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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ  

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง โดยจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” 
ซ่ึงมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศไทย บริษทัฯ ด าเนินงานโดยทีมผูบ้ริหารมืออาชีพซ่ึงประจ าอยู่ท่ีส านกังานใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และแต่ละสาขา เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยในปี 2532 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขา
ลาดพร้าว ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายสาขาของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร ควบคู่ไปกบัการ
พฒันารูปแบบสาขาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และน าเสนอสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ลกูคา้ ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจภายใตรู้ปแบบสาขา 5 รูปแบบหลกัไดแ้ก่ 

1) Classic Store - ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” หรือ 
“ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร” เป็นรูปแบบสาขาดั้งเดิม และจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลาย
ประเภท โดยให้บริการแก่ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายย่อย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

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

3) Eco Plus Store - “อีโค พลสั” รูปแบบเพ่ือผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกราย
ย่อย รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จัดสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพ่ือให้บริการแก่
ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในท าเลพ้ืนท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียงจ านวนมาก 
และมีศกัยภาพในการเติบโต 

4) Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดชอ้ป” นอกจากการขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 
และใกลก้ับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส าคัญ แม็คโครไม่หยุดย ั้งท่ีจะพัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
รูปแบบใหม่ ในรูปแบบ แม็คโคร ฟูดชอ้ป หรือ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาด
เล็กแต่ครบวงจร โดยในปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาตน้แบบท่ี แม็คโคร ฟูดชอ้ป สาขาทาวน์ อิน 
ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้า
ผูป้ระกอบการโฮเรก้าในพ้ืนท่ีดังกล่าวสามารถซ้ือสินค้าได้สะดวกข้ึนโดยไม่ต้องเดินทางไกล 
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นบัเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจดา้นอาหารของแม็คโครอย่างรวดเร็ว ทั้งยงั
สร้างความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเปิดสาขาแม็คโคร      
ฟูดชอ้ปเพ่ิมมากข้ึนแมใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ เพ่ือตอบโจทยธุ์รกิจของผูป้ระกอบการ
โฮเรกา้ไดใ้กลชิ้ดข้ึน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวและเขตเมืองท่ีมีร้านอาหารกระจุกตัวอยู่เป็น
จ านวนมาก รวมทั้ งการขยายสัดส่วนลูกค้ากลุ่มผู ้บริโภคท่ีนิยมซ้ืออาหารสดไปปรุงอาหาร
รับประทานเองท่ีบา้นดว้ย 

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

สืบเน่ืองจากการเติบโตของยอดขายสินคา้กลุ่มอาหารสดและอาหารแช่แขง็อย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้น
ปี 2558 บริษทัฯ ขยายสาขาร้านสยามโฟรเซ่นเพ่ิมจ านวน 2 สาขา คือ สาขาถนนจนัทน์ และสาขา
ตลาดนานาเจริญ โดยใหบ้ริการสินคา้ในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ บนพ้ืนท่ีการขายประมาณ 80 
และ 260 ตารางเมตร ตามล าดบั  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 98 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โคร จ านวน 70 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 12 สาขา อีโค พลสั จ านวน 8 สาขา แมค็โคร
ฟูดชอ้ป  1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 17 สาขา และสาขาในต่างจังหวดั จ านวน 81 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 630,360     
ตารางเมตร 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้น
จดัเกบ็และจดัส่งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนุนธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯ ผา่นการด าเนินงานของบริษทัย่อย ไดแ้ก่ (1) สยามฟูด เซอร์วิส (2) วีนาสยาม ฟู้ ด (3) แมค็โคร 
อาร์โอเอช (4) ARO Company Limited และ (5) โปรมาร์ท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั 

ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัเก็บและจดัส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและ
อาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ
บริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  
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2) บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั 

ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อม
ปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหาร
ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ธุรกิจ      
จดัเล้ียง เป็นตน้ 

3) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั (Makro ROH) 

ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ การ
ใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

4) ARO Company Limited (ARO) 

ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และใหค้ าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ ทั้งน้ี การจดัตั้ง ARO 
โดยบริษทัฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในประเทศเมียนมาร์ใน
อนาคต 

5) บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 

ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Makro ROH, ARO และโปรมาร์ท ยงัอยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต  

1.1.1 วสัิยทัศน์  

บริษทัฯ มีวิสยัทศันท่ี์จะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร
ส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนัธกิจหลกั 5 ประการคือ 

1) ขยายตวัสู่อาเซียนดว้ยรูปแบบร้านคา้ท่ีหลากหลาย 
2) ใหร้างวลัความส าเร็จของทีมงาน และลงทุนกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3) ศึกษาท าความเขา้ใจในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 
4) สร้างผลประโยชนสู์งสุดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมรับผิดชอบต่อสงัคม และ 
5) น าเสนอแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด และคุม้ค่าท่ีสุดใหก้บัลกูคา้ 
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1.1.2 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ  

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการรักษาความเป็นผูน้ าธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศไทย และมีแผนขยาย
จ านวนสาขาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจอาหารและการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ จึงมีนโยบายพฒันารูปแบบสาขาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบการมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงักลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบ
วงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการ
ยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของลกูคา้ ซ่ึง
ปัจจุบนัมีลูกคา้สมาชิกมากกว่า 2.8 ลา้นรายในการจดัหาสินคา้และมีทุกค าตอบเร่ืองธุรกิจอาหาร
ส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหารและคา้ปลีกรายย่อย ภายใตส้โลแกน “แมค็โคร คู่คิดธุรกิจ
คุณ” โดยท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมดา้นการพฒันาลูกคา้ต่าง ๆ ร่วมกบัคู่คา้
และองคก์รภาครัฐ เพ่ือผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายยอ่ย และผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร เพ่ือ
ศึกษาและท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน เช่น โครงการ  “แมค็โครมิตรแทโ้ช
ห่วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขนั
ทางการคา้ให้แก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจดังาน “วนันดัพบผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก” 
“งานตลาดนดัโชห่วย” และ “งานมหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” เป็นตน้ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งใหอ้งคก์รเติบโตอย่างย ัง่ยืน (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.4 - การตลาดและการ
แข่งขนั)  

บริษทัฯ มีศกัยภาพท่ีแข็งแกร่งในการเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองใน
ระบบสมาชิกมาตลอด 26 ปี เพ่ือบรรลุวิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือ
ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” นอกจากเพ่ิมสัดส่วนสินคา้กลุ่มอาหาร
สดท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ ยงัคงพฒันารูปแบบ
สาขาของศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโครอย่างหลากหลาย ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพเฉพาะตัว             
ท่ีแตกต่างเพ่ือสามารถให้บริการและเขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพในแต่ละทอ้งถ่ินไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน และบรรลุเป้าหมายเพ่ือจะเป็น “คู่คิดธุรกิจ” ของลกูคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพอย่างแทจ้ริง และ
เติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะรูปแบบแมค็โคร ฟดูเซอร์วิสท่ีมีพ้ืนท่ีขายขนาดเลก็ลงเฉล่ียอยู่
ท่ี 1,000-5,000 ตารางเมตร ประสบความส าเร็จอย่างมากในการเจาะตลาดผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน
พ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง เน่ืองจากเพ่ิมความสะดวกใหก้บัลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหาร
ในแต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี และสอดรับไปกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้การพฒันาการ
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ท่องเท่ียวและการพฒันาอาหารปลอดภยั ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึง
เป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
สาขาแรกไดเ้ปิดด าเนินการท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี 
และมีผลประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย ทั้งน้ี ยอดขายของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้เติบโตจาก
สัดส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 24 ของยอดขายรวมในสิบกว่าปีท่ีผ่านมา โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ เปิดด าเนินการแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จ านวนทั้งส้ิน 12 สาขา และมีแผนในการ
ขยายจ านวนสาขาอย่างต่อเน่ืองไปยงัท าเลใกลก้บักลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพใน
จงัหวดัท่องเท่ียวมากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดพ้ฒันารูปแบบสาขาอีโค พลสั จากศูนยจ์ าหน่ายสินคา้       
แม็คโครแบบดั้ งเดิม เพ่ือจัดสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินค้าประเภทอาหารสดมากข้ึน โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ เปิดด าเนินการรูปแบบสาขาอีโค พลสั จ านวนทั้งส้ิน 8 สาขา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดช่องทางขายผ่าน Makroclick.com นับเป็นช่องทางออนไลน์ใหม่ของ    
แมค็โครท่ีเขา้มาตอบโจทยก์ารสร้างธุรกิจของผูป้ระกอบการโชห่วยและผูป้ระกอบการโฮเรกา้ท่ีเป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจดัหากลุ่มสินคา้ท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างจากสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายใน
สาขาของแม็คโคร มาน าเสนอเป็นทางเลือกหน่ึงบนร้านคา้ออนไลน์ ในปี 2558 Makroclick.com มี
ยอดสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ิมข้ึนถึง 4 เท่าตวัของปีท่ีผ่านมา สะทอ้นถึงความมัน่ใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ช่องทางการซ้ือขายทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ โดยลกูคา้เช่ือมัน่ว่าจะยงัคงไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด และ
คุม้ค่าท่ีสุดจากแม็คโคร อีกทั้งสาขาของแม็คโครท่ีกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ นับเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ี
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ว่าจะเป็นช่องทางท่ีสะดวกในการติดต่อ สอบถาม และแกไ้ขในกรณีท่ี
เกิดปัญหาจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ทั้ งน้ี ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีโอกาส
เติบโตอีกมาก จากจ านวนคนไทยผู ้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกว่า 30 ล้านคน บริษัทฯ มี
ศักยภาพความพร้อมด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับมีฐานข้อมูลลูกค้าสมาชิกในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาสินคา้และบริการของ Makroclick.com ต่อไป เพ่ือสร้างความพึง
พอใจแก่กลุ่มลกูคา้สมาชิกเดิม และหวงัเพ่ิมจ านวนลกูคา้สมาชิกใหม่ใหม้ากข้ึน 

กลยุทธ์ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ คือระบบการกระจายสินคา้และ 
โลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการจดัเตรียมสินคา้ท่ีครบครัน  ตลอดจนการพฒันา
ปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ลดตน้ทุนดา้นการบริหารจดัการ และ
สร้างความยัง่ยืนทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัให้
ธุรกิจแมค็โครมีความโดดเด่น ยงัส่งผลให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบร่ืน 
โดยไม่มีหยุดชะงกั นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาคุณภาพสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้
กลุ่มอาหารสด อาทิ ผกัและผลไม ้เน้ือสัตวแ์ละอาหารทะเลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ตน้ทุนใน
กระบวนการจดัส่งสินคา้ลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้ให้ทนัต่อความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ และสามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจแม็คโคร อีกทั้ งยงัมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตัดแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผกัผลไม ้เน้ือสัตว์ เน้ือปลา 
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พร้อมปรุงและพร้อมขาย โดยแม็คโครตั้งใจจะสร้างมาตรฐานให้กบัสินคา้กลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้
ทางภายใตม้าตรฐาน GMP, GMP Codex, E-Privilege เป็นตน้ และลดงานส่วนน้ีท่ีสาขาแม็คโครลง 
เพ่ือให้พนักงานสามารถเอาใจใส่ความต้องการและให้ค าแนะน าท่ี เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
ผูป้ระกอบการมากข้ึน ถือเป็นมลูค่าเพ่ิมใหก้บัผูป้ระกอบการมืออาชีพ และรักษาความสม ่าเสมอของ
คุณภาพสินค้าในเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยงัมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกระจายสินค้าแบบ    
ครอสด็อก (Cross Dock) เพ่ือบริหารและจดัการการกระจายสินคา้ไปสู่สาขาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยดัทั้ งเวลาและพลังงาน พร้อมทั้ งสนับสนุนให้บริษัทขนส่งติดตั้ งระบบ Truck Tracking 
System บนรถขนส่งสินคา้ ถือเป็นกลไกหน่ึงท่ีช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบต าแหน่งรถขนส่ง
และควบคุมอุณหภูมิสินคา้ไดต้ลอดทาง และตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าสินคา้ของแมค็
โครจะมีคุณภาพท่ีดีจนกระทัง่ถึงมือของลูกคา้ผูป้ระกอบการ และยงัสามารถดูแลความปลอดภยัและ
รักษาคุณภาพของอาหารไดต้ลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นจุดแข็งและความแตกต่างท่ีแมค็โครมอบ
ใหก้บัลกูคา้ผูป้ระกอบการดว้ยความภาคภูมิใจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ศูนยก์ระจายสินคา้
อาห ารแห้ ง  สินค้า อุป โภค  อาห ารแช่ เย็น  และอาหารแ ช่ แข็ ง  ท่ี อ  า เภอวังน้อย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแช่แข็งขนาดเล็ก 1 แห่ง ท่ีอ  าเภอสูงเนิน จงัหวดั
นครราชสีมา ส าหรับบริหารจดัการสินคา้อาหารแช่แข็งและเพ่ิมความสามารถในการกระจายสินคา้
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ (3) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ท่ีอ าเภอบาง
เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ (4) ในปลายปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดศูนย์
กระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่เยน็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แข็งแห่งใหม่ท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร ขนาด 22,000 ตารางเมตร นบัวา่มีความทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ท่ีมี
การน าระบบจัดเก็บในคลังสินค้าท่ีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ 
Retrieval System) มาใช้เพ่ือจดัเก็บและคงคุณภาพสินคา้ประเภทอาหารแช่แข็ง ผลไมน้ าเขา้ และ
เน้ือสัตวน์ าเขา้ท่ีตอ้งสั่งซ้ือในปริมาณมาก ภายในห้องเยน็ท่ีมีอุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส ซ่ึง
นบัเป็นศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดท่ีใชร้ะบบ ASRS ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

นอกจากการสรรหาสินคา้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารแช่เยน็ อาหารแช่แขง็ ตลอดจนสินคา้อุปโภค
ท่ีมีคุณภาพไวอ้ย่างหลากหลาย เพ่ือตอบโจทยล์กูคา้ผูป้ระกอบการในแต่ละพ้ืนท่ี บริษทัฯ จึงไดอ้าศยั
ความไดเ้ปรียบในการเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดีในการพฒันา
สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง ซ่ึงมีคุณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับและมีความเป็นเอกลกัษณ์
เหมาะสมส าหรับผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน ทั้งยงัมีส่วนช่วยลูกคา้ผูป้ระกอบการบริหาร
จดัการตน้ทุนในการท าธุรกิจอีกดว้ย น่ีคืออีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีสร้างความแตกต่างและสร้างยอดขายอนั
น่าพึงพอใจใหก้บับริษทัฯ 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้
ด า เนินการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ตามแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(HR Roadmap) โดยมุ่งเนน้การอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ และเติบโตกา้วหนา้ไปตามสาย
งาน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นบุคลากรของบริษทัฯ และเสริมสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้แก่
องค์กร เพ่ือให้พร้อมท่ีจะเผชิญความทา้ทายในอนาคต ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองค์กร
ใหม่ในส่วนของฝ่ายจดัซ้ือ (Commercial) โดยสร้างทีมผูบ้ริหารระดับบนท่ีมีประสบการณ์ความ
ช านาญท่ีแตกต่างมารองรับการขยายตวัของธุรกิจแม็คโคร รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายจดัซ้ือให้มี
ความเช่ียวชาญผ่านโครงการ Commercial Capability ในขณะท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) ไดจ้ดัท า
คู่มือความรู้พ้ืนฐาน “เพ่ือนคู่คิด มิตรในสโตร์” ส าหรับพนกังานใหม่ รวมทั้งฝึกอบรมพนกังานให้มี
ความรู้ทัว่ไป และความรู้ทางธุรกิจอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแมค็โคร เช่น โครงการ Own Brand 
โครงการ Food Service Academy เน้นอบรมพนักงานระดับผู ้ช่วยผู ้จัดการสาขา (ASGM) ของ        
ฟดูเซอร์วิส และผูจ้ดัการแผนกอาหารสด ใหมี้ความรู้เฉพาะทางดา้นธุรกิจอาหารสมกบัเป็นคู่คิดธุรกิจ
ของลูกคา้ผูป้ระกอบการ โดยพฒันาส่ือการสอนท่ีสามารถเรียนรู้ท่ีไหนก็ไดภ้ายใตแ้นวคิด “Makro 
Academy Everywhere อยู่ท่ีไหนก็เรียนได ้ไม่แพร้ะยะทาง” เพ่ือสะดวกต่อการพฒันาบุคลากรทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ และสามารถรองรับการขยายสาขาอย่างรวดเร็วของแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
ขนาดเลก็ต่อไป และยงัคงมุ่งมัน่ปลูกฝังค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิยม สมเป็นคนแมค็โคร” ลงในตวั
พนกังานอย่างต่อเน่ือง หลงัสร้างความตระหนกัรู้และสร้างการยอมรับค่านิยมขององคก์รมาตลอดปี 
2557 ในปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนค่านิยมเป็นแนวทางปฏิบติั อาทิ การให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ดว้ย
แนวคิด “ยิม้แยม้แจ่มใส รู้รอบตอบได ้อาสาหาให”้ และกิจกรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นภายใตแ้นวคิด “ท าดี
มีคนชม” โดยใหร้างวลัจูงใจแก่พนกังานทุกคน ทุกระดบั รวมทั้งบุคลากรของบริษทัคู่คา้ท่ีปฏิบติังาน
อยูท่ี่สาขาในฐานะ “คนแมค็โคร” ท่ีน าค่านิยม VICTORY ไปปฏิบติัตาม 

อน่ึง บริษทัฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากสร้างองคค์วามรู้เพ่ือ
สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจอย่างย ั่งยืน ย ังแบ่งปันประสบการณ์ความรู้อันมีค่า พัฒนา
ผูป้ระกอบการร้านโชห่วยทอ้งถ่ินดว้ยระบบบริหารจดัการธุรกิจท่ีเป็นสากลผ่านโครงการ “แมค็โคร
มิตรแท้โชห่วย” (MRA - Makro Retailer Alliance) โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ความรู้และ
ค าปรึกษาดา้นการบริหารธุรกิจคา้ปลีก รวมถึงแนะน าเทคนิคในการสร้างยอดขาย และเพ่ิมผลก าไร
ให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการ ไม่เพียงเพ่ิมศักยภาพร้านค้าปลีกท้องถ่ินท่ีมีอยู่ดั้ งเดิมให้เติบโตอย่าง
แขง็แรง ยงัสนบัสนุนใหร้้านคา้ปลีกรายใหม่ ๆ เกิดเพ่ิมข้ึนดว้ยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่
มาประยกุตใ์ช ้เพ่ือช่วยประเมินสัดส่วนประเภทสินคา้ท่ีจะจดัจ าหน่าย รวมถึงออกแบบแผนผงัการจดั
วางสินคา้ส าหรับร้านคา้ของลูกคา้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละ
พ้ืนท่ี ซ่ึงจะช่วยเสริมความสามารถในการประกอบธุรกิจของลูกค้าซ่ึงเป็นผู ้ค้าปลีกรายย่อย  
(ร้านโชห่วย) อนัเป็นฐานลกูคา้หลกักลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ "แมค็โคร" โดยเปิดให้บริการสาขาแรกท่ี
สาขาลาดพร้าวในปี 2532 ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้ด าเนินการขยายจ านวนสาขาและประสบความส าเร็จอย่าง
ต่อเน่ืองในการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้จ านวนมากทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มผูค้า้
ปลีกรายยอ่ย กลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจในสาขา
อาชีพต่าง ๆ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2537 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท และเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในสยามฟูด เซอร์วิส ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด เพ่ือประกอบ
ธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็จากต่างประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ 
และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ และต่อมาในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ ด ในสัดส่วน     
ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ซ่ึงวีนาสยาม ฟู้ ด จดทะเบียนจดัตั้ง ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือ
ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็  

ต่อมาในปี 2556 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีส าคญั กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 
เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ได้ท าการโอนหุ้นท่ีถืออยู่ใน (1) บริษัทฯ (2) สยามแม็คโคร โฮลด้ิง และ           
(3) โอเอชที ใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ซ่ึงรวมเป็นจ านวนหุน้บริษทัฯ ท่ีถกูถืออยูท่ ั้งทางตรงและทางออ้มจ านวนทั้งส้ิน 
154,429,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.35 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยเม่ือรวม
กบัหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยซีพี ออลล ์อยู่ก่อนหนา้จ านวน 4,305,600 หุน้ ท าใหซี้พี ออลล ์ถือหุน้ในบริษทัฯ 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งส้ินจ านวน 158,735,100 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.14 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด ส่งผลให้ซีพี ออลล์ มีหน้าท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยมีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของซีพี ออลล ์และขาย
หุน้ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ซีพี ออลล ์จ านวนทั้งส้ิน 76,172,375 หุน้ ส่งผลใหซี้พี ออลล ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 97.88 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

และในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 
10.00 บาท จ านวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุ้น ตามมติท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 

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

ส าหรับปี 2558 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาจ านวนทั้ งส้ิน 16 สาขา ประกอบด้วยศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร 
จ านวน 7 สาขา และแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 4 สาขา อีโค พลสั จ านวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 
จ านวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 2 สาขา ทั้งยงัเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็ง
และแช่เยน็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แข็งแห่งใหม่ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ และทุนช าระแลว้ 90,000 เหรียญสหรัฐฯ โดย
แม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุ้นร้อยละ 100.00 เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาดและให้ค าปรึกษาใน
ประเทศเมียนมาร์ และแมค็โคร อาร์โอเอช มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในการจดัตั้งบริษทั ตามท่ี Directorate 
of Investment and Company Administration (DICA) แห่งประเทศเมียนมาร์ก าหนด ทั้ งน้ี การจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดย DICA ไดอ้อกหนงัสือรับรองการจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) ให้แก่ ARO และ          
(2) โปรมาร์ท จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 2.5 ลา้น
บาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของบริษทัฯ  

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

2531  จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท 

2532  เปิดศูนยจ์ าหน่ายสินคา้สินคา้แมค็โคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว 

2537  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท 

 แปรสภาพเป็นบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

2541  ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริษทัคา้ปลีกยกัษใ์หญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขนั
มีความเขม้ขน้ข้ึน แต่บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เคียงขา้ง
ลกูคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

2544  ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผูป้ระกอบการมืออาชีพ เพ่ิมสัดส่วนสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง ริเร่ิมพัฒนา
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ฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือประมวลและวิเคราะห์ พร้อมกับพัฒนาการน าเสนอประเภท
สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลายและครบถว้น 

2546  ปรับเปล่ียนรูปแบบสาขา โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจค้าส่งแบบช าระเงินสดและ
บริการตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินคา้และบริการดา้นอาหารแบบครบวงจร และ
ขยายพ้ืนท่ีขายอาหารสดและอาหารแช่แขง็ใหมี้ความแตกต่างกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

 เปิดด าเนินการสาขารูปแบบอีโค พลสั สาขาแรกท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายย่อย 
รูปแบบสาขา อีโค พลสั ไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีส าหรับสินคา้ประเภทอาหารสดเพ่ือใหบ้ริการ
แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน 

2548  เข้าลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ ากัด ขยายธุรกิจน าเข้าและ
จ าหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ 

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

2550  ริเร่ิมโครงการ “แม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย” เพ่ือให้ความรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้
ปลีกแก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั 

2551  จดังาน “ตลาดนดัโชห่วย” คร้ังท่ี 1 เพ่ือใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกแก่
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 

2552  เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง
แห่งแรก ท่ีอ  าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา บริหารจดัการดา้นการกระจาย
สินคา้และโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ไปสาขา รองรับการขยาย
ธุรกิจ และมุ่งเน้นการตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายการ
กระจายสินคา้ใหท้ั้งบริษทัฯ และคู่คา้ 

2553  เปิดร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งสาขาน าร่อง ภายใต้ช่ือ “สยามโฟรเซ่น” ท่ีจังหวดั
เชียงใหม่ 

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

 เร่ิมน ากระบวนการบริหารจดัการการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 
(Business Continuity Management : BCM) มาใช้  ท าให้ ท่ ามกลางวิกฤติน ้ าท่ วม      
สาขาของบริษทัฯ ทุกแห่งสามารถเปิดใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2555  เปิดด าเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นแห่งแรกท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (โฮเรกา้) 

 เขา้ลงทุนในประเทศเวียดนามผ่าน “บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จ ากดั” โดยบริษทัฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 100 

2556  เปิดด าเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน
จงัหวดัภูเก็ตเพ่ือตอบสนองความสะดวกใหก้ลุ่มลกูคา้โฮเรกา้ท่ีอยู่ไกลจากสาขาขนาด
ใหญ่ของบริษทัฯ 

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

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

2557  ฉลองครบรอบ 25 ปี เสน้ทางแห่งความส าเร็จ “คู่คิดธุรกิจคุณ” 

 เปิดสาขาใหม่ 13 สาขา 

 เปิดศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคท่ีอ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 

 จดัตั้ง บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือลงทุนใน
ต่างประเทศ 

2558  จัดตั้ ง ARO เสร็จสมบูรณ์ โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาดและให้ค าปรึกษาในประเทศ
เมียนมาร์ 

 จดัตั้งโปรมาร์ท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
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 เปิดตัว “แม็คโคร แอพพลิเคชั่น” แอพพลิเคชั่นแรกเพ่ือผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ 
ส าหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้ลูกค้าส่ือสารกับแม็คโคร อาทิ สินค้าโปรโมชั่น         
แมค็โครเมล ์สาระน่ารู้ คู่มืออาชีพ เป็นตน้ 

 เปิดสาขาน าร่องแม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาว์น  อิน ทาว์น  กรุงเทพมหานคร             
ขนาด 800 ตร.ม.เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน
แต่ละพ้ืนท่ีอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 

 เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดและอาหารแช่แขง็ และคลงัเกบ็สินคา้แช่แข็ง ท่ีอ  าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงไดน้ าระบบอตัโนมติัในการจดัเก็บสินคา้มาใช ้(ASRS-
Automated-Storage/Retrieval System) 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แสดงตามแผนภูมิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี    
31 ธันวาคม 2558 ดงัน้ี  
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

บริษทั สยามแมค็โคร 
จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
เงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” 
ในการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่
ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า 
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผู ้ประกอบธุรกิจ
บริการ 

