควิด-19 แต่ดว้ ยการปรับกลยุทธ์
โดยขยายตลาดไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยตรง ประกอบกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารเงิ นทุ นหมุนเวีย น
ส่ งผลให้ธุรกิจฟูดเซอร์วิสมียอดขายปรับตัวดีข้ ึนในช่วงครึ่ งหลังของปี
14.2 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กําไรขั้นต้น
EBITDA/1
กําไรสุ ทธิ/2
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท
บาทต่อหุน้

2561
188,583
192,930
18,944
10,361
5,942
1.24

2562
206,180
210,627
21,168
10,928
6,245
1.30

2563
214,140
218,760
22,124
12,534
6,563
1.37

หมายเหตุ 1. กําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
2. การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
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รายได้ รวม
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดขายรวมทั้งสิ้ น 214,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7,960 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่ งเป็ นผลหลักจากการเปิ ดดําเนิ นการสาขาใหม่ท้ งั ในและต่างประเทศรวม 4
สาขาในปี 2563 และยอดขายที่เข้ามาเต็มปี จากสาขาที่เปิ ดดําเนิ นการเมื่อปี 2562 ประกอบกับการเติบโตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จแม็ค โครประเทศไทยและธุ ร กิ จ แม็ค โครต่ า งประเทศจากการพัฒ นาสิ นค้า ให้มี ค วาม
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ารวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการให้บริ การของ
แพลตฟอร์ ม O2O ในขณะที่ธุรกิ จฟูดเซอร์ วิสได้รับผลกระทบที่ ค่อนข้างรุ นแรงจากวิกฤตโควิค-19 และการ
หดตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่ งผลให้รายได้ในปี ที่ผา่ นมาลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริ การจํานวน 3,757 ล้านบาท และรายได้อื่นจํานวน 863 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีรายได้รวมจํานวน 218,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปี ก่อน
กําไรขั้นต้ น
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรขั้นต้นรวมจํานวน 22,124 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจํานวน 956 ล้านบาท
หรื อในอัตราร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั รากําไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.3
ของยอดขายรวม เท่ากับปี 2562
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนในการจัดจําหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารรวมทั้งสิ้ น 17,788
ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนต่ อรายได้รวมเท่ากับร้ อยละ 8.1 โดยเพิ่มขึ้ นจากปี ก่ อนจํานวน 378 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2
รายการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
สัดส่ วนต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้รวม

2561
2562
2563
ล้ านบาท
% ล้ านบาท % ล้ านบาท %
11,767 76.0
12,669 72.8
12,758 71.7
3,714 24.0
4,741 27.2
5,030 28.3
15,481 100.0
17,410 100.0
17,788 100.0
8.0%

8.3%

8.1%

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนในการจัดจําหน่ายจํานวน 12,758 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.7 จากปี ก่อน
เป็ นผลหลักจากค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมการเปิ ดสาขาใหม่ (Pre-operating Expenses) ที่ลดลงจากการชะลอการ
ขยายสาขาในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่ลดลงจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อบรรเทาภาระ
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ทั้งนี้ สัดส่ วนของต้นทุนในการจัดจําหน่ายเทียบกับยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 6.0 ลดลง
จากร้อยละ 6.1 ในปี ก่อน
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2563 จํานวน 5,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ6.1
จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าที่ ปรึ กษาและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาธุ รกิ จและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและรองรับการขยายธุ รกิ จในอนาคต อีกทั้งในปี นี้ บริ ษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายพิเศษในการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จ (Business Continuity Management หรื อ BCM) ภายใต้
การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ อให้มน่ั ใจว่า พนักงาน ลูกค้า และสถานประกอบการทุ กแห่ งของบริ ษทั ฯ
ปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินเป็ นจํานวน 619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 309 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็ นผลจากต้นทุนทางการเงินภายใต้สัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ถื อ ปฎิ บัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญ ญาเช่ า ที่ มีผ ลบังคับใช้ต้ ังแต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2563
กําไรสุ ทธิ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ (เฉพาะส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ) จํานวน 6,563 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนในอัตราร้อยละ 5.1 เป็ นผลหลักจากกําไรสุ ทธิ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่ องของธุรกิจแม็คโคร
ประเทศไทย เช่นเดียวกันกับธุ รกิจแม็คโครต่างประเทศซึ่ งมีผลขาดทุนสุ ทธิ ลดลง ในขณะที่ธุรกิจฟูดเซอร์วิส
มีผลขาดทุนสุ ทธิ ในปี 2563 (เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมีกาํ ไรสุ ทธิ ) เป็ นผลหลักจากยอดขายที่
ลดลงจากภาวะหดตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
14.3 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
สิ นทรัพย์รวม
ล้านบาท
62,065
หนี้สินรวม
ล้านบาท
42,808
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ล้านบาท
19,257