2,400  
ลา้นบาท 

- 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์
อาห ารทะ เล  มันฝ ร่ัง  ก ลุ่ม สินค้า เบ เกอ ร่ี 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจาก
ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหาร อาทิ 
เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดั
เล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็น
ตน้  

45  
ลา้นบาท 

99.99% 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์
อาห ารทะ เล  มันฝ ร่ัง  ก ลุ่ม สินค้า เบ เกอ ร่ี 
เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจาก
ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน
ป ร ะ เท ศ เวี ย ด น าม  อ า ทิ  เช่ น  โ ร งแ รม 
ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจาน
ด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

2.5  
ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ 

100.00% 
 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอ
เอช จ ากดั 

ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ ง
ให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/
หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 
 

31.25  
ลา้นบาท 

99.99% 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ARO Company Limited ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาด และให้
ค าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ 

90,000 เหรียญ
สหรัฐฯ 

100.00% 
 

บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 2.5 ลา้นบาท 99.99% 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) (“ซีพี ออลล”์) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจใน
กลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยธุรกิจของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่      
(1) กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารครบวงจร ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั เจริญโภค
ภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) (2) กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและบริการสนบัสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมและบริการสนบัสนุน ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั                             
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อใหญ่
ของบริษทัฯ อน่ึง ในการด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง และจ าหน่าย
สินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกซ่ึงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์หลกั บริษทัฯ มีธุรกรรมและความ
ร่วมมือทางธุรกิจกบั ซีพี ออลล ์และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์เช่น มีการซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนั 
การใช้บริการสนับสนุนดา้นการคา้  อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจและท ารายการระหว่างบริษทัฯ และ
บริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการท า
รายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด โดยเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
2.1 การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คือ (1) ธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
เงินสดและบริการตนเอง (2) ธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็รร้อมบริการดา้น
จดัเกบ็และจดัส่ง และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ เร่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  

2.1.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การด าเนินธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง 
โดยบริษทัฯ มีสาขา 5 รูปแบบหลกั ดงัน้ี 

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

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร เป็นรูปแบบสาขาดั้งเดิม หรือ Classic store ท่ีจ าหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้
ปลีกรายย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร จ านวน
ทั้งส้ิน 70 สาขา กระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดยแต่ละสาขามีร้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียประมาณ 5,500 - 
12,000 ตารางเมตร  

2.1.1.2 ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเพือ่กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้าโดยเฉพาะ “แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ”  

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ท่ีถูกออกแบบและรฒันา จาก
แนวคิดอนัเป็นเอกลกัษณ์ คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นศูนยจ์ าหน่ายอาหารสด อาหารแช่แข็ง 
อาหารแหง้ วตัถุดิบ เคร่ืองปรุงและอุปกรณ์ในการปรุงอาหารครบครัน เร่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2555 ท่ีอ  าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนสาขารวมทั้ งส้ิน  12 สาขา           
ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ (1) สาขาหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2) สาขาป่าตอง จงัหวดัภูเกต็(3) 
สาขาราไวย์ จังหวัดภู เก็ต (4) สาขากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี (5) สาขาเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฏร์ธานี (6) สาขาเกาะระงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (7) สาขารทัยาเหนือ จงัหวดัชลบุรี 
(8) สาขาละไม จังหวดัสุราษฎร์ธานี (9) สาขากัลปรฤกษ์ กรุงเทรมหานคร (10) สาขา    
บา้นเร จงัหวดัระยอง (11) สาขาศรีนครินทร์ 2 กรุงเทรมหานคร และ (12) สาขาเกาะชา้ง 
จงัหวดัตราด ทั้งน้ี แต่ละสาขามีร้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ตารางเมตร 
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2.1.1.3 ศูนย์จ าหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “อโีค พลสั” (Eco Plus Store) 

อีโค รลสั ถูกรัฒนาข้ึนจากศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร โดยได้จัดสรรร้ืนท่ีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสดแก่กลุ่มโฮเรก้าเร่ิมข้ึนในท าเลร้ืนท่ีท่ี มีธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหารและจัดเล้ียงจ านวนมาก และมีศักยภารในการเติบโตด้านการท่องเท่ียวสูง  
นอกจากน้ี ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย โดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 มีจ านวนสาขารวมทั้ งส้ิน 8 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ (1) สาขาสามเสน 
กรุงเทรมหานคร (2) สาขาภูเกต็ จงัหวดัภูเก็ต (3) สาขาเชียงใหม่ (หางดง) จงัหวดัเชียงใหม่  
(4) สาขารทัยา จงัหวดัชลบุรี (5) สาขาปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา (6) สาขาถลาง จงัหวดั
ภูเก็ต (7) สาขานครอินทร์ จงัหวดันนทบุรี และ (8) สาขาริษณุโลก 2 จงัหวดัริษณุโลก      
โดยมีร้ืนท่ีขายเฉล่ียประมาณ 7,000 ตารางเมตร  

ตวัอย่างรูปแบบผงัการจัดวางสินค้า  

 

 

 

 

 
2.1.1.4 ศูนย์จ าหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “แมค็โคร ฟูดช้อป” 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แขง็ขนาดเลก็แต่ครบวงจร โดยมี
แม็คโคร ฟูดชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทรมหานคร ท่ีมีร้ืนท่ีการขายประมาณ 800 
ตารางเมตร เป็นสาขาตน้แบบในการทดลองเปิดให้บริการ เร่ือให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการ
โฮเรกา้ในร้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่ตอ้งเดินทางไกล 

2.1.1.5 ร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเลก็ “สยามโฟรเซ่น” (Siam Frozen) 

ร้านสยามโฟรเซ่น เป็นรูปแบบร้านท่ีถูกรฒันาข้ึนเร่ือเร่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใน
กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉราะ โดยเนน้กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริการสาขาแรก
ในปี 2555 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจุบันมีจ านวนสาขารวมทั้ งส้ิน 7 สาขาทั่วประเทศ 
ได้แก่ (1) สาขาตลาดเมืองใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ (2) สาขาอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี           
(3) สาขาทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช (4) สาขาตลาดย่าโม จงัหวดันครราชสีมา และ       
(5) สาขาศรีราชา จงัหวดัชลบุรี (6) สาขาถนนจนัทร์ กรุงเทรมหานคร และ (7) สาขาตลาด
นานาเจริญ จงัหวดัปทุมธานีโดยแต่ละสาขามีร้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 80 - 260 ตารางเมตร  
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2.1.2 ธุรกจิน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

สยามฟูด เซอร์วิส ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เย็น รร้อมบริการดา้น
จดัเก็บและจัดส่ง โดยเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้ งหมด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 สยามฟดู เซอร์วิส เปิดด าเนินการทั้งหมด 4 สาขา ซ่ึงไดแ้ก่ (1) สาขากรุงเทรมหานคร 
(2) สาขารทัยา (3) สาขาเกาะสมุย และ (4) สาขาภูเกต็  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เย็น รร้อมบริการ     
ดา้นจดัเก็บและจดัส่งในประเทศเวียดนาม ด าเนินการโดยวีนาสยาม ฟู้ ด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมด วีนาสยาม ฟู้ ด จดัตั้งข้ึนเม่ือปลายปี 2555 ณ เมืองโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม  ต่อมาในปี 2557 วีนาสยาม ฟู้ ด เปิดด าเนินการสาขาแห่งใหม่ท่ีเมืองฮานอย 
ประเทศเวียดนาม 

2.1.3 ธุรกจิอืน่ ๆ 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนในเร่ืองการจดัหาสินคา้ เร่ือธุรกิจ
อาหารแบบครบวงส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีร บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยเร่ิมเติม
เร่ือสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตจ านวน 3 บริษัท ซ่ึงประกอบด้วย (1) แม็คโคร  
อาร์โอเอช เร่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค 
และ/หรือ การบริการสนับสนุนแก่บริษทัในเครือ (2) ARO Company เร่ือประกอบธุรกิจให้บริการ
ดา้นการตลาดและให้ค าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ และ (3) โปรมาร์ท เร่ือประกอบธุรกิจจ าหน่าย
สินคา้อุปโภค ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยใหม่ทั้ง 3 แห่งยงัอยู่ในระหว่างการเตรียมการเร่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าว
ในอนาคต 
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2.2 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ  

ธุรกจิ/ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแมค็โคร                             
แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ     
อโีค พลสั แมค็โคร  ฟูดช้อป และ        
สยามโฟรเซ่น 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภค
บริโภค และรายไดอ่ื้น 

สยามแมค็โคร - 128,295 98.9 140,769 98.8 153,799 98.6 

2. ให้บริการด้านการบริหาร ด้าน
เทคนิคและสนับสนุน 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
และรายไดอ่ื้น* 

แมค็โคร  
อาร์โอเอช** 

99.99 - - - - - - 

ARO**  100.00 - - - - - - 

โปรมาร์ท** 99.99 - - - - - - 

3. น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แขง็
และแช่เยน็ 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
และรายไดอ่ื้น* 

สยามฟูด เซอร์วสิ  99.99 1,422 1.1 1,587 1.1 1,870 1.2 

4. น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้า
แช่แขง็และแช่เยน็ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 
และรายไดอ่ื้น*  

วนีาสยาม ฟู้ด  100.00 64 0.0 176 0.1 248 0.2 

รวมทั้งส้ิน 129,781 100.0 142,532 100.0 155,917 100.0 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 
  ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเร่ือด าเนินธุรกิจ 

2.3 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง    

ธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเองเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมี
สดัส่วนรายไดต่้อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 98.8 ในปี 2557 และร้อยละ 98.6 ในปี 2558 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้กระจายอยู่ทัว่ประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 98 สาขา ประกอบดว้ย 
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร 70 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 12 สาขา อีโค รลสั 8 สาขา แม็คโคร 
ฟดูชอ้ป 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 7 สาขา 
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ข้อมูลจ านวนสาขาและที่ตั้งตามภูมิภาคของธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง  
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เน่ืองด้วยกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ียืดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

ก) ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 

ข) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

ค) เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 

ง) ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ช าระลา้ง และเคร่ืองส าอางค์ 

จ) สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  

ฉ) เบเกอร่ี 

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

ซ) เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชส้ านกังานอตัโนมติั 

ฌ) อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 

ญ) เคร่ืองกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชใ้นบา้น 

ฎ) ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

ฏ) ยาและอาหารเสริม 

ฐ) ภตัตาคาร 

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

 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 22 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ด าเนินการจ าหน่ายสินคา้ D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภทและ
ชนิดของสินคา้ตามเคร่ืองหมายการคา้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

เคร่ืองหมายการค้า ประเภทของสินค้า 

aro 

 

สินค้าอุปโภค  ได้แก่  แก้วน ้ า ถุงรลาสติก  หนังยาง ภาชนะรลาสติก 
เคร่ืองครัวสเตนเลส ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค์ ไมแ้ขวนเส้ือ และ
เก้าอ้ีรลาสติก กระดาษช าระ น ้ ายาล้างจาน และน ้ ายาท าความสะอาด
สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 
สินคา้บริโภค ไดแ้ก่ ขา้วสาร เสน้หม่ีอบแหง้ น ้ามนัรืช น ้าปลา ไส้กรอก 
หมูหยอง ผลไมก้ระป๋อง น ้ าผลไมบ้รรจุขวด ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง 
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ เป็นตน้ 

M & K 

 

ขนมขบเค้ียว คุก้ก้ี และน ้าผลไม ้เป็นตน้ 

PETZFRIEND 

 

อาหารสุนขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็นตน้ 

Protech 

 
 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

Q-BIZ 

 

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็กซ์ กระดาษเคร่ืองคิดเงิน บตัรตอกเวลา 
สมุด ปากกา แฟ้มเอกสาร  ซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย  กาว ตูเ้ก็บ
เอกสาร โต๊ะคอมริวเตอร์  โต๊ะท างานเหล็ก และเกา้อ้ีใชใ้นส านกังาน 
เป็นตน้ 

Savepak 

 

กระดาษช าระ น ้ายาลา้งจาน วุน้เสน้ และไสก้รอก เป็นตน้ 

Starline 

  

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส่้วนบุคคล 

ไทยรวงขวญั 

 

ขา้วสาร 
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ดว้ยปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีรฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะ
ของสินค้ามากข้ึน ยึดติดกบัเคร่ืองหมายการค้าน้อยลง ให้ความใส่ใจในคุณภารและราคามากข้ึน      
โดยลกูคา้ท่ีมีความสนใจในสินคา้ D.O.B. ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั องคก์ร ร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ปริมาณมากเร่ือน าไปจ าหน่ายต่อหรือใชใ้นธุรกิจ และมกัมีเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
จดัซ้ือเร่ือท าการเลือกซ้ือสินคา้โดยเฉราะ ดงันั้น ลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้เป็นอย่างดี ซ่ึงเดิมมกัจะติดต่อกบัผูค้า้ส่งหรือผูผ้ลิต เร่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เช่น กระดาษ
ช าระเร่ือใช้ในบริษัททั่วไป หรือน ้ ามันรืชส าหรับการใช้งานในภัตตาคาร ดังนั้ น สินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ จึงไดเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้กลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งในดา้นราคาและคุณภารสินคา้  

สินคา้ท่ีรฒันาข้ึนมาภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ผูป้ระกอบการ   
ทั้ งในด้านคุณภารท่ีดี มาตรฐานคงท่ี ความหลากหลายครบครันของสินค้า และราคาประหยดั ท่ี
สามารถเร่ิมก าไรหรือช่วยผูป้ระกอบการบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจ โดยปัจจุบัน สินค้าหลกั
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของแม็คโคร ไดแ้ก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแร็ค (Savepak) 
และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดัส่วนยอดขายท่ีเร่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการรฒันาสินคา้ท่ีมีคุณภาร อนัเป็นเอกลกัษณ์เหมาะสมเร่ือการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มมาโดยตลอด ในปีน้ีแม็คโครไดร่้วมมือกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภารทั้ง
โรงงานผลิตของกลุ่มบริษทั ซี.รี. และผูผ้ลิตรายอ่ืน ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉราะทางมารฒันากลุ่มสินคา้
ท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยสินค้าภายใตแ้บรนด์ “เอโร่” ยงัคงเป็นแบรนด์หลกัในการน าเสนอเป็น
วตัถุดิบในรายการอาหารของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ เช่น ซอสปรุงส าเร็จกวา่ 13 รายการ ท่ีสามารถ
น าไปประกอบอาหารไดท้นัที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภยั ภายใตแ้นวคิด “ฉีก เท อุ่น เสริฟ” และ
น ้าจ้ิมสูตรต่าง ๆ เป็นตน้ และส าหรับผูป้ระกอบการร้านโชห่วย ภายหลงัประสบความส าเร็จจากกลุ่ม
ขนมและน ้ าผลไมแ้บรนด์ “เอ็มแอนด์เค” บริษัทฯ วางจ าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่เร่ือเป็น
ทางเลือกให้ผูป้ระกอบการน าไปสร้างยอดขายให้เร่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ซาลาเปาแบรนด์ “จกัรรรรดิ” และ 
ขา้วสารแบรนด ์“ไทยรวงขวญั” เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่คู่ค้าในการรฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้บรนด ์“เอโร่” อาทิ ถุงรลาสติก บรรจุภณัฑร์ลาสติก น ้ายาลา้งจาน ภาชนะอาหาร
ใช้แล้วท้ิง จนได้รับมาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2558 น ้ ายาล้างจานภายใต้แบรนด ์     
“เอโร่” ยงัไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวอีกดว้ย 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 24 

2.3.2 ธุรกจิน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง  

2.3.2.1 ธุรกจิในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอร์วสิ 

สยามฟดู เซอร์วิส เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์วิส เป็นผูน้ า
ในธุรกิจน าเขา้มีความเช่ียวชาญในการคดัสรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภารดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง 
แช่เยน็ และอาหารแหง้ จากต่างประเทศ และในประเทศ ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง 
นม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีมาตรการเขม้งวดในการ
บริหารจดัการควบคุมวงจรคุณภารตั้งแต่ระบบการรับสินคา้ จดัเก็บ และการขนส่งภายใต้
กระบวนการท่ีไดม้าตรฐานดว้ย กลุ่มลกูคา้หลกัของสยามฟดู เซอร์วิส ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
- กลุ่มลกูคา้โรงแรมชั้นน า ระดบั 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)  

- กลุ่มภตัตาคาร (Full Service Restaurant : FSR) 

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR) 

- กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้  าหน่าย (Manufacturing and Trader) 

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารใน โรงรยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบนัต่าง ๆ  
(Catering and Institutions) 

2.3.2.2 ธุรกจิในประเทศเวยีดนาม โดยวนีาสยาม ฟู้ด  

วีนาสยาม ฟู้ ด เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนปลายปี 2555 ณ เมือง   
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เร่ือประกอบธุรกิจการน าเขา้ และส่งออก ตลอดจนจ าหน่าย
สินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหารคุณภารสูงใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการอาหารจานด่วน 
ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไป ในปี 2557 บริษทัฯ ด าเนินการขยายสาขาเร่ิมท่ี
เมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม โดยน ากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจท่ียึดถือความ
ตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เช่น มีการจดัโครงการอบรมใหค้วามรู้ 
สร้างความเขา้ใจแก่รนกังาน เร่ือสร้างทีมงานมืออาชีรในการใหบ้ริการดา้นอาหาร รร้อม
จดัเตรียมห้องเก็บสินคา้แช่เย็นและแช่แข็งไวส้นับสนุนการเติบโตของผูป้ระกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไปในเมืองฮานอย ดงันั้น 
วีนาสยาม ฟู้ ด จึงเป็นกา้วแรกในการต่อยอดทางธุรกิจไปยงัเมืองหรือประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคต่อไป 
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2.4 การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

2.4.1.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

ก) ผลิตภณัฑ ์

บริษัทฯ ย ังคงให้ความส าคัญกับการขายสินค้าประเภทอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก 
อย่างต่อเน่ือง และเร่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูน้ าในดา้นการประกอบธุรกิจ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเองของประเทศไทย โดยอาศยัความ
เช่ียวชาญทางด้านการคัดสรรสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภารท่ีดี และตรงต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 99 เป็นสินคา้ขายขาด และมีสินคา้
ฝากขายเป็นส่วนนอ้ย เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์การท าอาหารส าหรับผูป้ระกอบการมือ
อาชีร สินคา้ประเภทเคร่ืองนอน เป็นตน้  

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ แต่ละกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกรายย่อย โฮเรกา้ และธุรกิจ
บริการ มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉราะเจาะจงและแตกต่างกนัออกไป บริษทัฯ 
จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยติดตามและ
วิเคราะห์รฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด จึงช่วยท าใหบ้ริษทัฯ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกันไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งทีมงานเร่ือคิดคน้และรฒันาสินคา้ประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยา่ง
ต่อเน่ือง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ อาทิ ซอสรร้อมปรุง น ้ าผลไมร้ร้อมด่ืม 
น ้ าจ้ิมและเคร่ืองปรุงรส อาหารส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “aro” เป็นต้น ทั้ งน้ี  กระบวนการผลิตทั้ งหมดถูกควบคุมโดย
ผูเ้ช่ียวชาญอย่างใกลชิ้ดเร่ือใหสิ้นคา้และผลิตภณัฑมี์คุณภารท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของ
ลูกคา้ ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือบริษทัฯ ขยายธุรกิจออกไปยงัร้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ 
จึงมีความรร้อมและสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินค้าท่ีจ าหน่ายในแต่ละสาขาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมดา้นอาหารมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจ และ
การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในรฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ได้
จดัตั้งทีมงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส เร่ือมุ่งเนน้ท าความเขา้ใจในเชิงลึกถึงความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการมืออาชีรทางดา้นอาหาร หรือกลุ่มโฮเรกา้ รฒันาสินคา้ บริการและสาขา
รูปแบบใหม่เร่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจ และเร่ิมความรึงรอใจให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงจะเป็น
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รากฐานสนบัสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจฟูดเซอร์วิส อย่างย ัง่ยืน ดว้ยการวิเคราะห์
รฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด ช่วยท าให้บริษทัฯ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเม่ือบริษทัฯ ขยาย
ธุรกิจออกไปยงัร้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจ าหน่ายในแต่ละ
สาขาเร่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม  
ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมรฒันาศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบของแม็คโคร      
ฟูดเซอร์วิส อีโค รลสั แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น เร่ิมข้ึน โดยรูปแบบ
ของศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวมีร้ืนท่ีขายเลก็ลง และมีการน าเสนอประเภท
สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลาย และตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้
มากยิ่งข้ึน เร่ือใหแ้มค็โครเป็นคู่คา้ท่ีน าเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้สมาชิก 

ข) ท าเลท่ีตั้ง 

จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่ง โดยเป็นผูค้า้ปลีกรายแรกใน
ประเทศไทยท่ีเปิดด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายในลกัษณะศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระ
เงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) บริษทัฯ จึงมีความไดเ้ปรียบจากโอกาสในการ
เลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครือข่ายสาขาท่ีครอบคลุมฐานลกูคา้
ในท าเลหลกั ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทัว่ประเทศรวม
ทั้ งส้ิน 98 สาขา แบ่งเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร จ านวน 70 สาขา แม็คโคร           
ฟูดเซอร์วิส จ านวน 12 สาขา อีโค รลสั จ านวน 8 สาขา แม็คโคร ฟูดชอ้ป 1 สาขา และ
ร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา ตามล าดบั ทั้งน้ี แต่ละสาขาจะมีร้ืนท่ีและ รูปแบบท่ี
แตกต่างกนัไปตามท าเลท่ีตั้ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทรมหานครและปริมณฑลจ านวน 
17 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 81 สาขา ตามล าดบั  

รายการ 
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) 
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร 56 63 70 
แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส  5 8 12 
อีโค รลสั 3 6 8 
แมค็โคร ฟดูชอ้ป - - 1 
ร้านสยามโฟรเซ่น 5 5 7 

รวม 69 82 98 
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ค) นโยบายดา้นราคา 

ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
บริษทัฯ โดยเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของบริษทัฯ ท่ีผ่านมาเกิดจากปัจจยัหลายประการ 
เช่น  การส ารวจราคา การบริหารต้นทุนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาร  และ
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูผ้ลิต และจดัจ าหน่ายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

บริษัทฯ มีนโยบายด ารงไว้ซ่ึ งโครงสร้างการบริหารงานด้วยต้นทุนท่ี ต ่ าและมี
ประสิทธิภาร นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีไดริ้เร่ิมในช่วงปีท่ีผ่าน
มา เช่น การบริหารและควบคุมอตัราผลก าไรอย่างมีประสิทธิภาร การบริหารสินคา้    
คงคลงัและสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนช้า การบริหารตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสินคา้  
การอนุรักษ ์และประหยดัรลงังาน การใชท้รัรยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน
การใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีประหยดัรลงังานและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ง) การส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายของบริษทัฯ ไดเ้นน้ถึงการส่ือสารกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการผ่าน
ช่องทางวารสาร Makro Mail ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแคต็ตาลอ็กสินคา้จดัท าล่วงหนา้ ในแต่ละ
ปักษ ์(2 สัปดาห์) บริษทัฯ จะท าการลดราคาสินคา้ชนิดใดบา้ง ซ่ึงสินคา้ท่ีน ามาส่งเสริม
การจ าหน่ายจะเป็นสินคา้ท่ีมีราคาถกูกวา่ปกติมาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงานล่วงหนา้
ตลอดปีท่ีจะจดัให้มีการเสนอขายสินคา้ราคาริเศษแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีการ
วางแผนล่วงหนา้ร่วมกบัผูจ้ดัจ าหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เร่ือใหก้ารส่งเสริมการจ าหน่าย
ของแต่ละ Suppliers เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการจ าหน่ายของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ยงัมีการจดัการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล ซ่ึงประกอบดว้ยการลดราคา
สินคา้ การแลกของสมนาคุณ การจดัรายการริเศษ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้
ร่วมมือกับธนาคารในการเสนอบริการทางธุรกิจให้กับลูกค้าในรูปแบบการเปิด       
สาขาย่อย ณ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร การบริการบตัรเครดิตซิต้ีแบงกก์าร์ด ส าหรับ
ซ้ือสินคา้ทุกประเภท และบตัรเครดิตท่ีมีตราสัญลกัษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ ส าหรับการซ้ือ
สินคา้อุปโภคประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน และเฟอร์นิเจอร์ 

นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยตรงขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัจดัโครงการและกิจกรรม    
ท่ีเป็นประโยชนต่์อกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ 
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(1) มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa) ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ส าคญัประจ าปีของบริษทัฯ และจดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 10 ในปี 2558 ภายใตแ้นวคิด 
“The Professional จากมืออาชีร...เร่ือมืออาชีร” เร่ือเฉลิมฉลองความส าเร็จของ
งานท่ีจัดติดต่อกันมาครบ 1 ทศวรรษ และร่วมตอกย  ้าความเป็นมืออาชีรของ      
แม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการโฮเรก้า ด้วยความครบครันของ
วตัถุดิบและอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจอาหาร นวตักรรมด้านอาหาร เช่น ซอสปรุง
ส าเร็จแบรนด ์“เอโร่” และการจดัแสดงสินคา้ใหม่ของแม็คโครและรนัธมิตรทาง
การคา้กวา่ 300 ร้านคา้ ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู้อยา่งหลากหลายผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ เร่ือแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ลูกคา้ทั่วไปและกลุ่ม
โฮเรก้า ได้น าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจท่ีได้รับจาก
กิจกรรมภายในงานไปรฒันาต่อยอดธุรกิจของตนเองให้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ เร่ือสร้างธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 

(2) โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่มลูกค้า
หลกัของบริษทัฯ กลุ่มหน่ึงคือผูค้ ้าปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วย บริษทัฯ จึงได้
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพร้านคา้ปลีกและร้านโชห่วยไทย โดยการ
ใหค้ าแนะน า ความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก สนบัสนุนเคร่ืองมือในการ
สร้างยอดขายและผลก าไร ให้ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย น าไปพฒันา
ปรับปรุงธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคยุคใหม่ ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผา่นกิจกรรมท่ีส าคญั ๆ ของโครงการ อาทิ  

- การจดังานตลาดนดัโชห่วย ซ่ึงในงานประกอบไปดว้ยการจดักิจกรรมสัมมนา
และบริการใหค้ าแนะน าในการจดัการร้านคา้ปลีก 

- การจดัท าคู่มือการเปิดร้านใหม่ เพ่ือใหค้ าแนะน าแก่ผูท่ี้ตอ้งการเปิดร้านใหม่ 

- การรฒันาคู่มือ 3 ชุด ประกอบดว้ยคู่มือ 8 หัวขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือ
การปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวางแผนผงัร้านคา้มินิมาร์ทใน
รูปแบบ 3 มิติ รวมถึงการใหค้ าแนะน าการบริหารพ้ืนท่ีกลุ่มสินคา้ภายในร้าน
ตามท าเลท่ีตั้ง ตวัอย่างการจดัเรียงสินคา้ และประมาณการเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
โดยค านึงถึงท าเลท่ีตั้ งและกลุ่มลูกค้าของร้านค้าเป็นหลัก โดยในปี 2558    
บริษทัฯ ไดร้ฒันาโปรแกรมดงักล่าวจนสามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ 
นอกจากคุณสมบัติในการออกแบบผงัร้าน การจดัเรียงสินคา้ และการเลือก
สินคา้ตามท าเล ในปีน้ีนวตักรรมดงักล่าวสามารถตอบโจทยด์า้นการวิเคราะห์
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ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ต้นทุน ยอดขายและก าไร ซ่ึงเป็นความครบครันท่ี
ผูป้ระกอบการโชห่วยตอ้งการ เน่ืองจากสามารถมองเห็นภารธุรกิจชดัเจน โดย
เป็นบริการท่ีแมค็โครมอบใหโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

2.4.1.2 ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

ก) ผลิตภณัฑ ์

เร่ือตอบสนองกบัธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหารท่ีมีมูลค่าตลาดในระดบัสูงมากและมีการ
แข่งขันท่ีรุนแรง สยามฟูด เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด (“กลุ่มบริษัทย่อย”) จึงได้
วางแผนกลยุทธ์ เร่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส าหรับลูกคา้กลุ่มเป้าหมายดว้ย
การสร้างความแตกต่างใหมี้ความเหนือคู่แข่งในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ความหลากหลายและคุณภารของสินคา้ 

กลุ่มบริษัทย่อยได้ท าการศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เร่ือมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัย่อยจึงไดมี้การคดัสรรสินคา้ท่ีมี
คุณภารผ่านการตรวจสอบคุณภารของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสากล โดยเฉราะสินคา้ใน
กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญ่ีปุ่น ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงกว่าอตัราการเติบโต
เฉล่ียของอาหารประเภทอ่ืน ควบคู่กบัการเร่ิมตราสินคา้โดยการคดัสรรและน าเสนอ
สินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ เร่ือเจาะจงกลุ่มลกูคา้อยา่งชดัเจนมากข้ึน  

ความเป็นเลิศในดา้นการบริการ 

จากความตั้งใจของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีตอ้งการสร้างความเป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการ จึง
ไดด้ าเนินการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม เร่ือใหก้ารท างานของ
ฝ่ายบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภารสูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือขององคก์ร
และของรนักงานในองค์กรในการรัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมรันธ์ ท่ี มี
ประสิทธิภารโดยอาศัยการจัดการจากระบบฐานข้อมูลลูกค้า เร่ือให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมีข้อมูลในการให้บ ริการลูกค้า ท่ีสอดคล้องกันทั้ งองค์กร ซ่ึงจะเร่ิ ม
ประสิทธิภารในการด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทย่อยมีความรร้อมท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เร่ือยกระดับรัฒนา
ศกัยภารการให้บริการตามมาตรฐานการบริการระดบัสากล เร่ือสร้างความประทบัใจ
ในการใหบ้ริการ ส่งเสริมภารลกัษณ์ท่ีดี และสามารถแข่งขนัในตลาดไดใ้นระยะยาว  
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การใหค้วามส าคญักบัรนกังาน  

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบ ริการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย รนักงานในองค์กรเป็นหัวใจส าคญัในการท่ีกลุ่มบริษทัย่อยจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญในกระบวนการ
คดัเลือกรนกังาน รวมทั้งจดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรม รร้อมการประเมินผลงานของ
รนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นความรู้เก่ียวกับสินค้าและการให้บริการท่ี ดี            
เร่ือสร้างความภกัดีในตราสินค้า (brand loyalty) ของผูบ้ริโภคต่อกลุ่มบริษทัย่อย ใน
ระยะยาว 

ข) ท าเลท่ีตั้ง 

นอกจากส านักงานใหญ่ในกรุงเทรมหานครแล้ว สยามฟูด เซอร์วิส ยงัมีสาขาใน
ประเทศตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ เกาะสมุย รทัยา และภูเก็ต ทั้งน้ี
เร่ือรองรับการขยายตัวของโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร ในแหล่งท่องเท่ียว และ
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน 

ในส่วนของวีนาสยาม ฟู้ ด การขยายตลาดในช่วงท่ีผ่านมามุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน
เมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็นหลกั 

ค) นโยบายดา้นราคา 

กลุ่มบริษัทย่อยก าหนดราคาสินค้าท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาด และเหมาะสมกับ
คุณภารของสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นร้ืนฐานสู่ความส าเร็จของกลุ่มบริษทัย่อยและท า
ใหส้ามารถดึงดูดใหล้กูคา้หลกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทัยอ่ยจดัจ าหน่าย 

ง) การส่งเสริมการขาย 

สยามฟูด เซอร์วิส ไดป้รับปรุงภารลกัษณ์ทางการตลาด โดยท าการปรับปรุงเวบ็ไซต ์
จัดท าแผ่นรับโฆษณาแบบใหม่ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเร่ือการสาธิต
ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ในกลุ่มภตัตาคารอาหารเอเชียทั้งท่ีเป็นรายย่อย
และท่ีเป็นภตัตาคารในเครือต่าง ๆ ซ่ึงท าให้การด าเนินธุรกิจของสยามฟูด เซอร์วิส มี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

ในปี 2558 สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งมัน่เจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภารสูงท่ีสุดเร่ือการ
ผลกัดนัการรฒันาของสินคา้ฟูดเซอร์วิส ทั้งลูกคา้เก่าและใหม่ เร่ือสร้างความแตกต่าง
ของสินคา้และบริการ อาทิ การรฒันาเมนูใหม่จากสินคา้ในกลุ่มเน้ือ ผลิตภณัฑป์ระเภท
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นม และ อาหารทะเลใหก้บัลกูคา้กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน การเร่ิมสินคา้ประเภท
อาหารสด (Live) เช่น กุง้มงักร หอยนางรมสด เป็นตน้ 

ส าหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม วีนาสยาม ฟู้ ด ไดด้ าเนินการจดัตั้งส านกังานแห่งแรก
ในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการขยายสาขาเร่ิมท่ีเมืองฮานอย 
เร่ือตอบโจทยทุ์กการด าเนินการของธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงห้องครัวสาธิตเร่ือใชจ้ดักิจกรรม
ใหค้วามรู้และสร้างความสัมรนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ อีกทั้ง ยงัช่วยเสริมภารลกัษณ์ความเป็น
มืออาชีรในการประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และรองรับการขยายตวัของธุรกิจ
ในอนาคตอีกดว้ย  

นอกจากน้ี วีนาสยาม ฟู้ ด ยงัมีส่วนร่วมในการสร้างสรรกิจกรรมต่าง ๆ เร่ือรักษา
ความสัมรนัธ์อนัดีกับลูกค้า และยงัเป็นการขยายโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้ท่ี
น่าสนใจ เช่น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และงาน Robo 
wine dinner เป็นตน้ ทั้งยงัเขา้ร่วมกิจกรรมมากมายกบัทางสมาคมเชฟ เร่ือสร้างโอกาส
ในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier chefs และร่วมกบั 
FHV ในการจดัแสดงผลิตภณัฑ์อาหารคุณภารสูง ทุกกิจกรรมลว้นมีส่วนสร้างความ
แตกต่างและสนบัสนุนให ้วีนาสยาม ฟู้ ด กา้วข้ึนเป็นบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารระดบั
แนวหนา้ในประเทศเวียดนาม และไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้ระกอบการในฐานะคู่คิด
ธุรกิจท่ีจดัหาสินคา้และบริการคุณภารมาใหโ้ดยตลอด 

2.4.2 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากทัว่ประเทศ บริษทัฯ ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองในการจดั
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ซ่ึงประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มลูกคา้
โฮเรกา้ และกลุ่มธุรกิจบริการ ซ่ึงลกัษณะของลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้งัน้ี 

2.4.2.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

ก) ผู้ ค้าปลีกรายย่อย: ผูป้ระกอบการค้าปลีกรายย่อยท่ีจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซ่ึง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบดว้ย ร้านขายของช า ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขาย
เคร่ืองเขียน เป็นตน้ 

ข)  โฮเรก้า: ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเลก็ท่ีจ าหน่ายอาหารหลากหลายประเภท  
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ค)  ธุรกิจบริการ: ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีรต่าง ๆ ได้แก่ 
บริษทั ส านักงานบริการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงริมร ์  
ร้านซกัรีด และผูป้ระกอบธุรกิจบริการทัว่ไป เป็นตน้ 

การรฒันาลูกคา้จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่าง
ลึกซ้ึง โดยเฉราะกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรกา้ โดยทีมงานฝ่ายรฒันาลูกคา้ยงัคง
ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ท าความรู้จกักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภารทั้งหลาย เร่ือน า
ขอ้คิดเห็นและค าแนะน าจากลูกคา้มาประมวลและวิเคราะห์ เร่ือรฒันาองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของธุรกิจต่อไป นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยบริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยของซีรี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทั
ในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ จึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะผสานความร่วมมือกบักลุ่มเครือ
เจริญโภคภณัฑ์ในฐานะผูน้ าธุรกิจทางดา้นอาหารอย่างครบวงจร รร้อมทั้งมีความรู้ความ
ช านาญ และมีความเขา้ใจในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างดี มาช่วยรฒันาและเสริมสร้างความเขา้
ใจความตอ้งการของลกูคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน  

บริษทัฯ มีเป้าหมายชดัเจนท่ีจะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการ บริษทัฯ จึงรฒันา
รูปแบบของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ใหมี้ความหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉราะตวั และเหมาะสม
กบัลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซ่ึงสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจบริษทัฯ ทั้ งใน
ประเทศและในระดบัภูมิภาคอาเซียน ดงัต่อไปน้ี 

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โครแบบดั้งเดิม 

ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร เป็นรูปแบบสาขาหลกัของบริษทัฯ และมีร้ืนท่ีการขายตั้งแต่ 
5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถูกออกแบบและรัฒนาข้ึนเร่ือประกอบธุรกิจจัดหา
สินคา้ไวเ้ร่ือตอบสนองธุรกิจของผูป้ระกอบการ โดยเฉราะกลุ่มผูป้ระกอบการร้านโชห่วย 
และร้านคา้ปลีกรายย่อย เรราะผูป้ระกอบการมาศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครเรียงท่ีเดียว  
จะได้รับความสะดวกและสามารถเลือกซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคทั้ งอาหารสดและ
อาหารแห้งท่ีจัดเตรียมไวอ้ย่างหลากหลายครบถ้วน ท่ีส าคัญคือ มีราคาท่ีเหมาะสมซ่ึง
สามารถน าไปท าก าไรต่อได ้ภายใตแ้นวคิดสินคา้ครบ บริการดี ราคาถูก ทั้งน้ี มาตรการ
บริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภารมีส่วนส าคัญยิ่งท่ีท าให้บริษัทฯ ยงัคงความเป็น      
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ท่ีมอบความคุม้ค่าของสินคา้และบริการใหแ้ก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการไดอ้ยู่
เสมอ  

แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส 

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นรูปแบบสาขาท่ีถูกรฒันาข้ึนมาเร่ือประกอบธุรกิจจดัหาสินคา้
แบบครบวงจรแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้โดยเฉราะ เช่น อาหารสด และอาหารแช่แข็ง 
อาหารแห้ง เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจ
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ร้านอาหารและโรงแรม เป็นตน้ ทั้งน้ี แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส มีร้ืนท่ีขายเฉล่ีย 1,000-5,000
ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดท่ีเล็กจึงท าให้เกิดความคล่องตัวในการขยายสาขา และยงัท าให ้ 
บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงร้ืนท่ีท่ีใกลก้บักลุ่มลกูคา้เป้าหมายมากข้ึน  

อีโค รลสั 

อีโค รลสั มีร้ืนท่ีการขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมีจุดประสงค์รัฒนาข้ึนเร่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการไดท้ั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายย่อย 
กล่าวคือ รูปแบบสาขา อีโค รลสั ได้จดัสรรร้ืนท่ีส าหรับสินค้าประเภทอาหารสดเร่ือ
ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เร่ิมข้ึน ในท าเลร้ืนท่ีท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร
และจดัเล้ียงจ านวนมาก และมีศกัยภารในการเติบโต เช่น สาขารทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ 
(หางดง) ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มโฮเรกา้ ส่งผลให้ธุรกิจบริษทัฯ มีความ
แตกต่างและไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

แมค็โคร ฟู้ ดชอ้ป 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเลก็แต่ครบวงจร โดยมี
แม็คโคร ฟูดชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทรมหานคร ท่ีมีร้ืนท่ีการขายประมาณ 800 
ตารางเมตร เป็นสาขาต้นแบบในการทดลองเปิดให้บริการ เร่ือให้ลูกค้าผูป้ระกอบการ
โฮเรกา้ในร้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่ตอ้งเดินทางไกล 

ร้านสยามโฟรเซ่น 

ร้านสยามโฟรเซ่น ถูกรฒันาข้ึนเร่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั มีร้ืนท่ีการ
ขายเฉล่ีย 80 - 260 ตารางเมตร 

2.4.2.2 ธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและ
จดัส่ง 

กลุ่มลูกคา้หลกัของสยามฟูด เซอร์วิส ไดแ้ก่ กลุ่มโฮเรกา้ ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงภตัตาคาร
ขนาดใหญ่ทั้งประเภทผูป้ระกอบการอิสระและภตัตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ให้บริการดา้นอาหารแก่ลูกคา้คู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริการอาหารจานด่วน (Quick Service 
Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่
เร่ิมข้ึน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในธุรกิจ
บริการดา้นอาหารและธุรกิจของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้ รวมทั้งการน าเสนอสินคา้และบริการท่ี
ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ทั้งน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีคลงัสินคา้อยู่ 4 แห่ง
ในท าเลท่ีส าคญัจึงสามารถจดัส่งสินคา้คุณภารดีแก่ลกูคา้ทัว่ประเทศ  
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นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งรฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการฝึกอบรม
แก่รนักงานให้มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลูกคา้กลุ่ม
โฮเรกา้ เร่ือน าเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยมีการ
จดัการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหวัหนา้ร่อครัว (Chef) และการรฒันาทกัษะใน
การขาย เป็นตน้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมในงานแสดงสินคา้ส าคญั งาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ือง
อาหารและอุปกรณ์” ท่ีจดัโดยบริษทัฯ ทั้งน้ี เร่ือให้สยามฟูด เซอร์วิส มีผลประกอบการท่ี
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

วีนาสยาม ฟู้ ด ใหค้วามส าคญักบัการขยายตลาด และมุ่งเนน้การน าเสนอความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑอ์าหารคุณภารสูง ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ 
วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการเป็นไปตาม เป้าหมาย และเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ความ
เป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร และรองรับการขยายตวัของธุรกิจ
ในอนาคต 

2.4.3 ลูกค้ารายใหญ่ 

ลูกคา้รายใหญ่ท่ีมียอดซ้ือสินคา้และบริการเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม
ส าหรับปี 2558  

- ไม่มี -  

2.4.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

2.4.4.1 ธุรกจิศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงนิสดและบริการตนเอง 

การจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ เป็นแบบช าระดว้ยเงินสดและบริการตนเอง โดยมุ่งเนน้
การจ าหน่ายสินคา้หลากหลายในปริมาณมาก และราคาท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารตน้ทุน
การด าเนินงานให้ต ่าท่ีสุด เร่ือให้กลุ่มลูกค้าหลกัอนัได้แก่กลุ่มผูค้ ้าปลีกรายย่อยและกลุ่ม
โฮเรกา้สามารถน าไปท าก าไรต่อและแข่งขนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดอ้  านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้ เช่น การให้บริการแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ลูกค้า
สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนสินคา้ หากรบว่าสินคา้นั้นช ารุดหรือเสียหายอนัเกิดจาก
ความบกรร่องของบริษทัฯ หรือผูผ้ลิต โดยลูกคา้จะตอ้งน าใบเสร็จรับเงินรร้อมทั้งสินคา้ท่ี
ประสงคจ์ะขอคืนหรือเปลี่ยนมารบเจา้หนา้ท่ีแผนกรับคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ภายใน 7 
วนั นบัจากวนัท่ีท าการซ้ือ ยกเวน้สินคา้อาหารสดและแช่แข็งจะตอ้งกระท าภายในวนัท่ีซ้ือไป
เท่านั้น ทั้งน้ี สินคา้ท่ีจะขอคืนหรือเปล่ียนตอ้งอยู่ในสภารเรียบร้อยทั้งตวัสินคา้และหีบห่อ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้มีการประกันราคาสินค้า (Price Guarantee) ภายใต้เง่ือนไขของ 
บริษทัฯ เร่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ในการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ 
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ปัจจุบัน บริษทัฯ มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง
ทั้งหมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร จ านวน 70 สาขา (2) แมค็โคร ฟูด
เซอร์วิส จ านวน 12 สาขา (3) อีโค รลสั จ านวน 8 สาขา และ (4) แมค็โคร ฟูดชอ้ป 1 สาขา 
(4) ร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา โดยสาขาแต่ละรูปแบบมีลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละ
ท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะกบัลูกคา้แต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป (โปรดริจารณารายละเอียด
เร่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.4.2 – ลกัษณะลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย)  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดช่องทางการขายออนไลน์ผ่าน Makroclick.com นบัเป็นช่องทาง
ออนไลน์ใหม่ของแมค็โครท่ีเขา้มาตอบโจทยก์ารสร้างธุรกิจของผูป้ระกอบการโชห่วยและ
ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจดัหากลุ่มสินคา้ท่ีมีความหลากหลายและ
แตกต่างจากสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในสาขาของแม็คโคร มาน าเสนอเป็นทางเลือกหน่ึงบน
ร้านคา้ออนไลน์ โดยในปี 2558 Makroclick.com มียอดสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เร่ิมข้ึนถึง 4 
เท่าตัวของปีท่ีผ่านมา สะท้อนถึงความมั่นใจของลูกค้าท่ีมีต่อช่องทางการซ้ือขายทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ โดยลกูคา้เช่ือมัน่วา่จะยงัคงไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด และคุม้ค่าท่ีสุดจาก
แม็คโคร อีกทั้งสาขาของแม็คโครท่ีกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ นบัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ว่าจะเป็นช่องทางท่ีสะดวกในการติดต่อ สอบถาม และแกไ้ขใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ทั้งน้ี ตลาดราณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทยมีโอกาสเติบโตอีกมาก จากจ านวนคนไทยผูใ้ช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกว่า 30 
ลา้นคน บริษัทฯ มีศักยภารความรร้อมด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับมีฐานข้อมูลลูกค้า
สมาชิกในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรัฒนาสินค้าและบริการของ 
Makroclick.com ต่อไป เร่ือสร้างความรึงรอใจแก่กลุ่มลูกค้าสมาชิกเดิม และหวงัเร่ิม
จ านวนลกูคา้สมาชิกใหม่ใหม้ากข้ึน 

2.4.4.2 ธุรกิจน าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและ
จดัส่ง 

สยามฟูด เซอร์วิส มีรนักงานขายดูแลลูกคา้แต่ละราย แต่ละกลุ่มโดยเฉราะ รวมทั้งมี
แผนกบริการลูกคา้ส่วนกลางท่ีสามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงท าให้สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ี สยามฟูด เซอร์วิส เร่ิม
ช่องทางจ าหน่ายสินคา้อาหารแห้งโดยอาศยัความร่วมมือจากบริษทัฯ ซ่ึงจะท าให้สยามฟูด 
เซอร์วิส มีสถานภารท่ีจะชิงส่วนแบ่งการเติบโตในตลาดไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี ยงัได้
รัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสาขาและอาหารจานด่วน 
(Quick Service Restaurant : QSR) ซ่ึงเป็นการขยายฐานลกูคา้และการรฒันาธุรกิจ 

สยามฟูด  เซอร์วิส  มีคลงัสินคา้ห ้องเย ็น  และรถจดัส่งสินคา้ที ่ติด เค ร่ืองควบคุม
อุณหภูมิท าความเย็น จึงท าให้มีความรร้อมในการให้บริการและเป็นผูน้ าตลาดในดา้น
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ผลิตภณัฑ์อาหารที่มีคุณภารสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีรดา้นอาหาร 4 ท าเลหลกั  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
ไดแ้ก่ กรุงเทรมหานคร เกาะสมุย รทัยา และภูเก็ต ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาร  

วีนาสยาม ฟู้ ด มีวตัถุประสงค ์เร่ือขยายธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และเตรียมความรร้อม
ของบริษทัฯ ส าหรับโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะมีข้ึนภายหลงัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ
บริษทัฯ โดยอาศยัการเติบโตของธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารของประเทศเวียดนามซ่ึงมีอตัรา
ท่ีสูงในปัจจุบนั 

ในปี 2557 และปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีการส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ
ประมาณ 149 ลา้นบาท และ 147 ลา้นบาท ตามล าดบั  

2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ปรับตวัดีข้ีนเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีอตัราเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่
ท่ีร้อยละ 2.8 ซ่ึงมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการท่องเท่ียวท่ียงัเติบโตในเกณฑดี์ จากสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศท่ีสงบลง และผลบวกจากการยกเลิกกฎอัยการศึก และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเร่ิมเติมของภาครัฐอย่างต่อเน่ืองของรัฐบาล ถึงแมว้่ามูลค่าการส่งออกสินคา้และการผลิต
ของอุตสาหกรรมเร่ือการส่งออกหดตัวลง ตามก าลังซ้ือท่ีลดลงทั้ งในตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ขณะท่ีภาคการเกษตรปรับตวัลดลง ตามราคาสินคา้
เกษตรท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อน และการลดลงของผลผลิตรืชเกษตรส าคญั เช่น ขา้วเปลือก 
ยางรารา และปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 
ต่อเน่ืองมาถึงช่วงกลางปี 2558 ประกอบกบัภาวะฝนท้ิงช่วงในหลายร้ืนท่ีของประเทศ ส่งผลการ
บริโภคภาคเอกชนยงัมีขอ้จ ากดัจากหน้ีครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง 

จากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาในขา้งต้น มีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งอย่างมี
นยัส าคญั เน่ืองจาก มีความแปรผนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เรราะข้ึนอยู่กบัอตัราการบริโภคของประชาชนในประเทศเป็นหลกั โดยสถานการณ์คา้
ปลีกในปี 2558 มีการเติบโตท่ีต ่าและน้อยกว่าค่าเฉล่ียรอบ 10 ปี โดยก าลงัซ้ือผูบ้ริโภคระดบัปาน
กลาง ระดบัต ่า และเกษตรกรนั้นยงัคงอ่อนแอ ในขณะท่ีการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการยงัคง
เร่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่เรียงแต่ในกรุงเทรมหานคร แต่รวมถึงตามอ าเภอใหญ่ ๆ ในต่างจงัหวดัดว้ย 
โดยผูป้ระกอบการคา้ปลีกยงัคงขยายการลงทุนต่อเน่ืองดว้ยการเปิดสาขาใหม่ในหลายร้ืนท่ี และการ
ปรับปรุงร้านสาขาเดิม การเปล่ียนแปลงรูปแบบสินคา้ภายในร้านวมทั้งการขยายธุรกิจไปตลาดใหม่ 
ด้านรฤติกรรมของผู ้บริโภครบว่า มีความระมัดระวังในการจับจ่ายมากข้ึน ดังนั้ น เร่ือให้
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่งสามารถด ารงอยูไ่ดต้ามสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
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การเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นการปรับตวัเร่ือความอยู่รอด อาทิ การน าเสนอ
สินคา้ และบริการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย การสร้างสรรค์
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เร่ือหวงักระตุน้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค การปรับปรุงรูปแบบการจดัเรียง
สินค้าภายในร้าน เร่ือให้สะดวกต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ตลอดจนการบริหารและควบคุม
ตน้ทุนให้ต ่าลงอย่างมีประสิทธิภาร ซ่ึงต้องค านึงถึงการจดัการสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาร 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่งยงัมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การแข่งขนัเป็นในลกัษณะของ
การแข่งขนัข้ามสายธุรกิจ เน้น One-Stop Shopping และ Niche Market ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาร
เติบโตสูง และกลุ่มโฮเรกา้ท่ีเติบโตตามการท่องเท่ียวและการจดัประชุม/จดักิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายใหญ่เร่ิมเห็นช่องวา่งทางธุรกิจท่ีจะตอบโจทยล์กูคา้กลุ่มน้ีได ้

อย่างไรก็ดี การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีช่วย
ผลักดันให้อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในประเทศมีโอกาสขยายตัวเร่ิมข้ึน โดยเห็นได้จาก
ความสัมรนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งการเติบโตของดชันีคา้ปลีกและการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติ ทั้งน้ี ในช่วงระหว่างปี 2546 ถึง 2558 จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทยขยายตวั
เฉล่ียประมาณร้อยละ 9.2 ต่อปี และ องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้
คาดการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวทัว่โลกในปี 2563 มีจ านวนเท่ากบั 1,600 ลา้นคน และมีอตัราการ
เติบโตโดยเฉล่ียของตลาดนกัท่องเท่ียวโดยรวมส าหรับประเทศในเอเชียแปซิฟิกเท่ากบัประมาณร้อย
ละ 5.7 ต่อปี และมีแนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยมีนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนยงัคงเป็นปัจจยั
สนบัสนุนการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทยระหวา่งปี 2546 – 2558 

 

ท่ีมา: เวบ็ไซตก์ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558) 
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การเติบโตของดชันีคา้ปลีกและจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

 

ท่ีมา: การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนของส านกังานสถิติแห่งชาติ 

อุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ร้านคา้ดั้งเดิมหรือโชห่วย (Traditional 
Trade) และร้านคา้สมยัใหม่ (Modern Trade) ร้านคา้ดั้งเดิมเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็กท่ีด าเนินการ
โดยผู ้ค้ารายย่อย  ส่ วน ร้านค้าสมัยให ม่ประกอบด้วยไฮเปอร์มาร์ เก็ต  ซุป เปอร์มาร์ เก็ต 
หา้งสรรรสินคา้ ร้านคา้สะดวกซ้ือ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง และร้าน
ขายสินคา้เฉราะอย่าง ในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา ร้านคา้ปลีกในประเทศไทยไดมี้การปรับเปล่ียน
รูปแบบจากร้านคา้ดั้งเดิมเป็นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง รายไดท่ี้เร่ิมข้ึน 
และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความ
ซบัซอ้นมากข้ึน 

โครงสร้างผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่ง 

1. ผูค้า้ปลีกรูปแบบร้านคา้ดั้งเดิม (Traditional Trade) 

- ผูค้า้ปลีกรายย่อยท่ีประกอบการร้านคา้ขนาดเลก็ซ่ึงด าเนินการโดยไม่มีเครือข่าย
หรือรูปแบบการ - บริหารจดัการร้านคา้ท่ีชดัเจน 

- รูปแบบและความหลากหลายของสินคา้ท่ีจ าหน่ายจะบ่งบอกถึงวฒันธรรมของคน
ทอ้งถ่ินและเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นร้ืนฐานต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั 

2. ผูค้า้ปลีกรูปแบบร้านคา้สมยัใหม่ (Modern Trade) 

- ผูค้ ้าปลีกรายใหญ่ท่ีประกอบการร้านค้าซ่ึงมีการบริหารจัดการท่ีดีและมีการ
ตดัสินใจทางธุรกิจท่ีชดัเจน 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 39 

- รูปแบบร้านคา้สมยัใหม่มีความหลากหลาย และมีการวางต าแหน่งทางการตลาด
เร่ือจบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีการด าเนินชีวิตหรือประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถ
แบ่งไดอ้อกเป็น 6 กลุ่มผูค้า้ปลีกตามรูปแบบร้านคา้ ดงัน้ี 

  ผู้ค้าปลกีรายทีส่ าคญั 
(จ านวนสาขา ณ ส้ินปี 2558) 

1) ร้านค้าปลกี
ขนาดใหญ่
(Hypermarket) 

- กลุ่มผูค้า้ปลีกท่ีประกอบการร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ีมี
รายไดต้ ่าถึงปานกลาง 
- จ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและครอบคลุม 
โดยมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีใหค้วามส าคญักบัความ
คุม้ค่า 

เทสโก ้โลตสั 
บ๊ิกซี 

166 สาขา 
125 สาขา 

2) ห้างสรรพสินค้า 
(Department 
Store) 

- กลุ่มผูค้า้ปลีกท่ีประกอบการร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ โดยครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุก
กลุ่ม ข้ึนอยู่กบัการวางต าแหน่งทางการตลาด
ของผูค้า้แต่ละราย 
- จ าห น่ ายผ ลิตภัณฑ์ ท่ี มีความหลากหลาย              
มีคุณภารสูงในราคาปานกลางถึงสูง 

โรบินสนั 
เซ็นทรัล 
เดอะมอลล ์

42 สาขา 
29 สาขา 
10 สาขา1 

3) ซุปเปอร์มาร์เกต็ 
(Supermarket) 

- กลุ่มผูค้า้ปลีกท่ีประกอบการร้านคา้ปลีกขนาด
กลาง มีผลิตภณัฑ์หลากหลายมากกวา่ร้านขาย
ของช าแต่นอ้ยกวา่ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
- เน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารสด อาหาร
รร้อมทาน สินค้าร้ืนฐาน และสินค้าอุปโภค
บริโภคอ่ืน ๆ 

เทสโก ้โลตสั 
ท๊อปส์ ซุปเปอร์ 
วลิล่ามาร์เก็ต 

บ๊ิกซี 
ฟู้ ดแลนด ์
แมก็ซ์แวลู 

187 สาขา 
114 สาขา 
31 สาขา 
55 สาขา 
18 สาขา 
38 สาขา 

4) ร้านสะดวกซ้ือ 
(Convenience 
Store) 

- กลุ่มผูค้า้ปลีกท่ีประกอบการร้านคา้ปลีกเป็น
ลักษณะร้านค้าเด่ียวขนาดเล็กท่ีตั้ งอยู่กลาง
ชุมชนท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูงเน้น
การจ าหน่ายอาหารแปรรูป/รร้อมทาน และ
สินคา้ร้ืนฐานในชีวติประจ าวนั 

เซเวน่อีเลฟเวน่ 
เทสโก ้โลตสั 
แฟมิล่ีมาร์ท 
มินิ บ๊ิกซี 
แมก๊ซ์แวลู 
108 ชอ้ป 
ท็อปส์ เดล่ี 

8,832 สาขา 
1,429 สาขา 
1,235 สาขา 
391 สาขา 
47 สาขา 
230 สาขา 
39 สาขา 

5) ศูนย์จ าหน่าย
สินค้าแบบช าระ
เงนิสดและ
บริการตนเอง 

- ผูค้า้ปลีกท่ีประกอบการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นร้านคา้ขนาดเล็ก
และครัวเรือน หรือผูป้ระกอบการต่าง ๆ ซ่ึงซ้ือ
สินคา้เป็นจ านวนมาก 

แมค็โคร 98 สาขา2 
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  ผู้ค้าปลกีรายทีส่ าคญั 
(จ านวนสาขา ณ ส้ินปี 2558) 

(Cash & Carry) - จ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและครอบคลุม 
ในจ านวนมาก 

6) ร้านค้าปลกี
ขนาดใหญ่ทีข่าย
สินค้าเฉพาะ
อย่าง (Category 
Killer) 

- กลุ่มผูค้า้ปลีกท่ีประกอบการร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ และเป็นผูน้ าในการจ าหน่ายสินคา้ในสาย
ผลิตภัณฑ์เฉราะเจาะจง เน้นการขายสินค้า
เฉราะสายผลิตภณัฑใ์นแนวลึก 

ซุปเปอร์สปอร์ต 
โฮมโปร 

ราวเวอร์บาย 

72 สาขา 
76 สาขา 
101 สาขา 

หมายเหตุ: 1. รวมห้างสรรรสินคา้สยามรารากอน ดิเอม็โรเรียม และดิเอม็ควอเทียร์ (นบัเป็น 3 สาขา) 
                  2. รวมร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา 
 
อา้งอิง: 1) เวบ็ไซตก์ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

  2) เวบ็ไซตก์องทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
  3) เวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
  4) เวบ็ไซต ์United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 
  5) ขอ้มูลจากเวบ็ไซดข์องแต่ละผูค้า้ปลีกหรือขอ้มูลบริษทัท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 6) การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนของส านกังานสถิติแห่งชาติ 
 

2.5 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

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

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมียอดซ้ือเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซ้ือรวม
ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี 2557 และปี 2558 

นอกเหนือจากความรึงรอใจในคุณภารและความครบครันของสินคา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจยงัใหค้วามส าคญั
ถึงความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคยุคใหม่ให้ความใส่ใจบริโภคเร่ือการมีสุขภารท่ีดี         
แม็คโครถือเป็นผูน้ าดา้นอาหารปลอดภยัจึงเขม้งวดกบัเร่ืองดงักล่าว และมุ่งมัน่รฒันาระบบการประกนั
คุณภารอาหารปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง รร้อมจดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภารและความปลอดภยัมาน าเสนอแก่ลูกคา้
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดรับกบัยทุธศาสตร์อาหารปลอดภยัของภาครัฐ 
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บริษทัฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภยัของอาหารตั้งแต่ตน้น ้ าสู่ระดบัสากล เช่น Q Mark, Food Safety, 
HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบ
ท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัได ้(Traceability) ขณะเดียวกนัยงัรยายามขยายมาตรฐานการรับรองใหค้รอบคลุม
กลุ่มสินคา้มากข้ึน เช่น กลุ่มผกัและผลไมคุ้ณภารเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ท่ีผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยัของแม็คโคร ไดแ้ก่ มะรร้าวน ้าหอม เมล่อนเน้ือสีส้ม มะม่วงน ้ าดอกไม ้ส้มสายน ้าผึ้ง แตงโมเน้ือ
เหลือง เป็นตน้ 

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

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

ส าหรับสยามฟูด เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามประเภทของสินคา้โดยแต่ละกลุ่ม
ผลิตภณัฑจ์ะมีผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีน าเขา้
จากต่างประเทศ โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้  าหน่ายโดยตรง ซ่ึงมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

ส าหรับปี 2557 และปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้ต่างประเทศรวมกนั คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.9 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามล าดบั 

2.6 การผลติ 

ภายใตน้โยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนัยงัไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการผลิตสินคา้เร่ือ
จ าหน่ายแต่อยา่งใดแมจ้ะมีเคร่ืองหมายการคา้ของตวัเอง บริษทัฯ กจ็ะวา่จา้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภารเป็นผูผ้ลิตให ้
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2.7 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

2.8 โครงการในอนาคต 

บริษทัฯ วางแผนกลยุทธ์การลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเร่ือสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน มุ่งมัน่
ปฏิบติัตามค ามัน่ท่ีไดม้อบไวแ้ก่ผูถื้อหุ้น คือ การขบัเคล่ือนธุรกิจในประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็ว มัน่คง
และยัง่ยืน รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ ตามวิสัยทศัน์ท่ี “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงในอาเซียนเร่ือง
การจดัหาสินคา้เร่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีร” ควบคู่ไปกบัการสร้าง      
แบรนด์ “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ลงในใจผูป้ระกอบการมืออาชีร เร่ือให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายในการ
เติบโตและขยายธุรกิจภายใตก้ารแข่งขนัท่ีเร่ิมสูงข้ึน และสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน บริษทัฯ ยงัคง
ด าเนินธุรกิจโดยเนน้กลยทุธ์มุ่งเนน้ความตอ้งการของลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) โดยมุ่งรฒันา
รูปแบบทางธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่ม
ผูค้า้ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรกา้ ทั้ งในด้านการรัฒนารูปแบบสาขาใหม่ การรฒันาสินคา้และบริการ 
ตลอดจนสานต่อโครงการรฒันาต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการน าระบบปฏิบติัการใหม่มาใช ้และการเปิดด าเนินการ
ศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ ทั้งน้ี เร่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกั ควบคู่ไปกบัการวางรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้แก่
องค์กร นอกจากน้ี บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของซีรี ออลล์ ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ ์           
จึงนบัเป็นโอกาสท่ีดีของบริษทัฯ ท่ีจะสามารถน าความรู้ความช านาญและประสบการณ์ของกลุ่มเครือเจริญ
โภคภณัฑ์  ซ่ึงเป็นผูน้ าธุรกิจทางดา้นอาหารอย่างครบวงจรและดา้นการขยายตลาดต่างประเทศ มาช่วย
เสริมสร้างความแขง็แกร่งใหธุ้รกิจของบริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในอนาคต 

โครงการขยายสาขาในประเทศ 

การขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลกัของบริษทัฯ โดยมุ่งเน้นการรฒันารูปแบบสาขาท่ี
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่ม เร่ือตอกย  ้าการเป็นคู่คิด
ธุรกิจของผูป้ระกอบการมืออาชีร ทั้งดา้นผลิตภัณฑ์และร้ืนท่ีตั้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ มุ่งเน้นลูกคา้กลุ่ม
โฮเรกา้มากข้ึน โดยไดร้ฒันารูปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส อีโค รลสั และแม็คโคร ฟูดชอ้ปในร้ืนท่ี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภารสูง เร่ือตอบสนองต่อโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ 
และเสริมสร้างความคล่องตวัในการขยายสาขา โดยรูปแบบสาขาท่ีมีขนาดย่อมกว่ารูปแบบดั้งเดิม ท าให้
บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงร้ืนท่ีตั้งของกลุ่มโฮเรกา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นร้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวและมีร้ืนท่ีจ ากดั 

โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

การวางแผนรฒันาทรัรยากรบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาร ถือเป็นอีกหน่ึงแผนงานท่ีทา้ทาย เร่ือ
รองรับการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองของแมค็โครในอนาคต โดยบริษทัฯ มุ่งรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภารใหอ้ยู่
กับองค์กร เน้นการรัฒนาศักยภารและการให้โอกาสบุคลากรเติบโตก้าวหน้าในสายงาน การรัฒนา
บุคลากรเร่ือสืบทอดต าแหน่งในระดบัผูน้ า รวมทั้งการเตรียมความรร้อมและจดัหาบุคลากรเร่ือการขยาย
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ธุรกิจไปต่างประเทศท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม อีกทั้งการสร้างทกัษะความช านาญเฉราะในธุรกิจ
บริการดา้นอาหาร นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งสร้างแบรนดอ์งคก์รใหแ้ขง็แกร่งในตลาดแรงงานคุณภาร เป็น
การจูงใจใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกบัแมค็โคร และท่ีส าคญัคือการปลูกฝังใหบุ้คลากร
ทุกระดบั ยอมรับและปฏิบติัตามค่านิยมขององค์กร “VICTORY -  7 ค่านิยมสมเป็นคนแม็คโคร” เร่ือร่วม
ขบัเคล่ือนธุรกิจแมค็โครใหด้ าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัตกิาร 

เม่ือปลายปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมน าระบบปฏิบติัการใหม่มาใชท่ี้แมค็โครส านกังานใหญ่ เร่ือสนบัสนุนการ
ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศใหด้ าเนินไปอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ระบบปฏิบติัการใหม่น้ีจะท างานแบบ
บูรณาการ โดยน าข้อมูลท่ีเรียกว่า Big Data มาวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาร ตอบโจทยล์ูกค้า
ผูป้ระกอบการท่ีมีความตอ้งการเฉราะและแตกต่างกนัไปในแต่ละร้ืนท่ี ในปี 2559 บริษทัฯ จะด าเนินการ
น าระบบปฏิบติัการใหม่ไปใชท่ี้ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครต่อไป ซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วย
วางรากฐานการมีระบบงานท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภารและประสิทธิผลในการท างานในอนาคต รวมทั้ง
การน าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีขนาดมากมายมหาศาล (Big data) ท่ีจะช่วยเร่ิมประสิทธิภารและศกัยภารใน
การแข่งขนัยิ่งข้ึน โดยคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 2 ปี  

โครงการขยายธุรกจิในต่างประเทศ  

แผนการขยายธุรกิจของแมค็โครไปต่างประเทศยงัคงด าเนินไปอยา่งรอบคอบ ภายหลงัการเปิดศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โครในร้ืนท่ีการคา้ชายแดน และจดัตั้งบริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั บริษทัฯ ไดศึ้กษาความ
เป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมายการลงทุน วฒันธรรมการ
บริโภคของประเทศกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ท่ีประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านการแสวงหา
รนัธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการเตรียมความรร้อมองคป์ระกอบทางธุรกิจดา้นต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรม
ภาษาทอ้งถ่ินแก่บุคลากรภายใน เร่ือเร่ิมทกัษะการส่ือสารกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการในประเทศดงักล่าว การ
จดัท านโยบายและคู่มือฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษส าหรับเตรียมการแปลเป็นภาษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
ตลอดจนการรฒันา Makro Academy ส าหรับเตรียมฝึกอบรมบุคลากรในทอ้งถ่ินใหมี้ค่านิยมสมกบัเป็นคน
แมค็โคร และรร้อมปฏิบติังานทนัทีเร่ือสร้างการเติบโตของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ เน่ืองมาจากกลยุทธ์การด าเนินงาน สถานะการเงิน การ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย 
ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติ ซ่ึงบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัย                 
ความเส่ียงต่าง ๆ อยา่งรอบคอบในการด าเนินทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงก าหนดมาตรการ แผนรองรับ และ
มาตรการป้องกนั เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนโดยครอบคลุมและเช่ือมโยงกิจกรรมส าคญัของทุกหน่วยงานให้อยู่ในระดบัท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษทัฯ ในระดบัท่ียอมรับได ้

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.2.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภัยธรรมชาติ 

ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจศูนย์
จ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง รวมถึงธุรกิจบริการดา้นอาหาร ในหลายปีท่ีผา่นมา 
บริษทัฯ เผชิญปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงความผนัผวนของสภาพอากาศในประเทศ   
เช่น ภยัแลง้ และอุทกภยั ความไม่สงบทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายเป็นสินคา้ประเภทส่ิงของจ าเป็นในการด ารงชีพ รวมถึง
สินคา้จ าพวกอาหารสด ประกอบกบับริษทัฯ มีสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ ท าใหผ้ลกระทบจากปัจจยั
ดงักล่าวไม่เป็นสาระส าคญั 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดแผนงานการบริหารจดัการการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 
(Business Continuity Management framework) เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการปฏิบติังานท่ีส าคญัของ
บริษทัฯ จะสามารถด าเนินงานต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และมีผลกระทบ
กบับริษทัฯ ซ่ึงภายหลงัเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 2554 หลายมาตรการของโครงการน้ีไดถู้ก
น ามาใช ้และไดถู้กปรับปรุงและพฒันาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหโ้ครงการมีความสมบูรณ์มากข้ึน ครอบคลุมถึง
การจดัการในภาวะวิกฤตจากปัจจยัใหม่ ๆ เช่นปัญหาภยัแลง้ท่ีมีแนวโนม้ว่าสถานการณ์จะรุนแรง
และต่อเน่ืองยาวนาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานภายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้และศูนยก์ระจาย
สินคา้ของแม็คโคร ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ าท่ีมีคุณภาพในปริมาณพอสมควร เพ่ือรักษาสุขอนามยั
และความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหาร ในปี 2558 บริษทัฯ ไดศึ้กษาเพ่ิมเติมและก าหนดแผนปฏิบติั
งานในช่วงภยัแลง้ อาทิ การบ าบดัน ้ าเสียและน าน ้ าเสียท่ีบ าบัดแลว้กลบัมาใช้อย่างเหมาะสม การ
จดัหาแหล่งน ้าสะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดและ
อาหารแช่แข็งเพ่ิมท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงมีส่วนช่วยลดความเส่ียงในกรณีศูนยก์ระจาย
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สินคา้แห่งใดแห่งหน่ึงจ าเป็นตอ้งปิดการด าเนินงานชัว่คราวดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม ทั้งยงัเพ่ิมศกัยภาพ
ในการขนส่งและกระจายสินคา้ ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของแมค็โครในอนาคต 

นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติยงัอาจส่งผลกระทบต่อแผนการขยายสาขาของ
บริษทัฯ โดยอาจส่งผลให้แผนการขยายสาขาล่าชา้ออกไป หรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แผนการขยายสาขาอย่าง
รอบคอบ เพ่ือให้การขยายสาขาเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และลดผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียง
ดงักล่าวใหน้อ้ยท่ีสุด 

3.2.2 ความเส่ียงจากกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย 

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล หรือการออกกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของราชการอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จดัอยู่ในภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง ซ่ึงอยู่ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีก าหนดขอ้จ ากดั ขอ้ห้าม และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ี บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติั
ตาม โดยกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีจะออกมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตมี
แนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ประกอบกบัความเป็นไปไดท่ี้จะมีการตีความบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยู่
อยา่งเคร่งครัดข้ึน หรือภาครัฐอาจบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดมากข้ึนดว้ย ทั้งน้ี กฎหมายและร่าง
กฎหมายท่ีส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขนัทางการค้า ซ่ึงหากมีการใช้บังคบัอย่างเคร่งครัดอาจส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของ  
บริษทัฯ รวมทั้ง ร่างกฎหมายซ่ึงก าลงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาอ่ืน ๆ ซ่ึงหากประกาศใชบ้งัคบั
อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการขยายสาขาของบริษทัฯ อาทิ ร่างพระราชบญัญติั
การผงัเมือง ก ากบัดูแลการพฒันาอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ หรือธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ รวมทั้ง ร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง โดยหากพ้ืนท่ีตามแผนการขยายสาขาของ 
บริษทัฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมายเหล่าน้ี อาจท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถตั้งสาขาหรือสร้าง
ความล่าชา้ในการเปิดด าเนินการสาขาในพ้ืนท่ีดงักล่าวตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ 

นอกจากน้ี ธุรกิจของบริษทัฯ อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคและพระราชบญัญติัความ
รับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั (Product Liability Act) รวมถึงกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งรับผิดในกรณีท่ีผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ไดรั้บความเสียหาย
จากสินคา้หรือบริการท่ีไม่ปลอดภยัของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นการชดเชยค่าเสียหาย หรือหน่วยราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้งอาจสัง่ใหบ้ริษทัฯ เรียกคืนสินคา้จากผูบ้ริโภค หรือจดัเกบ็สินคา้ท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายกลบัคืน 
รวมทั้งสั่งให้หยุดขายสินคา้นั้นได ้ทั้งน้ี เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มี
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประเภทอาหาร ทั้งท่ีศูนยก์ระจายสินคา้และสาขาของบริษทัฯ 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั บริษทัฯ ไดศึ้กษากฎหมายใหม่และ
ร่วมมือกับพันธมิตรปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ การแสดงฉลากของอาหาร         
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ในภาชนะบรรจุ การจดัท าระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง การแสดงขอ้ความ
คุณภาพเยี่ยมบนฉลากผกัและผลไมส้ดตดัแต่งพร้อมบริโภค พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์เป็นตน้ 
และไดจ้ดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานอาหารปลอดภยัและเช่ือถือได ้รวมทั้งร่วมพฒันาสินคา้
คุณภาพภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Quality Pro” นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก าหนดใหผู้จ้ดัจ าหน่ายสินคา้
ให้แก่บริษัทฯ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย รวมทั้ งให้ผูจ้ ัด
จ าหน่ายสินคา้ท าประกนัภยัส าหรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวดว้ย เพ่ือลดผลกระทบจาก
ความเส่ียงดงักล่าวอีกทางหน่ึง  

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกฎหมายท่ีอาจส่งผลให้บริษทัฯ ไม่
อาจท าตามแผนธุรกิจ หรืออาจส่งผลให้บริษทัฯ ขยายสาขาล่าชา้กว่าก าหนด โดยจดัตั้งคณะท างาน
เพ่ือท าหนา้ท่ีวิเคราะห์ดา้นกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนวางแผนรองรับอยา่งรอบคอบ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ในการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเพ่ือติดตามการ
เปล่ียนแปลงของขอ้กฎหมายต่าง ๆ อย่างใกลชิ้ดดว้ย นอกจากน้ี การท่ีบริษทัฯ มีแผนจะขยายธุรกิจ
ไปยงัต่างประเทศ จ าเป็นตอ้งศึกษากฎหมายอย่างละเอียด และปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีแต่ละ
ประเทศก าหนดข้ึนมาอย่างเคร่งครัด รวมทั้ งศึกษาผลประโยชน์ท่ีจะได้รับโดยเท่าเทียมกันของ
ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในทอ้งถ่ิน และบริษทัฯ 

3.2.3 ความเส่ียงด้านการจัดหาสินค้าและผลติภัณฑ์ 

สภาวะอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งมีการแข่งขนัท่ีสูงโดยผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการจบัจ่ายใชส้อยท่ี
มากข้ึน ด้วยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการจดัหาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น โดยค านึงถึงความหลากหลายของ
ประเภทและชนิดสินคา้ คุณภาพสินคา้ รวมถึงปริมาณสินคา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ    
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้ 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดมี้การสั่งซ้ือและท าสัญญาและเง่ือนไขทางการคา้กบัผูผ้ลิตและผูจ้ดั
จ าหน่ายหลายราย จึงสามารถลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงคู่คา้รายใดรายหน่ึง และลดความเส่ียงดา้น
ปริมาณสินคา้ท่ีอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ท่ีดี โดยตรวจคุณภาพสินคา้ตั้งแต่ไดรั้บจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่าย การจดัเก็บ
และการขนส่งภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญและกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นการรับรองว่า
สินคา้ท่ีบริษทัฯ จดัจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษทัฯ มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้หลายราย ประกอบกบัช่ือเสียงท่ีดีของบริษทัฯ และ
ยอดขายท่ีเติบโตข้ึนตามล าดบั จึงท าใหบ้ริษทัฯ มีศกัยภาพท่ีดีในการจดัหาผลิตภณัฑท์ั้งดา้นคุณภาพ 
ราคาและปริมาณของสินคา้ท่ีเพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3.2.4 ความเส่ียงด้านการขนส่งและกระจายสินค้า 

บริษทัฯ มีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั แม็คโคร ฟูดชอ้ป และร้าน
สยามโฟรเซ่น ครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือให้สามารถครอบคลุมฐานลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ดว้ยเหตุน้ี 
การขนส่งและกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดย 
ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้ง 
สินคา้อุปโภค อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง ท่ีอ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (2) ศูนย์
กระจายสินคา้อาหารแช่แข็งขนาดเล็ก 1 แห่ง ท่ีอ  าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (3) ศูนยก์ระจาย
สินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่งใหม่ท่ีอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ (4) ศูนย์
กระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่เยน็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แข็งแห่งใหม่ ท่ีอ  าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีเร่ิมด าเนินการเม่ือปลายปี 2558 ท่ีผา่นมา 

อยา่งไรกดี็ ประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีบริษทัฯ สามารถควบคุมได้
และปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อาทิ ภยัธรรมชาติ เป็นต้น โดยเม่ือช่วงปลายปี 2554 
บริษทัฯ ประสบปัญหาดา้นการขนส่งและกระจายสินคา้โดยตรงจากมหาอุทกภยั ท าให้ถนนหลาย
เส้นถูกตดัขาด ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้หลายรายไม่สามารถขนส่งสินคา้มายงัศูนยก์ระจาย
สินคา้ของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี ดว้ยศกัยภาพในการบริหารจดัการของบริษทัฯ ในเร่ือง BCM 
ประกอบกบัความช่วยเหลือของผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ท าให้บริษทัฯ สามารถผ่านเหตุการณ์
ดงักล่าวไปไดด้ว้ยดี 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 75 

ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นรวมกันเป็นจ านวนร้อยละ 97.88 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกว่าร้อยละ 75 ดงักล่าว นกัลงทุนอาจมีความเส่ียง
จากการท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวสามารถควบคุมมติทั้งหลาย รวมทั้งมติพิเศษของท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อ
หุน้รายใหญ่เสนอได ้ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการด าเนินการภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี อีกทั้งบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดย 5 ท่าน เป็นกรรมการ
ตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ 
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ความสามารถเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีหน้าท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพดา้นการตรวจสอบ 
และถ่วงดุลอ านาจท่ีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษทัฯ นอกจากน้ี หาก
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และเป็นรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั ซ่ึงอยู่
ภายใตก้รอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

3.2.2 ความเส่ียงจากการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยภาวะการขาด
แคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ และบุคลากรคุณภาพ จึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีทุกองค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบนั จาก
การท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการแข่งขนัและแย่งชิงบุคลากร
คุณภาพระหวา่งองคก์ร ซ่ึงบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกจากแมค็โครมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจูงใจในเร่ือง
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากผูป้ระกอบการธุรกิจอ่ืน ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงดา้นบุคลากรและรักษา
บุคลากรคุณภาพใหอ้ยู่กบัองคก์ร บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญักบัการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การ
พฒันาศกัยภาพ การจดัการความเส่ียงและความปลอดภยัในการท างาน ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงั
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และริเร่ิมท าส่ิงใหม่ ๆ ในงานท่ี
รับผิดชอบ และมีการจดัใหมี้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม และสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมเหมือน
คนในครอบครัวเดียวกนั ดงันั้น บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานท่ีดีจะ
ช่วยสร้างความผกูพนัระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ
ในการเติบโตกบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานสร้างบุคลากรเพ่ือสืบทอดต าแหน่ง  

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ตรียมจดัหาบุคลากรคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายสาขาของแม็คโครทัว่
ประเทศ นับเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานได้กลบัไปท างานในจังหวดับ้านเกิด และ
สนบัสนุนแรงงานในพ้ืนท่ีให้มีรายไดโ้ดยไม่ตอ้งละท้ิงถ่ินฐาน ปัจจยัเหล่าน้ีจะเอ้ือต่อการลดความ
เส่ียงดา้นบุคลากรได ้และท าใหบ้ริษทัฯ มีบุคลากรคุณภาพท่ีเพียงพออยู่เสมอ เพ่ือสนบัสนุนการขยาย
ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนตามแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้

3.2.3 ความเส่ียงด้านการพึง่พงิระบบปฏิบัตกิารทางธุรกจิ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทัว่ทั้งองค์กร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และยัง่ยืน โดยท่ีระบบปฏิบติังานหลกัและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการใชค้อมพิวเตอร์เขา้มา
ช่วยในการปฏิบติังานทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรง หาก
ระบบสารสนเทศไดรั้บความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง หรือจากภยั
พิบติัทางธรรมชาติ  
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ในปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการเปล่ียนแปลงระบบปฏิบติัการใหม่ Oracle Retail Merchandising 
System ส าหรับใช้แทนระบบเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายในองค์กร การ
ให้บริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินการปรับเปล่ียนจากระบบเก่าสู่
ระบบใหม่ จึงไดมี้การก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งการแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มาดูแลการด าเนินงานโดยภาพรวม 
การควบคุมและสนบัสนุนการท างานใหต้รงตามแผนงานท่ีก าหนด การว่าจา้งหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ
มาตรวจสอบและวดัผลการปฏิบติังานของโครงการในทุกขั้นตอน การพฒันาและฝึกอบรมเก่ียวกบั
การใชง้านระบบปฏิบติัการใหม่ใหแ้ก่บุคลากรในแผนกต่าง ๆ ทั้งท่ีประจ าอยู่ส านกังานใหญ่ และท่ี
สาขา ท่ีส าคัญคือการจัดตั้ งหน่วยงานการบริหารจัดการความเปล่ียนแปลงขององค์กร เพ่ือการ
วิเคราะห์และส่ือสารให้เกิดความเข้าใจและพร้อมท่ีจะปรับแนวคิด พัฒนาความรู้และความคิด
สร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายใตร้ะบบสารสนเทศใหม่ท่ีจะขบัเคล่ือน
ธุรกิจแมค็โคร และเพ่ิมมลูค่าใหก้บัองคก์รต่อไปในอนาคต 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
4.1 สินทรัพย์หลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

4.1.1 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ.ค. 57 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

ท่ีดิน 10,205 11,103 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
อาคาร 7,152 8,367 เป็นเจา้ของ/

เจา้ของสิทธิ 
ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้ 2,466 2,818 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2,547 3,095 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
อุปกรณ์ส านกังาน  471 1,530 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
ยานพาหนะ 19 23 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 1,585 2,203 เป็นเจา้ของสิทธิ ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,361 993 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 25,806 30,132   

ทั้งน้ี ในจ านวนดงักล่าวมีสินทรัพยท่ี์ถูกรับรู้ทางบญัชีเป็นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 มีราคาตามบญัชี-สุทธิ จ านวน 564 ลา้นบาท  

รายละเอยีดของที่ดนิที่ส าคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ* 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาลาดพร้าว 32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 155.7 155.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแจง้วฒันะ  37 ไร่ 69.4 ตารางวา  82.5 82.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

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

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่  29 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา  236.2 236.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขารังสิต  14 ไร่ 28 ตารางวา  412.8 412.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 24 ไร่ 293.5 293.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

 

ไม่มี 

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

 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 16 ไร่ 56 ตารางวา 71.7 71.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 16 ไร่ 69.4 69.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 15 ไร่ 59.9 59.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาชุมพร 21 ไร่ 1 ตารางวา 66.2 66.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาก าแพงเพชร 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 55.9 56.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 53 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขากาญจนบุรี 21 ไร่ 15.6 ตารางวา 85.4 85.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาแม่ริม 19 ไร่ 45.6 ตารางวา 94.3 94.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอยุธยา 37 ไร่ 73 ตารางวา 345.7 345.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 25 ไร่ 338.2 338.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาสตูล 25 ไร่ 2 งาน 75.1 ตารางวา 106.9 106.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตราด 21 ไร่ 4.8 ตารางวา 146.4 146.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมแพ 21 ไร่ 1 งาน 111.1 111.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาพทัลุง 24 ไร่ 79.7 ตารางวา 133.8 133.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 54 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาละไม 10 ไร่ 40.5 ตารางวา 138.0 135.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขายโสธร 27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา 110.0 110.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา 149.1 179.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 21 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา 76.1 96.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 36 ไร่ 2 งาน 62.6 ตารางวา - 158.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

สาขาหนองบวัล าภู 30 ไร่ 10 ตารางวา - 127.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา - 144.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

ส านกังานใหญ่พฒันาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา 321.4 621.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

รวม 10,207.5 11,105.3    

หมายเหตุ   * รวมส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
  ท่ีดินสาขาบางบอนไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 31.7 ตารางวา 
                    ท่ีดินสาขาสระบุรีไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 5 ตารางวา 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 55 

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 81.4 72.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 114.8 105.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 22 ไร่ 27 ตารางวา 126.1 118.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 24 ไร่ 21.75 ตารางวา 72.8 69.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 14 ไร่ 10.7 ตารางวา 42.7 40.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาล าพนู 21 ไร่ 7 ตารางวา 45.4 43.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา 43.6 41.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาป่าตอง  2,400 ตารางเมตร 8.0 37.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา 30.0 41.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา 19.7 18.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบีงกาฬ 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 65.3 63.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 8 ไร่ 48.25 ตารางวา 42.3 40.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 125.1 120.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา 156.9 151.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 21 ไร่ 95.6 92.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 25 ไร่ 144.2 139.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา 79.0 76.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 10 ไร่ 97.1 ตารางวา 57.0 56.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

 

ไม่มี 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 56 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาฝาง 26 ไร่ 19.6 21.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 5 ไร่ - 6.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา 150.0 176.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา - 51.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา - 102.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา 63.0 60.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 22 ไร่ - 135.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น สาขานานา
เจริญ 

400.3 ตารางเมตร - 3.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะชา้ง 6 ไร่ - 12.4 
 

เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 2 22 ไร่ 27 ตารางวา - 101.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาน่าน 28 ไร่ 78.3 ตารางวา - 75.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่าวนาง 6 ไร่ - 20.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากะรน 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา - 30.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวารินทร์ช าราบ 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา - 73.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 1,582.5 2,200.7    
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รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ส าคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

ส านกังานใหญ่ และสาขา
ลาดพร้าว 

21,058.6 ตารางเมตร 78.7 59.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแจง้วฒันะ 15,873 ตารางเมตร 51.1 41.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 16,020 ตารางเมตร 50.4 41.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบอน 15,732 ตารางเมตร 56.3 48.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชลบุรี 16,329 ตารางเมตร 55.4 49.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่ 16,171.5 ตารางเมตร 47.5 42 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 16,551 ตารางเมตร 56.0 50.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารังสิต 16,592 ตารางเมตร 54.8 49.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหาดใหญ่ 14,830 ตารางเมตร 56.4 50.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดรธานี 14,846 ตารางเมตร 67.0 60.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 13,703 ตารางเมตร 54.3 49.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาขอนแก่น 13,703 ตารางเมตร 72.0 66.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 13,703 ตารางเมตร 72.0 65.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 15,014 ตารางเมตร 77.0 70.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระยอง 14,935 ตารางเมตร 75.5 69.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครสวรรค ์ 13,673 ตารางเมตร 80.2 74.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 58 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 15,072 ตารางเมตร 163.1 152.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18,453 ตารางเมตร 144.6 135.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครปฐม 12,322 ตารางเมตร 82.8 77.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุรินทร์ 8,972 ตารางเมตร 52.6 51.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 8,635 ตารางเมตร 100.3 93.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครศรีธรรมราช 6,580 ตารางเมตร 43.9 41.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงราย 6,580 ตารางเมตร 48.4 47.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสกลนคร 6,673 ตารางเมตร 38.4 37.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุพรรณบุรี 6,673 ตารางเมตร 45.9 43.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาจนัทบุรี 6,673 ตารางเมตร 43.4 41.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 9,980 ตารางเมตร 158.7 152.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาร้อยเอด็ 6,673 ตารางเมตร 43.1 41.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตรัง 6,673 ตารางเมตร 46.8 45.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระแกว้ 9,636 ตารางเมตร 66.5 63.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 7,954 ตารางเมตร 95.8 92.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 8,609 ตารางเมตร 76.1 74.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 8,609 ตารางเมตร 79.0 77.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาล าพนู 8,609 ตารางเมตร 82.2 77.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขากระบ่ี 7,954 ตารางเมตร 68.3 65.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบุรี 9,761 ตารางเมตร 89.6 86.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 8,609 ตารางเมตร 74.5 71.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระบุรี 8,609 ตารางเมตร 77.7 76.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปราณบุรี 8,609 ตารางเมตร 81.8 79.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฉะเชิงเทรา 8,609 ตารางเมตร 86.3 82.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม่ 2 11,460 ตารางเมตร 109.6 106.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามอินทรา 9,598 ตารางเมตร 110.1 106.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมพร 8,898 ตารางเมตร 99.9 96.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยา 9,872 ตารางเมตร 114.1 111.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาก าแพงเพชร 9,038 ตารางเมตร 99.6 95.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาญจนบุรี 9,754 ตารางเมตร 97.1 93.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลพบุรี 9,754 ตารางเมตร 100.8 96.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย 9,754 ตารางเมตร 101.1 97.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 9,754 ตารางเมตร 101.4 97.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่ริม 9,524 ตารางเมตร 100.0 96.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอยุธยา 10,466 ตารางเมตร 107.7 103.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาล าปาง 9,848 ตารางเมตร 102.4 98.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาหวัหิน 9,317 ตารางเมตร 115.0 110.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 10,466 ตารางเมตร 109.8 105.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเลย 9,868 ตารางเมตร 105.7 101.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบูรณ์ 9,719 ตารางเมตร 112.7 108.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางพลี 9,985 ตารางเมตร 121.7 117.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
สาขาป่าตอง 

682 ตารางเมตร - 19.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามุกดาหาร 9,868 ตารางเมตร 119.7 115.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตูล 9,868 ตารางเมตร 122.2 117.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตราด 9,889 ตารางเมตร 123.0 118.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมแพ 9,857 ตารางเมตร 125.8 121.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 3,120 ตารางเมตร 56.7 63.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครพนม 9,857 ตารางเมตร 144.2 138.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 2,978 ตารางเมตร 67.3 64.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบีงกาฬ 9,857 ตารางเมตร 142.3 136.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 3,938 ตารางเมตร 64.5 62.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 9,857 ตารางเมตร 134.3 128.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 9,916 ตารางเมตร 141.7 137.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัลุง 9,857 ตารางเมตร 153.8 146.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาสุโขทยั 8,716 ตารางเมตร 166.1 161.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุทรสาคร 9,842 ตารางเมตร 139.7 134.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 9,857 ตารางเมตร 137.0 131.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปากช่อง 10,254 ตารางเมตร 151.0 144.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 10,227 ตารางเมตร 157.3 150.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 10,324 ตารางเมตร 156.1 148.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาละไม 237 ตารางเมตร 129.7 125.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 4,957 ตารางเมตร - 102.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขายโสธร 10,227 ตารางเมตร - 135.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 9,423 ตารางเมตร - 128.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฝาง 8,040 ตารางเมตร - 108.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 9,857 ตารางเมตร - 140.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 10,227 ตารางเมตร - 139.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 5,289 ตารางเมตร - 73.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 10,561 ตารางเมตร - 147.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 4,700 ตารางเมตร - 74.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 10,391 ตารางเมตร - 156.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 10,403 ตารางเมตร - 130.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สาขาแพร่ 9,591 ตารางเมตร - 118.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะชา้ง 4,595 ตารางเมตร - 77.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 7,135.5 8,344.0    
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รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น
หลกัประกนั 
การกู้ยมืเงนิ 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาตลาดเมืองใหม ่

222 ตารางเมตร 0.9 0.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาอุดรธานี 

128 ตารางเมตร 0.9 0.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาทุ่งสง 

131 ตารางเมตร 0.8 0.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาตลาดยา่โม 

145 ตารางเมตร 0.8 0.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาศรีราชา 

259 ตารางเมตร 1.4 1.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 
สาขาป่าตอง 

1,682 ตารางเมตร 11.7 10.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป 
สาขาทาวนอิ์นทาวน ์

1,468 ตารางเมตร - 4.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขาถนนจนัทน์ 

161 ตารางเมตร - 0.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  
สาขานานาเจริญ 

409 ตารางเมตร - 3.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี
ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 16.5 23.0    

4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ ากัด (บริษทัย่อย) 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 57 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

อาคาร 7.4 7.0 อาคารเช่า ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้านคา้ - - - - 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3.3 2.0 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
อุปกรณ์ส านกังาน  4.6 7.4 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
ยานพาหนะ 4.3 2.7 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง - - - - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 4.3 1.0 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 23.9 20.1   
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4.1.3 บริษทั วนีาสยาม ฟู้ด จ ากดั (บริษทัย่อย) 
 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 57 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ
ผูกพนั 

อาคาร 3.5 2.4 อาคารเช่า ไม่มี 
อุปกรณ์ในร้านคา้ - - - - 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.1 0.5 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
อุปกรณ์ส านกังาน  5.9 5.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
ยานพาหนะ - - - - 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง - - - - 
งานระหวา่งก่อสร้าง - - - - 

รวม 9.5 8.2   

4.1.4 บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั (บริษทัย่อย)  

ไม่มี เน่ืองจากแมค็โคร อาร์โอเอช อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 

4.1.5 ARO Company Limited (บริษทัย่อย) 

ไม่มี เน่ืองจาก ARO Company อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 

4.1.6  บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั (บริษทัย่อย) 

ไม่มี เน่ืองจากโปรมาร์ท อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
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4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีวัตนที่ส าคัญ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
สิทธิบัตร
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
20 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 
 

1 

 

20 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

1 

 

20 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

 อาหารสดท่ีเตรียมไวเ้ป็นชุดเพื่อใชใ้นการปรุง 1 

 
21 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

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

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 

21 ก.ค. 
2535 

20 ก.ค. 
2565 

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

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 
15 ธ.ค. 
2535 

14 ธ.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

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

3 

 15 ธ.ค. 
2535 

14 ธ.ค. 
2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

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

3 

 

2 เม.ย. 
2536 

1 เม.ย. 
2566 

 อาหารท่ีจดัไวเ้ป็นชุดเพื่อใชใ้นการปรุง 1 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 66 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
สิทธิบัตร
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 

30 เม.ย. 
2536 

29 เม.ย. 
2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 1 

 
9 มิ.ย. 
2536 

8 มิ.ย. 
2566 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  3 

 

9 มิ.ย. 
2536 

8 มิ.ย. 
2566 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 3 

 
31 ต.ค. 
2538 

30 ต.ค. 
2558 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

2 

 

5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 1 

 

5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

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

11 

 5 มี.ค. 
2534 

4 มี.ค. 
2564 

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

7 

 2 ก.ค. 
2544 

1 ก.ค. 
2564 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดช าระลา้ง 
 ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารแช่

แขง็และแช่เยน็ 

4 

 

19 ก.ค. 
2534 

18 ก.ค. 
2564 

 อาหารดดัแปลงใชใ้นทางการแพทย ์
 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเค้ียว และ

เคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 
 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และเคร่ืองด่ืม 

4 

 

30 ม.ค. 
2546 

29 ม.ค. 
2566 

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 ส่ิงทอ 

4 

 
 

31 ส.ค. 
2546 

30 ส.ค. 
2566 

 เน้ือนกกระจอกเทศ 1 

 

31 ต.ค. 
2548 

30 ต.ค. 
2558 

 ส่ือโฆษณา 1 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 67 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
สิทธิบัตร
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 18 ต.ค. 
2550 

17 ต.ค. 
2560 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาด ช าระลา้ง  
 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

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

7 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

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

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  
 เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชส้ านกังาน

อตัโนมติั 
 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 
 ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 
 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 
 เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 
 วิสก้ี 

10 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

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

 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery)  

5 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

 สารเสริมความเป็นด่างของน ้ า สารปรับค่า ความ
เป็นกรดด่างให้เป็นกลาง 

 ผลิตภณัฑท์  าความสะอาด ช าระลา้ง  
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 

4 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็  
 สินคา้ของช าทัว่ไป (General Grocery) 
 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 

2 

 

25 พ.ย. 
2552 

24 พ.ย. 
2562 

 เคร่ืองด่ืม และขนมขบเค้ียว 2 

 

12 พ.ค. 
2553 

11 พ.ค. 
2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 
 เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

2 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 68 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จ านวน
สิทธิบัตร
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 

31 พ.ค. 
2553 

30 พ.ค. 
2563 

 ขา้วบรรจุถุง 1 

 

18 พ.ย. 
2553 

17 พ.ย. 
2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 
 จดัการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจดัการตลาด การ

จดัการดา้นการคา้ 

3 

 

15 ก.พ. 
2555 

 

14 ก.พ. 
2565 

 เน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 
 

15 ก.พ. 
2555 

14 ก.พ. 
2565 

 เน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 

25 ธ.ค. 
2555 

24 ธ.ค. 
2565 

 กระดาษเช็ดปาก  
 หลอดกาแฟ ถว้ยกระดาษ ถว้ยกาแฟ จานรอง ถว้ย

ใส่นม ท่ีคนกาแฟ 

3 

 

7 มี.ค. 
2556 

6 มี.ค. 
2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 
 ผกั และผลไมท่ี้ถนอมสภาพแลว้ 
 

2 

 
4.3 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

จ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

 
(ล้านบาท) 

 
(ล้านบาท) 

ภายใน 1 ปี 372 

 

357 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,151  1,101 

เกินกวา่ 5 ปี 4,012 

 

3,989 

รวม 5,535 

 

5,447 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 69 

4.4 สรุปสัญญาที่ส าคัญ  

4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้ และเคร่ืองหมายบริการกบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

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

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร  

ขอบเขตของสัญญา 

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

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั 

อายสุญัญา 1 ปี การต่อสญัญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 

คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า             
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

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

4.4.2 สัญญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 
ซอฟตแ์วร์ของบริษทัฯ อยูภ่ายใตส้ญัญารับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์กบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 

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

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 70 

ค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร  

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

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั อายสุญัญา 1 ปี การต่อสญัญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 

คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า             
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

 

4.4.3 กรมธรรม์ประกนัภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่ม 
Umbrella Insurance 

คู่สัญญา คู่สัญญาผู้ให้ประกนั: บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์
คู่สัญญาผู้รับการให้ประกนั: บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 

ลกัษณะของบริการ เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกระท าต่าง ๆ 
ของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยท าประกนัในวงเงิน 2,660 ลา้นบาท ซ่ึง
ค่าเบ้ียประกนัจะถูกกวา่การประกนัภยัโดยบริษทัฯ เอง 

ค่าบริการตามสัญญา 3,200,000 บาทต่อปี 

ขอบเขตของสัญญา เพื่อคุม้ครองความเสียหายต่อบุคคลท่ีสามในส่วนท่ีเกินจากท่ีบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยท าประกนัไว ้

เงือ่นไขอืน่ทีส่ าคญั เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป 
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4.4.4 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพือ่การด าเนิน 

สิทธิการเช่าในที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจ านวนทั้งส้ิน 34 
แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาอยู่
ระหวา่งประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดท าเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 

 ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

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

2. สาขาสาทร2) 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

3. สาขาสามเสน2) 22 ไร่ 27 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

4. สาขาภูเก็ต3) 24 ไร่ 21.75 ตารางวา - 

5. สาขาสมุย3) 14 ไร่ 10.7 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

6. สาขาล าพนู3) 21 ไร่ 7 ตารางวา - 

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

8. สาขาป่าตอง2) 1 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

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

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

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

12. สาขาพทัยาเหนือ3) 8 ไร่ 48.25 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

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

14. สาขาศาลายา3) 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา - 

15. สาขาแม่สอด3) 21 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

16. สาขาถลาง3) 25 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

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

18. สาขากลัปพฤกษ์3) 10 ไร่ 97.1 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

19. สาขาฝาง3) 26 ไร่  ค ามัน่ต่ออาย ุ

20. สาขานครอินทร์3) 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

21. สาขาศรีนครินทร์ 23) 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ
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 ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

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

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

24. สาขาพิษณุโลก 23) 22 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

25. สาขาเกาะชา้ง3) 6 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

26. สาขาโคราช 23) 22 ไร่ – งาน 27 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

27. สาขาศรีสะเกษ3) 56.6 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

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

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

30. สาขากะรน3) 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

31. สาขาอ่าวนาง2) 6 ไร่ ค ามัน่ต่ออาย ุ

32. สาขาน่าน3) 28 ไร่ – งาน 78.3 ตารางวา ค ามัน่ต่ออาย ุ

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

34. สาขานครนายก3) 5ไร่ - 

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

สิทธิการเช่าในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดเ้ช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจ านวนทั้งส้ิน 9
แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 3 ปี - 10 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสัญญาอยู่
ระหวา่งประมาณ 6  เดือน - 7 ปี โดยมีรายละเอียดท าเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่ 222 ตารางเมตร ใหสิ้ทธิไดเ้ช่าก่อนผูอ่ื้น  
ภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่า 

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี 128 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง 131 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดยา่โม 145 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ
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ท าเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขส าคญั 

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรีราชา 259 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

6. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาป่าตอง 1,682 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ

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

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริญ 400.30 ตารางเมตร - 

9. สยามโฟรเซ่น สาขาถนนจนัทน ์ 112 ตารางเมตร ค ามัน่ต่ออาย ุ
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4.5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย  

4.5.1 เงนิลงทุนบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชวิ้ธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด 
และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกเป็นค่า
เผื่อการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

     
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

     
เงนิลงทุนตามวธีิ 

     
ราคาทุน 

     
(ล้านบาท) 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จ ากดั 
  

270 

บริษทั วนีาสยาม ฟู้ ด จ ากดั 
  

78 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั   31 

บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั   3 

รวม 
    

382 

 

เงนิลงทุนและรายละเอยีดบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท ประเภทกจิการ สัดส่วน
การถือหุ้น 

ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนช าระ
แล้ว 

สยามฟดู 
เซอร์วสิ 

ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่าย
สินคา้พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหาร
สดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี เช่น 
เน้ื อสั ต ว์  อ าห ารท ะ เล  มัน ฝ ร่ัง  ก ลุ่ ม
สินค้าเบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหาร
พ ร้ อ ม ป รุ ง  ชั้ น เ ลิ ศ จ าก ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น 
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดั
เล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง 

99.99% 45  
ลา้นบาท 

45  
ลา้นบาท 
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บริษัท ประเภทกจิการ สัดส่วน
การถือหุ้น 

ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนช าระ
แล้ว 

เป็นตน้  
วนีาสยาม ฟู้ ด ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่าย

สินคา้พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหาร
สดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี เช่น 
เน้ื อสั ต ว์  อ าห ารท ะ เล  มัน ฝ ร่ัง  ก ลุ่ ม
สินค้าเบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหาร
พ ร้ อ ม ป รุ ง  ชั้ น เ ลิ ศ จ าก ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่ม ธุรกิจบ ริการด้านอาหารใน
ประเทศเวียดนาม  อาทิ  เช่น  โรงแรม 
ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหาร
จานด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

100.00% 
 

2.5  
ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

2.5  
ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

แมค็โคร อาร์
โอเอช 

ประกอบธุรกิจลงทุนในต่ างประเทศ 
รวมทั้ งให้บริการด้านการบริหาร ด้าน
เทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุน
แก่บริษทัในเครือ 

99.99% 125  
ลา้นบาท 

31.25  
ลา้นบาท 

ARO 
Company  

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด 
และใหค้  าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ 

100.00% 
 

500,000 
เหรียญ
สหรัฐฯ 

90,000 
เหรียญ
สหรัฐฯ 

โปรมาร์ท ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 99.99% 10  
ลา้นบาท 

2.5  
ลา้นบาท 

 

4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย 

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

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายใด ๆ ท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจ
ส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีมีจ านวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวมทั้งคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย
อยา่งมีนยัส าคญั และคดีอ่ืนท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอืน่ที่ส ำคัญ 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 
วนัท่ีจดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท ์0 2723 1000  โทรสาร 0 2375 2927   
 เวบ็ไซต ์www.siammakro.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง
ภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” ในการจัดจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ให้แก่
ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่ม
สถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจบริการ 