2562
62,641
41,907
20,734

2563
74,034
51,324
22,710

สิ นทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2563 สิ นทรั พย์รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี จาํ นวนเท่ า กับ 74,034 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจํา นวน
11,393 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นร้อยละ 18.2 จากปี 2562 การเพิ่มขึ้ นของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย มีสาเหตุหลักดังนี้
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สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2563 มีจาํ นวนเท่ากับ 28,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
4,918 ล้านบาทจากปี 2562 หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นอัตราร้อยละ 21.1 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่เติบโตขึ้นและการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2563 มีจาํ นวนเท่ากับ 45,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
จํานวน 6,475 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.5 จากปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และคลังสิ นค้า เพิ่มขึ้นจํานวน 7,035 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อ ง สัญญาเช่ า ที่ มีผ ลบังคับใช้ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยสัด ส่ ว น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 61.8
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ หลังหัก
ค่าเสื่ อมราคา) เท่ากับ 30,564 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 41.3 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลงจํานวน 1,015 ล้านบาท
อันเป็ นผลหลักจากการโอนย้ายสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นไปบันทึ กเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ดังกล่าวข้างต้น
- สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้: ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์สิทธิ การใช้ เท่ากับ 10,204 ล้าน
บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 13.8 ของสิ นทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้ นจากการบันทึ กตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ดังที่กล่าวข้างต้น รวมถึงสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563
หนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2563 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 51,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 9,417 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 22.5 จากสิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินหมุนเวียน เท่ากับ 40,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 7,806 ล้านบาท
หรื อในอัตราร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่ งมีจาํ นวน 32,749 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจัดประเภท
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นส่ วนที่ ถึงกํา หนดชําระภายในหนึ่ งปี เพิ่ มขึ้ นจํา นวน 5,000 ล้านบาท
ในขณะที่เจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้ นจํานวน 1,549 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากช่ วงปลายเดื อนธันวาคม 2563 มีการ
สัง่ ซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเตรี ยมความพร้อมของสิ นค้าและรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอันสื บเนื่ องจากการ
แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 เป็ นต้นมา
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 10,769 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.0 ของ
หนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 1,611 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร
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และคลังสิ นค้า เพิ่ มขึ้ นจํานวน 6,482 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2563 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 22,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจํานวน 1,996 ล้านบาท หรื อคิ ด
เป็ นร้อยละ 9.9 ซึ่ งสอดคล้องกับผลกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผล โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ จ่ายเงิ นปั นผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นจํานวน 4,608 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 4.63 บาทต่อหุน้
14.4 การวิเคราะห์ สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) สุ ทธิ ระหว่างงวด (งบการเงินรวม)
กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ / (ลดลง) สุ ทธิ /1

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท

2561
6,154
(2,866)
(2,411)
735

2562
10,270
(3,130)
(7,402)
(295)

2563
13,353
(2,288)
(5,412)
5,684

หมายเหตุ 1. หลังหักผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน: ปี 2563 เท่ากับ 31 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ (33) ล้านบาท

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 5,684 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงิน
สดรับจากการดําเนิ นงานจํานวน 13,353 ล้านบาท ในขณะที่ บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงิ นปั นผลจํานวน 4,608 ล้าน
บาท และการลงทุนในสิ นทรัพย์เพื่อขยายและปรับปรุ งสาขาและลงทุนในระบบงานจํานวน 2,288 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมการดําเนิ นงานเป็ นแหล่งเงิ นทุ นหลักที่ สําคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี 2563 กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมการดําเนิ นงานมีจาํ นวน 13,353 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,083 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 30.0 จากปี 2562 เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึนของบริ ษทั ฯ ประกอบกับการบริ หารสิ นค้า
คงเหลือที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยจะพบว่าในปี 2563 ยังมีระยะเวลาวงจรเงิ นสดติ ดลบ เป็ นการยืนยันว่ากลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องสู ง จาก
รู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ที่รับชําระค่าสิ นค้าด้วยเงินสด ณ จุดขายเป็ นส่ วนใหญ่ และมีการ
บริ หารจัดการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานได้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถคงระยะเวลา
จําหน่ ายสิ นค้าอยู่ที่น้อยกว่า 30 วัน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจึ งมี กระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานเพี ยงพอ
สําหรับการดําเนินธุรกิจประจําวันและการขยายธุรกิจในอนาคต
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กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจํานวน 2,288 ล้านบาทระหว่างปี 2563
เป็ นการใช้ไปสําหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การซื้ อที่ดิน รวมทั้ง
การเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มสําหรับแผนการเปิ ดสาขาในปี 2563 และปี 2564
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ นระหว่างปี 2563 จํานวน 5,412 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
การจ่ายเงินปันผลจํานวน 4,608 ล้านบาท และการชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าจํานวน 1,007 ล้านบาท
เงินปันผล
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ เ ป็ นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่
ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ประจํา ปี 2564 เพื่อ อนุ ม ตั ิ ใ ห้บ ริ ษ ทั ฯ ประกาศจ่า ยเงิน ปั น ผลงวดสุ ด ท้า ยประจํา ปี
2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.60 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล 2,880 ล้านบาท ซึ่ งจํานวนเงิ นปั นผลงวดสุ ด ท้า ย
ดังกล่าวเป็ นส่ วนที่ เพิ่มจากเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งประกาศจ่ายโดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั
ฯ ครั้ งที่ 6/2563 เมื่อ วันที่ 10 สิ งหาคม 2563 และได้จ่า ยไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัต รา 0.40
บาทต่อ หุ ้น คิ ด เป็ นเงิ นปั นผล 1,920 ล้า นบาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลสํา หรับปี 2563 เป็ นจํา นวนทั้งสิ้ น 1.00
บาทต่อหุ ้น หรื อ 4,800 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การอนุ มตั ิจากที่ ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2564 ของบริ ษทั ฯ
14.5 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.7 เท่า อยูท่ ี่ระดับเดียวกับปี ก่อน ซึ่ งสะท้อนให้เห็น
ว่าบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องที่ดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้ น: สําหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 10.3 เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ แม้วา่ ในปี 2563 ธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส
ซึ่ งเป็ นกลุ่มธุ รกิ จที่ มีอตั รากําไรขั้นต้นค่ อนข้างสู งจะมียอดขายหดตัว แต่บริ ษทั ฯ จะยังคงรักษาระดับอัตรา
กําไรขั้นต้นไว้ได้ อันเป็ นผลจากอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากธุรกิจแม็คโครประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้า
อาหารสด
อัตรากําไรสุทธิ : สําหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 3.0 เท่ากับกับปี 2562 ซึ่ งเป็ นผลรวมจากผลประกอบการที่ดีข้ ึน
ของธุรกิจแม็คโครต่างประเทศในขณะที่ธุรกิจฟูดเซอร์วิสมีผลขาดทุนและมีอตั รากําไรสุ ทธิ ติดลบในปี นี้
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อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ : สําหรับปี 2563 คิ ดเป็ นร้อยละ 9.5 ลดลงจากปี 2562 เป็ นผลจากสิ นทรัพย์
รวมที่เพิ่มขึ้นสื บเนื่ องจากการถือปฎิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ดังกล่าว
ข้างต้น
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น: อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 คิ ด เป็ น 2.3 เท่ า เพิ่ มขึ้ นจากสิ้ นปี 2562 ซึ่ งเป็ นผลจากการบันทึ กหนี้ สินสัญญาเช่ าที่ ดิ น อาคาร และ
คลังสิ นค้า เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นที่ มีภาระดอกเบีย้ ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น: อัตราส่ วนหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อ
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็ น 0.35 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้ นปี 2562 ที่มีอตั ราส่ วนหนี้ สินที่
มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.38 เท่า
หมายเหตุ: การคํานวณอัตราส่ วนทางการเงินเป็ นไปตามสู ตรคํานวณที่แสดงไว้ในคู่มือจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ
69-1 จัดทําโดยสํานักงาน ก.ล.ต. อาทิ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นคํานวณจากกําไรสุ ทธิ หารด้วยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (เฉลี่ยต้นงวด
และปลายงวด) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้นคํานวณจากหนี้ สินรวมหารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษ ทั ฯ ได้ส อบทานข้อ มู ล ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจํา ปี ฉบับนี้ แ ล้ว ด้วยความระมัด ระวัง บริ ษ ทั ฯ
ขอรับ รองว่า ข้อ มูลดังกล่าวถูกต้อ งครบถ้วน ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ข าดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ทั ฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ดี เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษ ทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที่ เ ป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษ ทั ฯ ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบ
บัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษ ทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่ อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่ อ