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

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

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัย่อย 

(1) บริษทั สยำมฟูด เซอร์วสิ จ ำกดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105527032739 (เดิมเลขท่ี 3276/2527) 
วนัท่ีจดทะเบียน : 7 กนัยายน 2527 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2620 6000   โทรสาร 0 2620 6001 
เวบ็ไซต ์www.siamfoodservices.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 
มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ
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จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ
บริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดั
เล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 450,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาท จ านวน 450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 45,000,000 บาท จ านวน 450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

(2) บริษทั วนีำสยำม ฟู้ด จ ำกดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 411043002045 
วนัท่ีจดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 44 บี ถนนฟาน ซิค ลอง วาร์ด 3 ดิสทริก ฟนูวน โฮจิมินห์ซิต้ี  

ประเทศเวียดนาม 
โทรศพัท ์(848) 7309 1188   โทรสาร (848) 3995 6765 
เวบ็ไซต ์www.vinasiamfood.com.vn 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 
มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ
บริการดา้นอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
รวมถึงธุรกิจใหบ้ริการอาหารจานด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ 

 

(3) บริษทั แมค็โคร อำร์โอเอช จ ำกดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105557153364 
วนัท่ีจดทะเบียน : 14 ตุลาคม 2557 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์0 2723 1000  โทรสาร 0 2375 2927  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร 
ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 1,250,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 125,000,000 บาท จ านวน 1,250,000 หุน้  
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มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 31,2500,000 บาท จ านวน 1,250,000 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 

(4) ARO Company Limited 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 889 FC/2014-2015 
วนัท่ีจดทะเบียน : 28 พฤศจิกายน 2557 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : Room No. 202 Condo A, Shwe Hinthar Condominium, Pyay Road, 

Hlaing Township, Yangon, Myanmar  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และให้ค าปรึกษาในประเทศ

เมียนมาร์ 
ทุนจดทะเบียน : 500,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ :   90,000 เหรียญสหรัฐฯ 

 

(5) บริษทั โปรมำร์ท จ ำกดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105558034130 
วนัท่ีจดทะเบียน : 23 กมุภาพนัธ์ 2558 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์0 2723 1000  โทรสาร 0 2375 2927  

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

 

บริษทัร่วม 

- ไม่มี - 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอืน่ ที่มผีลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี - 
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6.3 บุคคลอ้ำงองิ 
นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

   
ผูส้อบบญัชี : - นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4068 
- นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 6112 
- นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4323 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0 2677 2000  โทรสาร 0 2677 2222 

   
ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั 

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

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ล่าสุด ว ัน ท่ี  25 สิงหาคม 2558 บ ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน
2,400,000,000 บาท  เป็ น ท ุน ช า ร ะแล ว้ จ าน วน  2,400,000,000 บ าท  โดย เป็ น หุ ้น ส าม ญั ทั ้ง สิ ้น 
4,800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 มีดงัน้ี 
รายช่ือ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั* 2,640,302,800 55.01 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)* 2,057,846,700 42.87 
อ่ืน ๆ  101,850,500 2.12 

รวม 4,800,000,000 100.00 
หมายเหตุ: * บริษทั สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั และ บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัในกลุ่มเครือ                           
ซีพี ออลล์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ รวมกนั ร้อยละ 97.88 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ทั้งหมด 

7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ  

7.4 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

 - ไม่มี - 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.5.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

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

7.5.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นคร้ังคราว
ไป 

7.5.3 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2553 - 2557) 

ก าไรต่อหุน้ของบริษทัฯ ในปี 2553 ถึง 2557 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 ร้อยละ 27.5 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ของบริษทัฯ โดยตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลเฉล่ียร้อยละ 86.7 ต่อปี 
และเงินปันผลต่อหุน้มีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 21.8 

                         ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2553 - 2557) 
 2553 2554 2555 2556** 2557** 

ก าไรต่อหุน้ (บาท)* 0.39 0.55 0.74 0.90 1.03 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)* 0.35 0.53 0.63 0.80 0.77 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 89.3 95.0 84.9 89.1 75.1 
หมายเหตุ: 
*  ก าไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นท่ีแสดงขา้งตน้ค  านวณโดยใชจ้  านวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
 หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 
 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
 10 บาท จ านวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุ้น ทั้งน้ี เงินปันผล  
 ต่อหุ้นตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ส าหรับปี 2553 ปี 2554 และปี 
 2555  เท่ากบั 7.00 บาทต่อหุ้น 10.50 บาทต่อหุ้น และ 12.50 บาทต่อหุ้น ตามล าดบั 
**  ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลังปี 2556 และ 2557 
 เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
- คณะกรรมการบริษทัฯ 
- คณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีช่วยกลัน่กรองเร่ืองท่ีส าคญัซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ

จ านวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

- คณะผูบ้ริหารโดยมีประธานเจา้หนา้บริหารเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 18 คน ประกอบดว้ย 
- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 10 คนโดยในจ านวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 6 

คน (เท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) จ านวน 8 คน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้ งน้ี ประธาน
กรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่งหนงัสือนดั
ประชุม ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และ
ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เวน้แต่กรณี
ท่ีประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในวาระท่ีพิจารณา ให้
กรรมการอิสระท่านอ่ืนเป็นประธานในท่ีประชุมในการพิจารณาวาระดงักล่าว 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

ประชุม 
คณะกรรมการ 

 
 
 

(4 คร้ัง) 

ประชุม
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(1 คร้ัง) 

ประชุม 
สามญั 
ผู้ถือหุ้น 

 
 

(1 คร้ัง) 
1.   นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการ 
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 4/4  1/1 

2.   นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561 4/4  1/1 

3.    นายชวลิต อตัถศาสตร์(1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561 3/4  1/1 

4.    นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561 3/4 1/1 0/1 

5.    ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561 4/4  1/1 

6.    นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561 4/4  0/1 

7.    นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ 
กรรมการบริหาร (กลุ่ม 1) 

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561 3/4  0/1 

8.   นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และ
กรรมการบริหาร (กลุ่ม 2) 

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 4/4  1/1 

9.   ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการบริหาร และ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 4/4 1/1 0/1 

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล(2) กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 2) เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560 4/4 1/1 1/1 
11. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 2) เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 4/4  1/1 
12. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 1/4  0/1 
13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 1) ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 4/4  0/1 
14. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 0/4  0/1 
15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 2/4  0/1 
16. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 1) ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559 4/4  0/1 
17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 2) เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560 4/4  1/1 
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ ์ กรรมการ เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559 4/4  1/1 

หมายเหตุ 
(1) ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 มีผลวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 
(2) ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีผลวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 
(3) กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง จาก (กลุ่ม 1) ลงนามร่วมกับ 

กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึงจาก (กลุ่ม 2) รวมเป็นสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
(4) สาเหตุท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเน่ืองจากติดภารกิจ 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ ในปี 2558 และ 2557  
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

รายช่ือ 
 

จ านวนหุ้น (หุ้น)  
ณ 31 ธันวาคม 

เพิม่ขึน้/ 
ลดลง 

2558 2557 
1. นายอาสา สารสิน - - - 
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน - - - 
3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ - - - 
4. นายธีระ วภูิชนิน - - - 
5. ดร. ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ - - - 
6. นายโชติ โภควนิช - - - 
7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ - - - 
8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ - - - 
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 200 200 - 
10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ - - - 
11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ - - - 
12. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ - - - 
13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ - - - 
14. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ - - - 
15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ - - - 
16. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ - - - 
17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ - - - 
18. นายฟิลลิป วลิเลียม คอ๊กซ์ - - - 
19. นายชิ หลุง ลิน - - - 
20. นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ - - - 
21. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ - - - 
22. นายดาวดิ พซิูเยร์ - N/A - 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั  

ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน 
หรือจ านวนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดแต่ไม่เกินสิบแปด (18) คน และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้ง
เป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่กไ็ด ้
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

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

กรรมการซ่ึงมอี านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษทัฯ 

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

หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทัฯ 

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

2) มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3) มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาใหเ้พียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มูล 
สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน
การอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

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

5) ส่ือสารขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบ 

6) สนบัสนุนให้กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เพ่ือ
ควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีก าหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษทัฯ พร้อมทั้งก ากบัดูแลฝ่าย
บริหารใหด้ าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

2) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการก าหนดวิสัยทศัน์ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 

3) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูก้  าหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

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

5) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการอนุมติัในส่วนการด าเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของ
บริษทัฯ โดยค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

6) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งละเวน้หรือหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบั
กิจการของบริษทัฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งสอดส่องดูแล
เร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

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

9) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะเป็น
ประจ าทุกปี โดยร่วมกนัพิจารณาผลการด าเนินงานและปัญหาเพ่ือสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

10) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ทุก
คร้ัง หากมีภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ  

11) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 89 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง* 

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายชิ หลุง ลิน รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินคา้ ฝ่ายการตลาด และ
ฝ่ายซพัพลายเชน 

3. นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ เจา้หนา้ท่ีบริหาร - ฝ่ายพฒันานวตักรรม* 

4. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงินและหน่วยงาน
สนบัสนุน  

5. นายดาวดิ พซิูเยร์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - สายงานฝ่ายขายและปฏิบัติการ ฝ่ายพฒันา
ลูกคา้ และ ฝ่ายก่อสร้างและสถานท่ี** 

6. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ  

หมายเหตุ ผูบ้ริหารตามรายนามขา้งตน้ทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนภายใต้
  พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  * ต  าแหน่งเทียบเท่ารองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  ** ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
โครงสร้างการจดัองค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
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8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2551 เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี   

1) จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

4) จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ใหป้ระธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้นจาก
กรรมการและผูบ้ริหาร 

5) ปฏิบติัหน้าท่ีขา้งตน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 
ตามเอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัที่เกีย่วข้อง 
ตามเอกสารแนบ 2 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

8.4.1.1 กรรมการบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ปี 2558 จ านวน 18 ราย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
เท่ากบั 22.38 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2558 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกบัองค์กรท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  และสภาวการณ์
ของธุรกิจโดยรวม ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ในปี 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือ 
ปี 2557 

(บาท/เดอืน) 
ปี 2558 

(บาท/เดอืน) 

1. นายอาสา สารสิน 150,000 150,000 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน 135,000 135,000 

3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 110,000 110,000 

4. นายธีระ วภูิชนิน 110,000 110,000 

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

6. นายโชติ โภควนิช 110,000 110,000 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 95,000 95,000 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 95,000 95,000 

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

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ 95,000 95,000 

11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 95,000 95,000 

12. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ 95,000 95,000 

13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 95,000 95,000 

14. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ 95,000 95,000 

15. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ 95,000 95,000 

16. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 95,000 95,000 

17. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 95,000 95,000 

18. นายฟิลลิป วลิเลียม คอ๊กซ์ 95,000 95,000 
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8.4.1.2 กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารจ านวน 8 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยู่
ในขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึง
รวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.4.1.5 ผู้บริหาร 

ในปี 2558 ผูบ้ริหาร จ านวน 7 ราย (รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งในระหว่างปี) ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 129.13 ลา้นบาท 
ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั 

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

8.4.2.1 กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- ไม่มี - 

8.4.2.2 ผู้บริหาร 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ านวน 7 ราย 
(รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการปรับเปล่ียนต าแหน่งในระหว่างปี) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 47.27 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเฉพาะส่วนท่ี
บริษทัฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น 
ค่าเช่าบา้น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าเดินทาง เป็นตน้ 

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

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด และจ ำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนหลกั 

ตารางแสดงจ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และผลตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยในแต่ละสายงาน 

 
บริษทัฯ สยามฟูด 

เซอร์วสิ 
วนีาสยาม 

ฟู้ด 
แม็คโคร 
อาร์โอเอช 

ARO โปร
มาร์ท 

รวม 

พนกังานปฏิบติัการ (คน) 11,406 72 12 - - - 11,490 

พนกังานส านกังาน (คน) 668 86 54 - - - 808 

รวม (คน) 12,074 158 66 - - - 12,298 

ผลตอบแทนพนักงาน* (ล้านบาท) 4,050 101 30 - - - 4,181 

หมายเหตุ: *จ านวนพนกังานและค่าตอบแทนพนกังานไม่ไดร้วมส่วนของผูบ้ริหาร 

8.5.2 กำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไม่มี - 

8.5.3 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไม่มี - 

8.5.4 นโยบายในการพฒันาบุคคล 

การท่ีธุรกิจแม็คโครเติบโตอย่างไม่หยุดย ั้ง นับเป็นความท้าทายของบริษทัฯ ในการเตรียมความ
พร้อม และพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพใหเ้พียงพอต่อการขยายสาขากว่า 25 สาขาในรอบ 2 ปี
ท่ีผ่านมา ในปี 2558 บริษทัฯ มีการรับบุคลากรกว่า 5,000 คน เขา้มาเสริมฐานรากของธุรกิจแมค็โคร
ให้แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน และให้การฝึกอบรมพนกังานตามสายงาน รวมทั้งเน้นให้ความรู้ทางธุรกิจ
แบบเจาะลึกมุ่งไปท่ีความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รใหม่ในส่วนของฝ่ายจดัซ้ือ (Commercial) โดยสร้างทีม
ผูบ้ริหารระดบับนท่ีมีประสบการณ์ความช านาญท่ีแตกต่างมารองรับการขยายตวัของธุรกิจแมค็โคร 
รวมทั้ งฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายจัดซ้ือให้มีความเช่ียวชาญผ่านโครงการ Commercial Capability 
ในขณะท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) ไดจ้ดัท าคู่มือความรู้พ้ืนฐาน “เพ่ือนคู่คิด มิตรในสโตร์” ส าหรับ
พนกังานใหม่ รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ทัว่ไป และความรู้ทางธุรกิจอนัเป็นเอกลกัษณ์
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เฉพาะของแม็คโคร เช่น โครงการ Own Brand โครงการ Food Service Academy เน้นอบรม
พนักงานระดบัผูช่้วยผุจ้ดัการสาขา (ASGM) ของฟูดเซอร์วิส และผูจ้ดัการแผนกอาหารสด ให้มี
ความรู้เฉพาะทางดา้นธุรกิจอาหารสมกบัเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการ โดยพฒันาส่ือการ
สอนท่ีสามารถเรียนรู้ท่ีไหนก็ไดภ้ายใตแ้นวคิด “Makro Academy Everywhere อยู่ท่ีไหนก็เรียนได ้
ไม่แพร้ะยะทาง” เพ่ือสะดวกต่อการพฒันาบุคลากรทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และสามารถ
รองรับการขยายสาขาอยา่งรวดเร็วของแมค็โคร ฟดูเซอร์วิสขนาดเลก็ต่อไป  

ภายใตก้ารพฒันาบุคลากรดว้ยระบบ G4G “Grow our People For Growth” ในปีน้ีมีหลายโครงการท่ี
พฒันาเพ่ิมข้ึน โดยยึดถือความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือมุ่งตอบโจทยล์ูกคา้เป็นส าคญั ทั้ง
ยงัมีแผนการสืบทอดต าแหน่งงานภายในองค์กรให้พนักงานเห็นชดัเจน อาทิ โครงการ SAP เน้น
ฝึกอบรมพนักงานระดบัปฏิบัติการให้รู้รอบดา้นและพร้อมเติบโตในระดบัท่ีสูงข้ึนไป โครงการ 
SML (Staff>>>Manager>>>Leader) พัฒนาบุคลากรใน ทุกระดับ  โดยพัฒนา Staff ให้ เป็ น 
Supervisor จากนั้นพฒันาต่อยอด Supervisor ข้ึนเป็น Section Manager และพฒันา Section Manager 
กา้วข้ึนสู่ระดบั ASGM อีกทั้งยงัมี โครงการ STAR Program พฒันาบุคลากรระดบั ASGM ให้เป็น 
ผูจ้ดัการสาขา (SGM) และโครงการ Talent Management ส าหรับเตรียม SGM ใหเ้ติบโตในต าแหน่ง
ต่อไป เช่น  ผู ้จัดการสาขาประจ าภู มิภาค (Area Manager) นอกจากนั้ นย ังมีโครงการ Basic 
Management เน้นฝึกอบรมผูบ้ริหารระดับ Top 100 รวมทั้ งการพฒันาความเป็นผูน้ าแก่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของแมค็โครท่ี C.P. Leadership Institute เป็นตน้  

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ปลูกฝังค่านิยม “VICTORY-7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” ลงในตวัพนักงาน
อย่างต่อเน่ือง หลงัสร้างความตระหนกัรู้และสร้างการยอมรับค่านิยมขององคก์รมาตลอดปี 2557 ใน
ปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนค่านิยมเป็นแนวทางปฏิบติั อาทิ การให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ดว้ยแนวคิด 
“ยิ้มแยม้แจ่มใส รู้รอบตอบได ้อาสาหาให”้ และกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนภายใตแ้นวคิด “ท าดีมีคน
ชม” โดยใหร้างวลัจูงใจแก่พนกังานทุกคน ทุกระดบั รวมทั้งบุคลากรของบริษทัคู่คา้ท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ี
สาขาในฐานะ “คนแมค็โคร” ท่ีน าค่านิยม VICTORY ไปปฏิบติัตาม  

ควบคู่กบัการพฒันาพนกังานใหเ้ติบโตตามสายงาน และรักษาบุคลากรคุณภาพใหอ้ยูคู่่กบัองคก์ร คือ
การพฒันาฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นท่ีพ่ึงพิงและไวว้างใจของพนักงาน (Go To Person) อีกหน่ึง
แผนงานของบริษทัฯ คือการสรรหาบุคลากรจากภายนอกมารองรับการขยายสาขาของแม็คโครใน 
อนาคต บริษัทฯ ได้ตั้ ง Assessment Centre ข้ึนเพ่ือสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเขา้มาร่วมงานกับองค์กร นอกจากน้ี ยงัร่วมพฒันาหลกัสูตรกับสถาบนัการ
จดัการปัญญาภิวฒัน ์(PIM) สนบัสนุนบุคลากรแมค็โครใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพในอุตสาหกรรมคา้
ปลีก-คา้ส่ง  

ส าหรับแผนการเตรียมพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ ปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันาโครงการสอนภาษาท้องถ่ินของประเทศกลุ่มเป้าหมายท่ีแม็คโครมีแผนจะขยายสาขาไป    
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เสริมจากภาษาองักฤษท่ีมีการอบรมแก่พนกังานเป็นพ้ืนฐานอยู่แลว้ ขณะเดียวกนัไดจ้ดัเตรียมแปล
หลกัสูตรและคู่มือต่าง ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนั 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” 
(Innovation Organization) และบุคลากรทุกคนถือเป็นกลไกหน่ึงในการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจแม็คโคร บริษทัฯ จึงไดว้างแผนนวตักรรมองคก์ร 
ปี 2558-2561 อย่างเป็นรูปธรรม โดยจดัตั้งฝ่ายนวตักรรมข้ึนมา โดยเร่งส่ือสารสร้างความตระหนกัรู้
ในองค์กร รวมทั้งใหค้วามรู้แก่พนกังานทุกคนใหเ้ช่ือว่านวตักรรมเป็นส่ิงท่ีใกลต้วั จบัตอ้งได ้ทั้งยงั
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายและลดการ
ใชท้รัพยากร ขณะเดียวกนันวตักรรมท่ีดียงัเพ่ิมมลูค่าใหก้บัสินคา้และบริการท่ีจะมาตอบโจทยก์ารท า
ธุรกิจของผูป้ระกอบการมืออาชีพ  

ความทา้ทายของแมค็โคร คือการสร้างกรอบความคิดน้ีใหเ้กิดข้ึนในองค์กร และการเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั รวมทั้งพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีประจ าอยูใ่นสาขาของแมค็โครได้
มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคน์วตักรรมทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ การสร้างสรรคก์ระบวนการใหม่ (Process 
Innovation) การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ (Product Innovation) การสร้างสรรคบ์ริการใหม่ (Service 
Innovation) และ การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) โดยมีการให้รางวลัเป็น
แรงจูงใจ  

ทั้ งน้ี ในปี 2558 ผลงานการสร้างสรรค์นวตักรรมภายในองค์กรจ านวน 6 โครงการ ได้รับการ
คดัเลือกเป็น Makro Innovation CEO Award 2558 และนวตักรรม 4 โครงการจากทั้งหมด ไดรั้บการ
พิจารณาจากกลุ่มบริษทัซีพี ออลล์ ให้รับรางวลั CP All President Awards ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีใน
ปลูกฝังนวตักรรมให้เป็นดีเอน็เอของคนแมค็โคร และกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างสรรค์นวตักรรมและ
ส่งโครงการเขา้ร่วมประกวดผลงานภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือร่วมสร้างอนาคตของแม็คโคร
ไปดว้ยกนั 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีความเช่ือมัน่ว่าการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นการเสริมสร้างให้กระบวนการท างานและกระบวนการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและเพ่ิมมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) โดย
ยึดถือแนวทางตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation 
and Development) และไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน โดยก าหนดให้เป็น
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนทั้งของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งรับทราบ
และปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ทั้งน้ี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และ
เนน้ย  ้าถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
ทั้ง 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม บทบาท
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามท่ี   
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือกลัน่กรองและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ เฉพาะเร่ือง ทั้ งน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด และใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ มีทั้งหมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน ดงัน้ี 

1.        นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ  กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.        นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการบริหาร 

3.        ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการบริหาร 

4.        นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการบริหาร 

5.        นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการบริหาร 
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6.        นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการบริหาร 

7.        นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการบริหาร 

8.        นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์                                                 กรรมการบริหาร 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ การลงทุนด้านก าลังคน                 
การประเมินผล และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดผลตอบแทน 

2. จดัท างบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล 
รวมทั้งปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
ทราบ 

4. ติดตามผลการพฒันาระบบการจดัการและบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ 

5. ติดตามผลการพฒันาบุคลากร การแต่งตั้งโยกยา้ยผูบ้ริหารของแต่ละธุรกิจตามแผนงานการสร้าง
ผูบ้ริหารทดแทน 

หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
บริษทัฯ อย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย ์สุจริต และหน้าท่ีในการก ากับดูแลกิจการให้มีการด าเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษทัฯ ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสมและเท่ียงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มลูดา้นการเงินของบริษทัฯ ตามแนวทางท่ีพึงปฏิบติัท่ีดี และไม่ท าการใดท่ีมีส่วน
ไดเ้สียหรือมีผลประโยชนล์กัษณะขดัแยง้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ 
บริษทัฯ จ านวน 5 คน ดงัน้ี 

1.       นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2.       นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
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3.       นายธีระ วิภูชนิน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4.       ดร.ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

5.       นายโชติ โภควนิช กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด เพื่อท าหน้าท่ีสอบ
ทานการด าเนินงานของบริษทัฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้งพิจารณา
รายการระหว่างกนั โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงิน  

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม
กฎบตัร (charter) 

(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

1.      นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

2.      ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.      นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. คดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้มี
องค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบท่ี เก่ียวข้อง และน าเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะ
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ์ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั หาก
พิจารณาแลว้เห็นควรให้มีการเปล่ียนแปลงไปจากมติผูถื้อหุ้นเดิม ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ    
บริษทัฯ พิจารณาเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
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9.3   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1)    กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบั
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึ งเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสั มพัน ธ์ท างธุ รกิ จกับบ ริษัทฯ  บ ริษัท ให ญ่  บ ริษัท ย่ อย  บ ริษัท ร่ วม  ผู ้ ถื อ หุ้ น 
รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้ าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 
หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้
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เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้น 
ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ   
บริษทัฯ 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้

ในกรณี ท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผนัให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวไม่มี
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ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยข้อมูล
ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมี
คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอิสระ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซ่ึงไม่ได้เป็นผูบ้ริหารได้มีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างกนัเองอย่างเป็นอิสระ ส าหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งการก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดใหมี้การประชุมกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การสรรหากรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหวัขอ้ การสรรหากรรมการ 

(2)    การสรรหากรรมการ  

บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบติั ความรู้ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ความสามารถในการ
บริหารกิจการของบริษทัฯ รวมทั้ ง ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญติับริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมการดูแล การจดัการและรับผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทัฯ โดย 

1. มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมใน
บริษทัดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตวัแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

2. มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของ
บริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 

3. มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ
การท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้งและใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในท านองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์อง
บริษทัฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบญัชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นอกจากน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยยงัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

4. มีการก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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อน่ึง ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพ่ือเป็นการป้องกนัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ารสนเทศภายในและเพ่ือป้องกนัขอ้ครหาเก่ียวกบั
ความเหมาะสมของการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลภายในบริษทัฯ ควบคุมและจ ากดัการน าขอ้มูลภายใน
ของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตวั และเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัฯ จะเกบ็รักษาสารสนเทศ
ท่ีส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบั และจ ากดัให้รับรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 
และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีโอกาสเขา้ถึงหรือไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนจะต้องรายงานข้อมูลการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการจดัท า
และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ในการจดัเตรียมและการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สารสนเทศท่ีส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยนั้น จะกระท าโดยเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ เฉพาะบุคคลท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งเท่านั้น 

นอกจากน้ีแลว้ บริษทัฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบอยู่อย่างสม ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ ว่าดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของสารสนเทศท่ีส าคญั
ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์รือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการ
ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์่า การกระท าในลกัษณะท่ีเป็นการเปิดเผย
สารสนเทศท่ีส าคญัและการเปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามตาม
นโยบายของบริษทัฯ ไดห้้ามผูบ้ริหารและพนกังานน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนและในทางธุรกิจ หรือน าไปใชใ้นทางท่ีก่อใหเ้กิดส่วนไดส่้วนเสีย นอกจากน้ี ยงัตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูล
ภายในดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัอยา่งเขม้งวด 

นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี  และบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หากละเมิดน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ย่อมถูกด าเนินการ
ตามกฎหมาย    
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9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส านักงานสอบบัญชีท่ี
ผูส้อบบญัชี  สงักดัในรอบปีบญัชี 2557 และ 2558 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ส านักงานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั 
ค่าตอบแทนจากการ 
สอบบญัชี (บาท) 