ตําแหน่ ง
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 177

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 178

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 179

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 180

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 181

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

2. ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 182

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 183

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 184

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

3. รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษทั
นางสาวกัญญ์ ภัสสร์ ประยูรโภคราช
ตาแหน่ ง เลขานุการบริษทั
อายุ 42 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือ
ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร ไม่มี
วุฒิการศึกษา
-

ปริ ญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสู ตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารอบรมด้ านเลขานุการบริษทั
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 22/2007
หลักสู ตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่ น 7/2007
หลักสู ตร Board Reporting Program (BRP) รุ่ น 3/2010
หลักสู ตร ASEAN CG Scorecard Coaching (มกราคม 2562)
หลักสู ตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ น 50/2019
อบรมการใช้งานระบบ SET Link (กันยายน 2562)
Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (กันยายน 2562)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสู ตร Advances for Corporate Secretaries (กรกฎาคม 2558)
ประวัตกิ ารอบรมหลักสู ตรอื่นๆ
หลักสู ตร TQA Application Report Writing โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจาปี 2553
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สิ งหาคม 2553)
หลักสู ตร “พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562” (กรกฎาคม 2562)
หลักสู ตร Finance for Non-Finance Executives (กันยายน 2562)
ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) Webinar 2020: "The Board of the Future - How
will the role of the company secretary evolve?" (กันยายน 2563)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 185

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทางาน
2550 - 2554
2555 - 2557
2557 - 2561
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

ผูค้ วบคุมและสนับสนุนงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโส - เลขานุการบริ ษทั แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และ
นักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 186

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

4. รายละเอียดเกีย่ วกับผู้มอี านาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
ตาแหน่ ง: กรรมการและรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service (กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ)
อายุ 65 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือ
ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร ไม่มี
วุฒิการศึกษา
-

ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-

2548

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัตกิ ารอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้ านบัญชี ในปี 2563
หลักสู ตร
ความรู ้พ้ืนฐานด้านการกากับดูแล IT ระดับองค์กร (Introduction to Governance of Enterprise IT)
TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่ นที่ 1/63 (หลักสู ตรย่อย 401)
การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่ นที่ 1/63
TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่ นที่ 1/63 (หลักสู ตรย่อย 504)
TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบตั ิ สาหรับการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง สาหรับกลุ่มที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่ นที่ 1/63
การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ (Information System Design for Decision Making)
รุ่ นที่ 2/63
Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทารายงานประจาปี ตามหลักการ
Integrated Reporting รุ่ นที่ 1/63
ประสบการณ์ ทางาน และ/หรื อ ตาแหน่ งที่สาคัญ
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ หน้าที่ 151
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 187

ชั่วโมง
6.0
6.0
6.0
3.0
6.0

3.0
6.0

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2563

นางสาวธัญมาส วรชาติ
ตาแหน่ ง: รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจสยามแม็คโคร
อายุ 55 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือ
ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร ไม่มี
วุฒิการศึกษา
-

ปริ ญญาตรี บญั ชีบณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารอบรมสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 296/2020
ประวัตกิ ารอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
Strategic CFO in Capital Markets รุ่ น 6 ปี 2561
ประวัตกิ ารอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้ านบัญชี ในปี 2563
หลักสู ตร
กลยุทธ์การวิเคราะห์และการบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีดว้ ยเทคโนโลยียคุ ดิจิทลั

ชั่วโมง
7.0
7.0

ประสบการณ์ ทางาน และ/หรื อ ตาแหน่ งที่สาคัญ
กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารการเงิน - ธุรกิจสยามแม็คโคร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
พ.ค. 2560 - มี.ค. 2563 ผูอ้ านวยการอาวุโส – ฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ก.ย. 2558 - เม.ย. 2560 ผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
2560 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั โปรมาร์ท จากัด
2560 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี หน้าที่ 188

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย และ/หรื อ บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อบริ ษทั
รายชื่อ
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายโชติ โภควนิช
ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉํ่าเฉลิม
นางกรรณิ การ์ งามโสภี
นายจักร บุญ-หลง
ศ.(พิเศษ) ประสพสุ ข บุญเดช
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิ ช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
นางสุชาดา อิทธิ จารุ กุล
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายริ คาร์ โด้ เบารอตโต้
นายชิ หลุง ลิน
นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
นางสาวธัญมาส วรชาติ
นางรัทยา เงินบํารุ ง
นายธนิศร์ เจียรวนนท์
นายศักดิ์สิทธิ์ ปานุราช
นายยุทธภูมิ เจริ ญสุ ข
นายชัยพร ตรี เลิศกุล
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
นายรุ จน์ โกมุทพงศ์
นางสาวปรี ยดา ศรี พิบูลย์
หมายเหตุ : ตําแหน่ง
 = ประธานกรรมการ

บริ ษทั ย่อย

SML

PRO MROH MAC CPWI MM ARO MGZ MGH SFS INDV INDS INDD MAXZI INDL
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= กรรมการ

 = กรรมการอิสระ  = ผูบ้ ริ หารตามนิ ยาม ก.ล.ต.
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ชื่อบริ ษทั
SML
PRO
MROH
MAC
CPWI

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด
Makro (Cambodia) Company Limited
CP Wholesale India Private Limited

SFS
INDV
INDS
INDD
MAXZI

MM
ARO
MGZ
MGH

ARO Commercial Company Limited
ARO Company Limited
Makro (Guangzhou) Food Company Limited
Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket
Company Limited

INDL
JM
INDC

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
Indoguna (Singapore) Private Limited
Indoguna Dubai Limited Liability Company
Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited
Liability Company
Indoguna Lordly Company Limited
Just Meat Company Limited
Indoguna (Cambodia) Company Limited

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ 190

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั ฯ (Compliance)

1.

ชื่ อ – สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นางสาวบุษกร
รักการค้า

42

หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน

2.

นางปฐมา
ระวังภัย อัมพวา
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
และกํากับกิจการที่ดี

59

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

- ปริ ญญาตรี บญั ชีบณั ฑิต
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาบัญชีบริ หาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนี ยบัตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)
สภาวิชาชีพบัญชี

- ไม่มี -

- ไม่มี -

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

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ปี 2560 - ปัจจุบนั

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสด
และบริ การตนเอง

ปี 2558 - ปี 2560

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสด
และบริ การตนเอง

ปี 2557 - ปี 2558

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด

ให้ บ ริ ก ารทางด้า นตรวจสอบบัญ ชี ให้ บ ริ ก ารที่
ปรึ กษา ฯลฯ

ปี 2551 - ปี 2557

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย
ตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและกํากับ
กิจการที่ดี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและภาษี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมาย
หัวหน้าฝ่ ายนิติกรรม
สัญญา ทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ทนายความที่ปรึ กษา
กฎหมาย

บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ให้ บ ริ ก ารทางด้า นตรวจสอบบัญ ชี ให้ บ ริ ก ารที่
ปรึ กษา ฯลฯ
ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสด
และบริ การตนเอง

บริ ษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ดําเนินธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

บริ ษทั ซี อาร์ซี อาโฮลด์ จํากัด

ดําเนินธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย เสรี - มานพ จํากัด
บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย ไพบูลย์ สุ ตนั ติวรคุณ จํากัด
บริ ษทั เอนก แอนด์ แอสโสซิ เอท จํากัด
สํานักงานกฎหมาย เกริ ก ระวังภัย ทนายความ
ทนายความฝ่ ายช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
สมาคมทนายความแห่ งประเทศไทย

ให้บริ การปรึ กษากฎหมาย สัญญา การลงทุนและ
คดีความ

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

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ หน้าที่ 191

รับว่าความและให้คาํ ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน หน้าที่ 192
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