2557 2558 
บริษทัฯ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 5,210,000 5,410,000 
สยามฟดู เซอร์วสิ  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 750,000 750,000 
แมค็โคร อาร์โอเอช บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 80,000 100,000 
วนีาสยาม ฟู้ ด บริษทั เคพเีอม็จี ลิมิเตด็ (เวยีดนาม) จ ากดั 159,338* 262,400* 
โปรมาร์ท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั - 50,000 
ARO** ค่ิน ซู เทย ์แอนด ์แอทโซซิเอทส์ จ ากดั -  19,759 
หมายเหตุ : 
*  ส าหรับปี 2557 เป็นเงินจ านวน 106,225,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0015 บาท) และ

ส าหรับปี 2558 เป็นเงินจ านวน 164,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0016 บาท) 
** ARO มีผูส้อบบญัชีท่ีไม่ไดอ้ยูส่ านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

(2) ค่าบริการอืน่ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ การเป็นท่ีปรึกษา
ธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบังานสอบบญัชี การให้บริการดา้นกฎหมายและภาษี และการ
ตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี
บญัชี 2557 และ 2558 ตามล าดบัโดยมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
ผู้จ่าย 

ประเภทของ 
งานบริการอืน่ 

ผู้ให้บริการ 

2557 2558 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท)**** 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท)**** 

บริษทัฯ การตรวจสอบตาม
วิธีการท่ีตกลง
ร่วมกนั* 

บริษทั เคพเีอม็จี 
ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 

- 20,000 - - 

บริษทัฯ การใหบ้ริการท่ี
ปรึกษาดา้น

บริษทั เคพเีอม็จี 
ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

- - - 550,000 
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ช่ือบริษัท 
ผู้จ่าย 

ประเภทของ 
งานบริการอืน่ 

ผู้ให้บริการ 

2557 2558 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท)**** 

จ่าย 
(บาท) 

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต 
(บาท)**** 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ** 

ธุรกิจ จ ากดั 

สยามฟดู 
เซอร์วสิ  

การตรวจสอบตาม
วิธีการท่ีตกลง
ร่วมกนั* 

บริษทั เคพเีอม็จี 
ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 

15,000 - -   30,000 

วนีาสยาม 
ฟู้ ด 

การใหบ้ริการดา้น
กฎหมายและภาษี  

บริษทั เคพเีอม็จี 
ลิมิเตด็ 
(เวยีดนาม) 
จ ากดั*** 

54,000 - 86,400 310,400 

รวม 69,000 20,000 86,400 890,400 

หมายเหตุ :   
*    การเขา้ร่วมสังเกตการณ์ท าลายสินคา้ 
** การสอบทานการโอนขอ้มูลสินคา้คงเหลือจากระบบเก่าไปยงัระบบใหม่ 
***   ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกับส านักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกัดโดยจ านวนเงินท่ี
 จ่ายไปแลว้และตอ้งจ่ายในอนาคตส าหรับปี  2557 เป็นจ านวน 36,000,000 และ 72,000,000       
 ดองเวียดนาม ตามล าดบั (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0015 บาท) โดยจ านวนเงินท่ีจ่าย 
 ไปแล ว้และตอ้ งจ่ายในอนาคตส าหรับ ปี  2558 เป็นจ านวน  54,000,000 และ  194,000,000                
 ดองเวียดนาม ตามล าดบั (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0016 บาท) 
**** ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 

  

9.7  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยตระหนกัถึงความส าคญั
ของสิทธิของผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งด าเนินการรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บและความเท่าเทียมกนั
อยา่งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดต่อ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(2) บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ในปี 
2558 บริษทัฯ จดัประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมด 1 คร้ังไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเม่ือวนัท่ี 24 
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เมษายน 2558 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร อน่ึง ในปี 2558 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ
เพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการ
ล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑ์
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(3) บริษทัฯ มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 พร้อมทั้งขอ้มูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 21 วนั โดยในแต่ละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบอยา่งครบถว้น 

(4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไวท่ี้เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ล่วงหนา้ 38 วนั และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วนรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ได้
เผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตด์งักล่าวหลงัวนัประชุม 14 วนั 

(5) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ จ านวน 9 คน รวมทั้ งผู ้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม              
โดยประธานในท่ีประชุมไดป้ระกาศแจง้จ านวนและสัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบ
ฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการท่ีใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้ งแต่เร่ิมต้นการประชุม 
ด าเนินการประชุมและจดัให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัด
ประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) ด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดง
ความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ รวมทั้งไดต้อบค าถามอย่างครบถว้นในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

(6) บริษทัฯ ให้สิทธิผูถ้ือหุ ้นที่มาร่วมประชุมผูถ้ือหุ ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและวาระอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดล้งมติ 

(7) บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดท้ าการ
ติดต่อประสานงานกบันกัลงทุนสถาบนั เพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหนา้ 1 วนั ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้จริง 

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามขอ้ก าหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ค านึงถึงการ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรมดงัน้ี 

(1) ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบั
หน่ึงเสียง 

(2) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 ถึง
วนัท่ี 29 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑต์ามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ี 
www.siammakro.co.th และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน และ
สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้และสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

(4) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนได ้โดย
บริษทัฯ เสนอใหม้อบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และไดร้ะบุแจง้ค าอธิบาย
และขอ้มูลของกรรมการตรวจสอบไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
ปี 2558  มีผูถื้อหุ้นจ านวน 13 ราย มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทน อีกทั้ง บริษทัฯ 
ไดด้ าเนินการอ านวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้
ดงักล่าว 

(5) บริษทัฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งทราบอยู่อย่างสม ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ วา่ดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการด าเนินการต่างๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ
นโยบายการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้
การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน และในปี 2558 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑข์องการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการท า
รายการระหวา่งกนัตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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(6) ในปี 2558 บริษทัฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือบริษทัอ่ืนใด นอกเหนือจาก
บริษทัยอ่ย 

(7) บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายก าหนดและ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้ก าหนดตลอดจนระเบียบในเร่ืองการท ารายการ
ระหว่างกนัอยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส าหรับรายการระหว่างกันประเภทอ่ืน ๆ บริษทัฯ ได้ด าเนินการดว้ยความยุติธรรมโดยมีราคาและ
เง่ือนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการคา้ (Fair and at arms’ length) 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

(1) บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชนร่์วมกนัอยา่งเหมาะสมดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดีให้กบั 
ผูถื้อหุน้ 

ลกูคา้ : บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ 
ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินคา้ให้ไดม้าตรฐาน ตรงกบั
ความต้องการของลูกค้า พ ร้อมทั้ งป รับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างสัมพนัธภาพที่ดีและ
ยัง่ยืนกบัลูกคา้ในระยะยาวเพื่อให้ลูกคา้ไดร้ับความพึงพอใจ
อยา่งสูงสุดในสินคา้และบริการ 

พนกังาน : ก) บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร
 ให้ มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ  โดยการจัดการ
 ฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัฝีมือของพนกังานในทุกระดบั เพ่ือให้
 เป็นพนกังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการท างาน
 และมีผลงานท่ีโดดเด่นพร้อมท่ีจะได้รับการปรับเล่ือน
 ต าแห น่ งงาน ให้ สู ง ข้ึ น  รวมทั้ ง มีน โยบ าย ท่ี จะ จ่ าย
 ค่าตอบแทนตามค่างานและผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ ง
 สวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยท่ีผลตอบแทน
 และสวสัดิการของบริษทัฯ จะเป็นอตัราท่ีสามารถแข่งขนัได้
 ในตลาดแรงงานส าหรับอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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 ข) บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั 
 และสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความ
 ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” มี
 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
 สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี  

- จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) และเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ในระดับหัวหน้า
งาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) โดยไดด้ าเนิน
ตามมาตรการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเพี ยงพอและ
เหมาะสม เพ่ือให้ปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการ
สูญเสียชีวิตบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอนั
เน่ืองจากการท างาน 

- จดัท าคู่มือความปลอดภยัให้กบัพนักงาน เพ่ือยึดเป็น
ระเบียบปฏิบติั 

- เข้า ร่วมรณรงค์และส่ งเส ริม กิจกรรมด้านความ       
ปลอดภัยฯ  กับหน่วยงานราชการท่ี เก่ียวข้องอย่าง
ต่อเน่ือง 

  คู่คา้และเจา้หน้ี : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้ งปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน
นอกจากน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามสญัญาท่ีท าร่วมกนักบัเจา้หน้ีทุกราย
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี
ท าร่วมกนัดงักล่าว 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลภายใต้
กฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิด
ความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉลและ
ไม่ท าลายคู่แข่งดว้ยวิธีการอนัไม่สุจริต 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม :  บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เราอาศยัอยู่ บริษทัฯ จึงไดส่้งเสริมให้ทุก ๆ สาขาไดมี้ส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้ง
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มีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการศึกษา สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการดา้นพลงังานและส่งเสริมการใช้
พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นการ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

(2) การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั และการแจง้เบาะแส 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสริมให้บริษทัฯ 
เป็นบริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการบริหารงานและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนักงาน
ภายใตส้ายบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
อย่างจริงจงั 

บริษทัฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามขอ้สงสัย และแจง้
เบาะแสเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยสามารถส่งขอ้
ร้องเรียนหรือสอบถามแนวปฏิบติัไดท่ี้ 

(ก) ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
(ข) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ส านกังานใหญ่ 
(ค) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(ง) หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ 
(จ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption 
Policy) โดยมีแนวทางหลกัดงัน้ี 

(ก) ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ จะตอ้งกระท าการภายใตก้รอบจริยธรรมทางธุรกิจและ
ละเวน้การกระท าท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริต หรือขดัต่อกฎหมาย 

(ข) ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ท าการให้หรือรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

- ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายน้ี บริษทัฯ ได้
ส่งเสริมให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้พนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแส
อนัควรสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั ่น ในปี 2558 บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วม
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ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition  against 
Corruption) ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย 
หอการค า้แห่งชาติ สมาคมบ ริษ ทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการท่ีไดร้ับการสนับสนุน
การจดัท าโดยรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือ ป.ป.ช. ทั้งน้ี ในอนาคต บริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะส่ือสารนโยบายดงักล่าวครอบคลุมถึง
หุ้นส่วนทางธุรกิจ ท่ีปรึกษา รวามถึงคู่คา้ในห่วงโซ่อุทาน 

(4) บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาครอบคลุมเน้ือหา
ดงัต่อไปน้ี 

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

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยไดป้รับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้นโปร่งใส และ
ทนัเวลา ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือใหน้กัลงทุนและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดมี้ขอ้มลูท่ีเช่ือถือได ้และเพียงพอประกอบการตดัสินใจ 

บริษทัฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ (SET & Investor Relations)          
มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ท่ีเป็นประโยชน์ถูกตอ้ง
ชดัเจนและครบถว้นตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานก.ล.ต. ก าหนดแก่นกัลงทุนรายย่อย
นกัลงทุนสถาบนันกัวิเคราะห์และบุคคลทัว่ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจง้สารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่ือสาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมและพบปะผูล้งทุนนักวิเคราะห์เป็นประจ าทุกไตรมาส
หลงัจากไดเ้ปิดเผยผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้นกัลงทุนและผูท่ี้สนใจอ่ืน ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย ์และ
นกัลงทุนสมัพนัธ์ (SET & Investor Relations) เพ่ือสอบถามขอ้มลูของบริษทัฯ ผา่น 4 ช่องทางดงัน้ี 

 @ ทางโทรศพัท:์  0 2723 1768/1347 (สายตรง) หรือ 0 2723 1000 ต่อ 1768/1347 
 @ ทางโทรสาร:  0 2375 2927 และ 0 2374 2406 
 @ ทางอีเมล:์  ir@siammakro.co.th 
 @ ทางจดหมาย:  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
     หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
     เลขท่ี 615 ชั้น 6 อาคารจิตตอ์ุทยั 
     ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
และไดแ้สดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

(4) การเปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน วาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ริหาร รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ภายใตห้มวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

(ก) ในส่วนขององคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการวิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและ
คุณสมบติักรรมการอิสระกล่าวไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 18 คน ซ่ึงเป็น
จ านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการโดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสัมพนัธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร      
เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารงาน
ประจ า ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) 8 คน 

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    10 คน 

  -  กรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ   4 คน 
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  -  กรรมการอิสระซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ  1 คน 

  -  กรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ   5 คน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 6 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบติัตามค านิยาม ดงัรายละเอียดแสดงในหวัขอ้โครงสร้าง
การจดัการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีมี
ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน จึงไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ ง นางสาวนิโลบล ตั้ งประสิทธ์ิ เป็นเลขานุการบริษัทฯ             
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการส่วนเลขานุการบริษทัฯ 

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

(ง) การแต่งตั้ งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ทั้ งน้ี  จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจนในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่าน
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
เก่ียวกับประวติัการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมี
รายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร  
ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน   
ดร. ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัด์ิ และนายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีรองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ข) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมีนายธีระ  
วิภูชนิน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดร. ประเสริฐ จารุพนิช และ      
นายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความมุ่งมัน่และ
ตั้ งใจท่ีจะปฏิบั ติตามหลักการดังกล่ าว โดยได้ก าหนดทิศทางและนโยบายหลักของ 
บริษัทฯ พร้อมทั้ งก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 116 

ขอ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ทั้งน้ีบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้
โครงสร้างการจดัการ อน่ึงในส่วนของการด าเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูอ้นุมติัการลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีตอ้งขอความเห็น
จากผูถื้อหุ้นตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และพระราชบัญญัติ
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(ค) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่
ได ้

(ง) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและ
ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การ
ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

(จ) บริษทัฯ มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 
12 - รายการระหว่างกัน ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรายไตรมาสและส้ินปีในหัวขอ้รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงงบการเงิน
ดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(ฉ) รายการท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

(ช) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในเป็นประจ าเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัฯ 
ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(ซ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก โดยบริษทัฯ 
ไดมี้การจดัท าแบบสอบถามในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของกิจการในแต่ละดา้น โดยมีผูบ้ริหาร
ของแต่ละหน่วยงานเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงและไดจ้ดัให้ผูต้รวจสอบภายในท าการสอบทาน
แบบสอบถามท่ีไดต้อบโดยผูบ้ริหารว่าเป็นไปตามค าตอบท่ีไดรั้บหรือไม่ตลอดจนมีการก าหนด
มาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงของบริษทัฯ 

 

(4) การประชุมคณะกรรมการ 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ มีก าหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 คร้ังและไดก้ าหนดวนัประชุม
คณะกรรมการข้ึนเป็นการล่วงหน้า 1 ปีในแต่ละปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้
ร่วมประชุมไดอ้ย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นไดห้ากมีวาระพิเศษท่ี
ตอ้งขอมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระ
พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจ า 

(ข) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกบัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบริหารการเงินและหน่วยงาน
สนบัสนุนและเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะบรรจุเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกรรมการแต่ละ
ท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุม 

(ค) บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหนา้ 7 วนัเพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

(ง) ในปี 2558 บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการจ านวน 4 คร้ังประชุมผูถื้อหุ้น 1 คร้ังไดแ้ก่ การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่าน
ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 8 คณะกรรมการบริษทัฯ 

(จ) หลงัการประชุมคณะกรรมการมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บ
รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการเพ่ือให้กรรมการหรือผูเ้ก่ียวข้อง
สามารถเรียกดูขอ้มลูหรือตรวจสอบได ้

(ฉ) ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดไดมี้การประชุม
ระหวา่งกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะเป็นประจ าทุกปี โดยมีรูปแบบ
เป็นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และบริษทัฯ ไดน้ าเรียนผลการประเมินและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 
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ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน
ดงักล่าว เพ่ือน าไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน โดยแบบประเมินดงักล่าวครอบคลุม 6 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

2. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

ทั้งน้ี ในปี 2558 ผลการประเมินโดยรวม มีคะแนนเฉล่ียท่ีร้อยละ 91 ลดลงจากร้อยละ 93 ในปี 2557 

(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทั
อ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบาย โดยเช่ือมโยงกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

(ค) จ านวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2558 
รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารหวัขอ้ 8.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร 

(7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 
(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

ผูเ้ก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร
เลขานุการบริษทัฯ เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความรู้การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและการท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ดงักล่าวมีทั้งท่ีกระท าเป็นการภายในบริษทัฯ และ
ใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 
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(ข) บริษัทฯ ได้จัดให้ มี เอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของ 
บริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี กรณีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้มาใหม่ 
รวม ถึ งก ารจัด ให้ มี ก ารแน ะน าลัก ษณ ะ ธุ ร กิ จ  และแน วท างก ารด า เนิ น ธุ ร กิ จของ 
บริษทัฯ 

(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดต าแหน่งงานโดยมีโครงการต่าง ๆ ได้แก่
โครงการพฒันาศักยภาพผูบ้ริหารระดับสูงโครงการ Rising Star โครงการ Star และโครงการ Star 
Plus เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถด าเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ติดขดัดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้โครงสร้างการ
จดัการส่วนนโยบายในการพฒันาบุคลากร 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 
10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับบริษทัฯ ในการด าเนินกิจการ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่
ไปกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีมูลค่าเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น    
นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้
ความส าคญัต่อกระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมได้
อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน          
โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

10.1.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจท่ีสุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องโดยค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ 
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) ด าเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

(2) ส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัตามกฎหมายและการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม 

(3) ด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ทางธุรกิจ โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีบริษทัฯ ไดท้ าไว ้ซ่ึงจะตอ้ง
ไม่เส่ือมเสียต่อบริษทัฯ หรือขดัต่อกฎหมายใด ๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น 
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง 

10.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะต่อตา้นการทุจริต โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ใน
การด าเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจนด าเนินธุรกิจด้วยระบบ
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บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และกลุ่มบริษทัฯ ส่งเสริมอบรมและ
สร้างจิตส านึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และก ากบัดูแลการปฏิบติัเพ่ือต่อตา้น
การทุจริต โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

พนกังานควรหลีกเล่ียงการรับของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากผู ้
จดัจ าหน่าย เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอิสระในการจดัซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัจ าหน่าย ซ่ึงหากพบว่าพนกังานรับ
ผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอนัควรหรือกระท าการใด ๆ ท่ีท าใหข้าดความอิสระในการปฏิบติังาน 
พนักงานผูน้ั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต ซ่ึงจะถูกลงโทษตามขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการท างานหรือตามกฎระเบียบอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ ได ้

10.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบติัต่อกนัอย่างเสมอภาค ซ่ึงเป็นรากฐานของการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคล ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลต่างเช้ือชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

บริษทัฯ มีการว่าจา้งคนพิการเพ่ือปฏิบติังานใหก้บับริษทัฯ โดยเห็นวา่เป็นการปฏิบติัต่อกนัโดยเสมอ
ภาค ซ่ึงจะสร้างงานและรายไดใ้หก้ลุ่มคนพิการดงักล่าว รวมทั้งส่งเงินเขา้กองทุนส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งใหส้มัปทานกบัคนพิการในการเช่าพ้ืนท่ีสาขา 

10.1.4 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าบุคลากรเป็นหัวใจส าคญัส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืน บริษทัฯ จึงใส่ใจต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนกังาน โดยจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มีความกา้วหนา้ดว้ยการ
จดัการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงตามความตอ้งการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่
ละคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและสร้างโอกาสในความเจริญกา้วหนา้ในสายอาชีพโดย
ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) บริษทัฯ จดัการอบรมความรู้และความสามารถให้กบัพนกังานตามความเหมาะสมของการ
ปฏิบติังาน 

(2) บริษทัฯ มุ่งเนน้การจดัระเบียบสภาพแวดลอ้มการท างาน เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการ
ท างาน และจดัระบบการใหบ้ริการดา้นโรงอาหารท่ีถกูสุขลกัษณะ จดัสวสัดิการต่าง ๆ เช่น 
น ้ าด่ืมท่ีสะอาดปลอดภยัในสถานประกอบการ จดัห้องน ้ าสะอาด จดับริการรถรับส่งท่ีมี
ความปลอดภยัเพียงพอ รวมทั้งจดัหอ้งพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตามกฎหมาย อีกทั้ง
บริษทัฯ ไดท้ าประกนัสุขภาพใหก้บัพนกังานทุกคน 
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(3) บริษทัฯ จะด าเนินการดว้ยความเป็นธรรมส าหรับการว่าจา้งพนักงานใหม่ การโอนยา้ย
สับเปล่ียนหน้าท่ี รวมทั้ งการก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะค านึงถึงคุณสมบัติ 
ความเหมาะสมของต าแหน่ง ลกัษณะงาน และผลการปฏิบติังานเป็นส าคญั 

(4) บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเร่ืองค่าตอบแทน โดยน าระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม 

10.1.5 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ไดคุ้ณภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยเร่ิมตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิต
ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐาน สะอาดและปลอดภยั นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าระบบการ
ประกันคุณภาพอาหารปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยเพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนทั้งประเทศ 

10.1.6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด และมีการ
ก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ รวมทั้งบริษทัฯ มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า ทั้งน้ี บริษทัฯ มีระบบ
การบ าบดัของเสียจากกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) บริษทัฯ มีการจดัการระบบของเสียโดยการจา้งนิติบุคคลภายนอกเขา้มาดูแลจดัการส่ิง
ปฏิกลู  

(2) บริษทัฯ มีการว่าจา้งนิติบุคคลภายนอก เพ่ือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ปริมาณฝุ่ น
ละออง ระดบัเสียงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน ้า และ
อากาศ และจดัท าเป็นรายงานการตรวจคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

10.1.7 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจดัให้มีโครงการ
ช่วยเหลือและพฒันาสังคมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและ
สงัคมท่ีส าคญั รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ 10.3 
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10.1.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันานวตักรรมอย่างต่อเน่ือง ดงัมี
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีส าคญัเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานและการใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า ปรากฏตามหวัขอ้ 10.3 

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงความสมดุลย์ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิ งแวดล้อม  บ ริษัทฯได้ก าหนดนโยบาย เก่ี ยวกับความ รับผิดชอบ ต่อสั งคม  (Corporate Social 
Responsibilities Policy) เพ่ือส่ือสารและขบัเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสาน
สัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R’s 
Sustainability Committee โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรมดา้น CSR น าเสนอแผนการด าเนินงาน 
และการบรรลุเป้าหมายการท างาน CSR ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัเป็น
ประจ าทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจดัเตรียมรายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม CSR ท่ีกระท าในปี
ผา่นมาใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

10.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนเคียงขา้งสังคมไทย จึงให้ความส าคญักบัการ
สร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยต่อยอดจากองค์ความรู้และความ
เช่ียวชาญท่ีแม็คโครสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 26 ปี ให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือร่วมกนัพฒันาทุกองคป์ระกอบของสังคมไทยใหมี้คุณภาพ มัน่คง และมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยืน โดย
ในปี  2558 แม็คโครได้จัด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ข้ึน โดยสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ 
ผูป้ระกอบการ ตลอดจนลกูคา้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมดว้ยกนั ดงัน้ี 

โครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว์” 

สืบเน่ืองจากการจัดหาทุนจ านวน 5 ล้านบาท จากโครงการ “ปันยิ้ม 1 บิล 1 บาท” ท่ีจัดข้ึนในโอกาส
ครบรอบการด าเนินงาน 25 ปี เพ่ือไปจดัสร้างโรงเรือนเล้ียงไก่ และถ่ายทอดความรู้ดา้นการเล้ียงไก่ไข่แก่เด็ก
นกัเรียนในโรงเรียนจ านวน 25 แห่งทัว่ประเทศ ในโครงการเล้ียงไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวนั ผลการด าเนินงาน
ปรากฏว่าเป็นท่ีน่าพอใจ มีผลผลิตไก่ไข่มากเกินความตอ้งการบริโภค บริษทัฯ จึงต่อยอดโครงการ “โชห่วย
รุ่นเยาว”์ ข้ึนมาโดยพฒันาความรู้ 8 หัวขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก เป็นส่ือการสอนท่ีเด็กนกัเรียนเขา้ใจง่าย 
เช่น หนงัสือภาพการ์ตูน วิดีโอภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั อาทิ การน าผลผลิต
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ในโรงเรียน เช่น ไข่ไก่ ผกั วางจ าหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน การจดัการร้านโชห่วยของครอบครัวหรือร้านคา้
ชุมชน เป็นตน้ ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหพ่ึ้งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

โครงการเปลีย่นขยะเป็นประโยชน์: น า้หมกัชีวภาพ 

โครงการน ้าหมกัชีวภาพ หรือ EM เกิดข้ึนจากแนวคิดเปล่ียนขยะให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีแม็ค
โครด าเนินการเป็นภายในมาอย่างต่อเน่ืองดว้ยความใส่ใจในการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับปี 2558 
ในวนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 4 ธันวาคมของทุกปี แมค็โครถือเป็นผูน้ าในการแบ่งปันความรู้ และ
รณรงค์ให้ลูกคา้สมาชิกร่วมลดขยะและจดัท าน ้ าหมกัชีวภาพจากขยะเปียกในสาขา เพ่ือลดการท้ิงขยะสู่
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัร่วมมือกบัลูกคา้สมาชิก กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข และกรมทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม น าน ้ าหมกัชีวภาพไปใชล้ดกล่ินไม่พึงประสงคข์องขยะ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในชุมชน 

โครงการ “แมค็โครมติรแท้โชห่วย” 

นบัเป็นปีท่ี 7 ท่ีแมค็โครประสานความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา 71 แห่งทัว่ประเทศ ถ่ายทอดความรู้ดา้น
การบริหารธุรกิจค้าปลีกแก่นักศึกษากว่า 3,550 คน ก่อนลงพ้ืนท่ีพฒันาปรับปรุงร้านคา้ปลีกในท้องถ่ิน
จ านวน 710 ร้าน ภายใตก้ารให้ค าแนะน าอย่างใกลชิ้ดของทีมงานแมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย ในปีน้ีนกัศึกษา
เจา้ของผลงานการปรับปรุงร้านคา้ปลีกในโครงการประกวดจ านวน 8 ทีม ได้รับโอกาสเขา้มาน าเสนอ
ผลงาน และศึกษาดูงานท่ีแมค็โครส านกังานใหญ่ และภายหลงัการสนบัสนุนใหเ้จา้ของร้านคา้ปลีกเขา้มามี
ส่วนในการน าเสนอความคิดสร้างสรรคด์ว้ย ปรากฏว่ามีร้านคา้ปลีกจ านวน 3 ร้านในโครงการท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกสู่การปรับปรุงพฒันาร้านคา้ตามแผนงาน และส่งผลใหย้อดขายของร้านเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

โครงการทุนการศึกษาและหลกัสูตรสหกจิ 

สืบเน่ืองจากปี 2557 ท่ีบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีแก่นกัศึกษาคณะการจดัการดา้น
อาหาร สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (PIM) จ านวน 39 คน ในปีน้ีนกัศึกษาท่ีข้ึนสู่ชั้นปีท่ี 2 ไดเ้ร่ิมเขา้รับ
การฝึกงานท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครในต าแหน่งหวัหนา้แผนกฝึกหัด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดบ้รรจุกิจกรรม
การฝึกงานในสาขาน้ีข้ึน เพ่ือสนบัสนุนนกัศึกษาใหไ้ดรั้บประสบการณ์จากโลกแห่งการท างานอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัท าโครงการหลกัสูตรสหกิจน าร่องเสนอแก่มหาวิทยาลยัจ านวน 4 แห่ง โดยเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จากคณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและการเกษตร เขา้มาฝึกงานท่ีศูนยจ์ าหน่ายสินคา้
แมค็โคร ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากทางสถาบนัการศึกษาท่ีมองเห็นประโยชน์สูงสุดอนัจะเกิดแก่นกัศึกษา
ท่ีเรียนจบแล้วมีงานท า และต้องการเติบโตก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานกับองค์กรบริษัทท่ีเป็นผูน้ าใน
อุตสาหกรรมคา้ปลีก-คา้ส่ง โดยนกัศึกษาจะเร่ิมตน้ฝึกงานกบับริษทัฯ ในปี 2559 
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โครงการสนับสนุนเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชน 

เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของเกษตรกรไทย บริษทัฯ ยงัคงบ่มเพาะความรู้ดา้นการพฒันาผลิตผล
ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการบริหารจดัการธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยืน แก่เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ และเกษตรกรในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
นอกจากน้ี ยงัพิจารณารับซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารแหง้ นม อาหารสด มาจ าหน่ายท่ีสาขาแมค็โครอย่าง
ต่อเน่ือง  

ทั้งน้ี เม่ือแมค็โครขยายสาขาไปยงัทอ้งถ่ินใดก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามส าคญักบัการพฒันาและการ
สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผกั ผลไม ้ตลอดจนสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ใน
ทอ้งถ่ินเขา้มาจ าหน่ายท่ีแมค็โคร ภายใตก้ารใหค้ าแนะน าของฝ่ายประกนัคุณภาพสินคา้อยา่งใกลชิ้ด 

โครงการการว่าจ้างบุคลากรในท้องถิ่น 

การเปิดสาขาใหม่ของแม็คโครมีส่วนสร้างอตัราการจา้งงานในแต่ละพ้ืนท่ี โดยบริษทัฯ ให้ความส าคญักบั
การว่าจา้งบุคลากรในทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมงานกบัแมค็โคร ดว้ยระบบการสัมภาษณ์และคดัเลือกบุคลากรท่ีได้
มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส เพ่ือให้ไดท้รัพยากรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัต าแหน่งงาน ขณะเดียวกนั 
บริษทัฯ ยงัใหก้ารสนบัสนุนพนกังานท่ีตอ้งการจะกลบัมาท างานยงัถ่ินฐานบา้นเกิด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัพนกังานของแมค็โคร 

โครงการด้านการจดัการพลงังานอย่างยั่งยืน 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืนภายในศูนยก์ระจายสินคา้ และศูนยจ์ าหน่ายสินคา้
แมค็โครแต่ละสาขา โดยยึดแนวคิด 3R ประกอบดว้ย Reduce การลดการใชใ้นส่ิงท่ีไม่จ าเป็น Reuse การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้ค่า Recycle การน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีชดัเจน เพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีเปิดด าเนินการในปลายปี 2558 มีการ
ติดตั้ งระบบไฟส่องสว่างแบบ LED รอบอาคาร และเพ่ิมความหนาของฉนวนข้ึนอีกร้อยละ 50 เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิใหอ้ยู่ในระดบัท่ีตอ้งการ และสามารถใชง้านไดใ้นระยะยาว ทั้งยงัลงทุน
หางรถก่ึงพ่วงขนาด 45 ฟุต (Trailer) จ านวน 360 คนั ท าให้สามารถบรรทุกสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน จึงลดจ านวน
เท่ียวการขนส่งลง ส่งผลให้ประหยดัน ้ ามนัไดถึ้งร้อยละ 18 รวมทั้งมีการน าพลงังานแสงอาทิตยม์าผลิตน ้ า
ร้อนส าหรับใชท้ าความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนยก์ระจายสินคา้ 

ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัฯ สามารถช่วยประเทศชาติลดการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงได ้3.0 ลา้นลิตร ลดคาร์บอน
ฟุตพร้ินทไ์ดป้ระมาณ 8,200 ตนั น าลงักระดาษกลบัมาใชใ้หม่ไดถึ้ง 32,811 ตนั ส่วนขยะเปียกจ านวน 32 ตนั 
น ามาผลิตน ้าหมกัชีวภาพ หรือ EM ได ้546,000 ลิตร  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายให้การพิจารณาสนับสนุนผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากแหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือ ไม่ใช้
แรงงานผิดกฎหมาย กระบวนการผลิตมีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และไม่เบียดเบียนสังคม รวมทั้ ง
ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่คู่คา้ จนสามารถพฒันาผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดบ์ริษทัฯ ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มได้
เป็นผลส าเร็จ เช่น ผลิตภณัฑ์ลา้งจานแบรนด์ “เอโร่” ท่ีไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว นอกจากน้ี 
แม็คโครยงัเข้าร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) สนับสนุนการ
จบัจ่ายสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการรณรงคล์ด
ใชถุ้งพลาสติก ถือเป็นอีกก าลงัหน่ึงในการลดปริมาณขยะภายในประเทศซ่ึงรัฐบาลใหค้วามส าคญัและยกให้
เป็นวาระแห่งชาติ 

10.4 การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติัเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 และไดส่ื้อสารนโยบายดงักล่าวไปถึง
กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติั Collective Action Coalition (CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยร่วมกนัสร้างมาตรฐานดา้นจริยธรรมธุรกิจท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี 
ในอนาคต บริษทัฯ ยงัมีแผนงานท่ีจะส่ือสารนโยบายดงักล่าวให้ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนธุรกิจ ท่ีปรึกษา 
รวมถึงคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงถือเป็นระดบัสูงสุดของการต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

บริษทัฯ (ซ่ึงรวมถึงบริษทัย่อยของบริษทัฯ) มีนโยบายท่ีจะต่อตา้นและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงการด าเนินการของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานทุกระดบั ซ่ึงเป็นการด าเนินการทั้ งภายในระหว่างกันและต่อบุคคลภายนอก โดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
และละเวน้การกระท าท่ีมีผลกระทบต่องานในทางทุจริตหรือขดัต่อกฎหมาย  รวมทั้งค านึงถึงความซ่ือสัตย์
สุจริตและการด าเนินการท่ีเหมาะสมในการท าธุรกรรมกบัคู่สัญญา คู่คา้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีท าธุรกรรมกบั
บริษทัฯ เพ่ือป้องกนัและหลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจส่งผลกระทบหรือขดัแยง้ต่อหลกัการบริหารจดัการท่ี
ดีหรือการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

บริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งหลีกเล่ียงการรับของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง รวมทั้ง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากผูจ้ดัจ าหน่าย เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอิสระในการจดัซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัจ าหน่าย ซ่ึงหาก
พบว่าบุคคลใดรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอนัควร หรือ กระท าการใด ๆ ท่ีท าให้ขาดความอิสระใน
การปฏิบติังาน บุคคลนั้นอาจถกูสอบสวนหรือถกูกล่าวหาวา่กระท าการทุจริต ซ่ึงจะถกูลงโทษตามขอ้บงัคบั
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เก่ียวกบัการท างานหรือตามกฎระเบียบอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ ได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกระดบัตอ้งไม่กระท าหรือสนบัสนุนการเรียก รับหรือให ้เงินหรือประโยชนอ่ื์นใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

บริษทัฯ จะไม่กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแล รวมถึง
การควบคุม การบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจา้หน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชน
ด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ จะด าเนินการให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
สม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัไม่ให้บุคลากรมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการดูแลในส่วนของงานขาย 
การตลาดและจดัซ้ือ  นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหค้วามรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่แก่ผูบ้ริหาร
และพนกังาน เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสัตย ์สุจริต และสร้างจิตส านึกในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
และจัดให้พนักงานมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินการด้านการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่บรรลุตามนโยบายท่ีก าหนด 

ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายน้ี  บริษทัฯ จะส่งเสริมใหมี้ช่องทาง
การส่ือสารเพ่ือใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัวา่มีการทุจริตคอร์รัปชัน่
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ว่าเป็นกลไก 
และเคร่ืองมือในการผลกัดันให้บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้นอกจากน้ีวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน คือเพ่ือใหเ้กิดความ
มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในดา้นการเงิน ดา้นการรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตาม 
กฎ ระเบียบ และนโยบาย ท่ีจะท าใหร้ะบบการท างานของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้รวมทั้งลดหรือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการพฒันาระบบการควบคุม
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน 
ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายดา้น ทั้งดา้นกฎหมาย ดา้นการบริหารองคก์ร ดา้นบญัชี ดา้น
การเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยท าหน้าท่ีในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และการ
ปฏิบติัการในรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็น
ส าคญัเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ง
พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีไดก้ าหนดอย่างเหมะสม โดยไดป้ระเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในโดยยึดหลกัการควบคุมภายในท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Internal environment) 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี พร้อมทั้งก าหนดนโยบายการก ากบั
ดูแลท่ีดี ซ่ึงระบุบทบาท และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไวอ้ย่าง
ชัดเจน รวมทั้ งมีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม เพ่ือเป็นรากฐานในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองค์กรโดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินการตามกลยุทธ์ 
และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

(2) การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 

บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว อยา่งชดัเจน 
และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมาย และกลยุทธ์ ดงักล่าวจะก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และวิธีการบริหารความเส่ียง 

(3) การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) 

บริษทัฯ จดัท าการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงข้ึนกบัหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้ง
ปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบียบ และกฎหมาย เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาก าหนด
แนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

(4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าการประเมินความเส่ียงโดยค านึงถึงปัจจยัทั้งภายใน และภายนอกของบริษทัฯ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการพิจารณาโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงนั้น ๆ 

(5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 

บริษทัฯ มีการก าหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินในแต่ละเร่ือง เพ่ือลด
ผลกระทบของความเส่ียงนั้นๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการทบทวนกลยุทธ์
ของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดยการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมี
การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีการก าหนดกลไกในการปฏิบติังานให้เป็นแบบถ่วงดุล
อ านาจ (Check and balance) พร้อมทั้งจดัให้มีการส่ือสารทั้ งองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้
ถกูตอ้ง และเหมาะสม  
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บริษทัฯ มีการจดัท ากระบวนการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยมี
แผนกตรวจสอบภายในในการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม ่าเสมอโดยก าหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีมี
ความส าคญั 

(7) สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information and Communication) 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  

บริษทัฯ จดัการส่ือสารภายในองคก์รให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบาย ระเบียบ ค าสั่งของบริษทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ป้ายประกาศในสาขา 
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และการ Broadcast เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 
และทนัเวลา 

นอกจากน้ีบริษทัฯ จดัการส่ือสารภายนอกองค์กร โดยใช้ช่องทาง เว็บไซต์www.siammakro.co.th  
และช่องทาง Call Center  (02 335 5300) ของบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารได้
ตลอดเวลา และเป็นการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่ลูกคา้ รับทราบ 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจน
ในเร่ืองการควบคุมระบบสารสนเทศในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่ควร 
โดยไดด้ าเนินตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

(8) การติดตาม (Monitoring) 

บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองว่าเป็นไปตามแผนงาน
หรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีการ
จดัการแกไ้ขปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ียงัมีแผนกตรวจสอบ
ภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ท่ีด าเนินการสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการ
ปฏิบติังานทีมีความเส่ียงท่ีส าคญั ตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ีประเดน็ท่ีตรวจพบจะไดรั้บการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส 

ในรอบปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู ้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็น
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั และบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบท่ีก าหนดไว ้
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) โดย
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายดา้น ทั้งดา้น
กฎหมาย ดา้นการบริหารองคก์ร ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็น
อิสระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  นายอรรถพร ข่ายม่าน ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อตัถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน ดร. ชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ และ
นายโชติ  โภควนิช ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีระบุในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจา้หน้าท่ีฝ่าย
บริหาร และแผนกตรวจสอบภายใน 

ภายในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจดัประชุมทั้ งหมด 5 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ปี 2558 

1) นายอรรถพร ข่ายม่าน 5 
2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ 4 
3) นายธีระ วภูิชนิน 5 
4) ดร. ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ 5 
5) นายโชติ โภควนิช  5 

ในการประชุมแต่ละคร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ แผนกตรวจสอบภายใน 
และผูส้อบบญัชีจากภายนอก เพ่ือแสดงความเห็นในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัฯ รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี รวมทั้ง
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯ และการพิจารณาจากรายงานของผูส้อบบญัชีภายนอก โดย
เป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พร้อมทั้งให้
ขอ้สังเกตและค าแนะน าเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นไป
อยา่งถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ และผูใ้ชง้บการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินท่ีบริษัทฯ จัดท าข้ึน มีความถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น 
สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีภายนอก 
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(2) สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 
กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดด้ าเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ               
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในสอบ
ทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวสอบ โดยจากการ
สอบทาน ไม่พบรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระส าคญั รายการท่ีเก่ียวโยงทางการคา้เป็นรายการท่ี
เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการท ารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุผล มีเง่ือนไขตามปกติ
ของธุรกิจ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุ่มและรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 

(3) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจอยา่ง
สมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของบริษทัฯ อยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ไดถื้อนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส าคญั มีผล
ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

(4) สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ เพ่ือประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบ
ภายใน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของ
หวัหนา้ส านกัตรวจสอบภายในดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปฎิบติังานของแผนกตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระ
เพียงพอ เพ่ือก่อใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(5) พิจารณาคดัเลือกพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ  
บริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งให้ บริษทั เคพีเอ็มจี       
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2558 

(6) พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
รวมทั้ งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มีประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีมีสาระส าคญั 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระ
อยา่งเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้
เห็นว่า คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
และมีความรับผิดชอบตามท่ีระบุในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างมี
คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างถกูตอ้งและมีการปฏิบติังานท่ี สอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ 
โปร่งใส นอกจากน้ียงัมีความเห็นว่าบริษทัมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง           
มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โดยการแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นายมนตรี คงเครือพนัธ์ุ ซ่ึงมีวฒิุการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ี
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว (รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3) และนายมนตรียงัท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี    
การแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างมี
นยัส าคญั 

11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ผูต้รวจสอบบญัชีไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างมี
นยัส าคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
12.1 รายละเอยีดรายการ 

ในปี 2557 และ ปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยสรุปดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  
(“ซีพ ีออลล์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
ซีพี  ออลล์  เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรง
และทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 97.88 
ของหุน้ทั้งหมด 

 

1. ค่าการใช้บริการ  
บริษทัฯไดช้ าระค่าการใชบ้ริการซอฟตแ์วร์ และ
สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ
ใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ 

182.2 177.6 ส าหรับรายการการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการจาก ซีพี ออลล์ นั้น เป็นการรับความช่วยเหลือทางดา้น
เทคนิค เพ่ือด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการบนัทึกรายการขาย
สินคา้ การบนัทึกการรับสินคา้ การเคล่ือนไหวของสินคา้และระบบขอ้มูล
ลูกคา้ของสาขาของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถใชซ้อฟต์แวร์ดงักล่าวท า
ข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้ โดยต้นทุนการใช้
ซอฟต์แวร์ต ่ากว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับ
อนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการใช้เคร่ืองหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น ในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้า รวมทั้ งการ
บริหารธุรกิจ และเม่ือมีการพฒันารูปแบบร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ใน
ประเทศต่าง ๆ บริษทัฯ จะไดรั้บความรู้และเทคนิคในการด าเนินธุรกิจท่ี
ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยการใช้บริการซอฟต์แวร์
และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการถือเป็นรายการธุรกิจ/
สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่  
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี  ออลล์ ให้ใช้
โป รแก รมซ อฟ แว ร์  เค ร่ื อ งห ม ายก ารค้ า 
เค ร่ืองหมายบริการ ซ่ึ งครอบคลุมถึงการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้  

89.2 84.5 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

 3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร 
เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อ
หุ้น  คร้ังท่ี  1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บ ริษัทฯ 
ลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ือจดัตั้งส านักงานใหญ่แห่ง
ใหม่ และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่าง
บริษัทฯ กับซีพี  ออลล์ ในการซ้ือท่ีดินโฉนด
เลขท่ี 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 
210414 เน้ือท่ีดินรวม 9 ไร่ 47 ตารางวา พร้อม
อาคารสูง 5 ชั้น (พร้อมชั้นดาดฟ้า 1 ชั้น และชั้น
ใตดิ้น 1 ชั้น) พ้ืนท่ีประมาณ 27,459 ตารางเมตร 
รวมทั้งส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งอยู่
บนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร ในราคา 470.0 ลา้นบาท 

470.0 - ส าหรับรายการการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ือจดัตั้งส านักงานใหญ่แห่งใหม่
จากซีพี ออลล ์นั้น บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งมีส านกังานใหญ่ท่ีเหมาะสม
แห่งใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยท่ีผ่านมา บริษัทฯ 
ประสบปัญหาในเร่ืองการจดัหาสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสมให้กบัพนกังาน
ส านักงานใหญ่ โดยมีสถานท่ีท างานส าหรับพนักงานส านักงานใหญ่
รวมกนัทั้งหมด 3 แห่งซ่ึงแยกกนัอยู่นั้น ท  าให้การบริหารจดัการค่อนขา้ง
ล าบาก ขาดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นเพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนท่ีจะขยายสาขาอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศ 
และมีการศึกษาการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สีย) พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ราคาซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมี
ความสมเหตุสมผล โดยอ้างอิงจากราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 รายท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. และการซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในคร้ังน้ีส่งผลดีต่อบริษทัฯ และ
ผูถื้อหุ้น รวมถึงเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม ตลอดจนไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  กล่าวคือราคาซ้ือขายอยู่ในช่วงท่ี
ใกล้เคียงกับราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ 2 ราย (476.15 ล้านบาท 
และ 480 ลา้นบาท 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

บริษัท ซีพแีรม จ ากดั (“ซีพแีรม”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซีพีแรม เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล ์ 
โดยซีพี  ออลล์ ถือหุ้นในซีพีแรม  ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14.4 62.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 167.2 208.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลูกหนี้การค้า 6.6 13.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 41.7 51.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
(“โกซอฟท์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
โกซอฟท์ เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล ์
โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในโกซอฟท์ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 
บริษทัฯ และบริษัทย่อยไดซ้ื้อรายการสินทรัพย์
ถาวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไดแ้ก่ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก      
โกซอฟท ์

76.6 17.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 1.8 8.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่  12.1 3.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็น
บริษทัย่อยของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล ์
ถือหุ้น ในสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวฒัน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น
ทั้งหมด 

1. ค่าการใช้บริการ  
 

14.0 11.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

บริษัท ซีพ ีรีเทลลงิค์ จ ากัด                  
(“รีเทลลงิค์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ  ากัดเป็นบริษัท
ยอ่ยของซีพี ออลล ์โดยซีพี ออลล ์ถือหุ้น
ในรีเทลลิงค์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 0.7 12.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า - 2.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั 
(มหาชน) 
(“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 
43.72 ของหุน้ทั้งหมด 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 76.4 141.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้การค้า 5.7 20.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพเีอฟ เทรดดิง้ จ ากดั  
(“ซีพเีอฟ เทรดดิง้”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2)  
ซี พี เอฟ  เทรดด้ิง เป็นบ ริษัทย่อยของ         
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  โดยเจริญโภค
ภัณฑ์อาหารถือหุ้นในซีพีเอฟ เทรดด้ิง 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุน้ทั้งหมด  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 10.7 14.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 907.3 1,769.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 133.7 271.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

บริษัท ซีพี เอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (“ซีพเีอฟ (ประเทศไทย)”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทย่อย
ของเจริญโภคภณัฑอ์าหาร โดยเจริญโภค
ภณัฑ์อาหารถือหุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้น
ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 9.0 12.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า - 2.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพ-ีเมจิ จ ากดั (“ซีพ ีเมจิ”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซีพี-เมจิ เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภค
ภัณฑ์ อ าห าร  ถื อ หุ้ น ใน ซีพี -เม จิ  ใน
สัดส่วนร้อยละ 59.99 ของหุน้ทั้งหมด   

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 188.3 266.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้การค้า 37.0 51.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์ จ ากดั  
(“ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ มีผูท่ี้ เก่ียวข้องของกลุ่ม
ครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ 
 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 17.8 17.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 276.9 295.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 67.8 49.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด  
(“โภคภัณฑ์เอน็เตอร์ไพรซ์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 
โภ ค ภัณ ฑ์ เอ็ น เต อ ร์ ไพ รซ์  มี ก ลุ่ ม
ครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่  
 
 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสิทธิการเช่า  
เ ม่ื อ วั น ท่ี  5 สิ ง ห า ค ม  2557 ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2557 มีมติอนุมติั
ให้บริษัทฯ เขา้ท าสัญญากับโภคภณัฑ์เอ็นเตอร์
ไพรซ์ ในการเช่าท่ีดินทั้ งหมด จ านวน 2 แปลง 
ซ่ึงตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเช่าประมาณ 
6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา มีก าหนดระยะเวลาของ
สัญญา 25 ปี มูลค่ารวมตลอดอายุสัญญา 272.7 
ลา้นบาท 
รายการดังกล่าวเป็นรายการเก่ียวโยงกันท่ีต้อง
เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ แต่ไม่เข้าเกณฑ์ท่ี
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

60.0 - ส าหรับรายการการซ้ือสิทธิการเช่าในท่ีดินทั้งหมด จ านวน 2 แปลง จาก
โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ นั้ น บริษัทฯ มีแผนใช้ท่ีดินดังกล่าวเพ่ือเปิด
ด าเนินการศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แมค็โครแห่งใหม่ โดยมูลค่ารวมตลอดอายุ
สัญญาเป็นการประเมินจากราคาตลาด 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ    
บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ได้
พิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ท ารายการเก่ียวโยงในคร้ังน้ีสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

2. ลูกหนี้อืน่ - 5.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จ ากัด  
(“ซี.พ.ี คอนซูเมอร์โพรดกัส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ มีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ 
 
 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 17.0 19.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า  130.3 155.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 35.7 42.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 
จ ากดั  
(“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มีเครือเจริญ
โภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 7.5 9.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกต5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 224.1 247.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 
 

36.3 46.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บ ริ ษั ท  ฟ รี วิ ล ล์  โซ ลู ช่ั น ส์  จ า กั ด                            
(“ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์  มีผู ้ท่ี เก่ียวข้องของ                    
เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซ้ือสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน ซ่ึงได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากฟรี
วลิล ์โซลูชัน่ส์ 

12.0 19.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 13.0 10.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลูกหนี้อืน่ 0.3 3.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้อืน่  7.0 8.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท อลอินัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภัย จ ากดั 
(“อลอินัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภัย”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 
อลิอันซ์  ซี .พี. ประกันภัย มีเครือเจริญ 
โภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 
 
 

1. ค่าการใช้บริการ 
 

13.6 12.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 
จ ากดั 
(“ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 
ทรู ยูนิ เวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  เป็น 
บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑ์
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. ค่าการใช้บริการ 
 

7.2 21.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่ 5.1 4.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ 
จ ากดั 
(“ทรู ดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 
ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ เป็นบริษทั
ย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่  

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 
 

3.1 11.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้การค้า 2.1 4.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าการใช้บริการ 
 

4.0 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู ลสีซ่ิง จ ากดั 
(“ทรู ลสีซ่ิง”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 
ทรู ลีสซ่ิง ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่  
 

1. ค่าการใช้บริการ 
 

- 17.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่  - 4.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ               
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2557 2558 

บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพ ีออลล์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4.6 8.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 1.8 3.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3.  ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 0.2 4.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 0.4 5.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน  

0.1 4.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. ค่าการใช้บริการ 9.3 11.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

7. เจ้าหนี้อืน่  2.9 6.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

8. ลูกหนี้อืน่ 2.5 2.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

หมายเหตุ: 
1) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2557 ของ บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 
2) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2557 ของ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
3) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2557 ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
5) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ 

i) รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ : ราคาขายสินคา้และบริการ และเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการขายสินคา้และบริการให้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ii) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินคา้ เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน : ราคาซ้ือสินคา้และเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือสินคา้จากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และ
เป็นไปตามราคาตลาด 

iii) ค่าการใชบ้ริการ : ค่าการใชบ้ริการและเง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัค่าการใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
iv) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : ราคาซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
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12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั
 ในอนาคต 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจเท่านั้น โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั โดยรายการรับอนุญาตให้ใชซ้อฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมาย
การคา้ เคร่ืองหมายบริการ เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี รายการ
ดงักล่าวไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนการด าเนินการหรือการจ่ายช าระค่าบริการ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

หากเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถท าธุรกรรมกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะ
พึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. การซ้ือสินคา้ 

กรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการ
ร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดียวกนั  ทั้งน้ี รายการซ้ือสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทาง
ธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรายการซ้ือสินคา้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

2. การใชบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บบริการดา้นการใหค้ าปรึกษาทางกฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย
สยามซิต้ี จ ากดั และบริษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
ทั้งน้ี รายการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท าร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแลว้ รวมถึงบริษัทฯ และบริษทัย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคา
และเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัการไดรั้บบริการจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์
เดียวกนั  

3. การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร รวมถึงไดจ้ าหน่ายสินคา้
และให้บริการให้แก่กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อ
หุ้นเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจ าหน่ายสินค้าและ
ใหบ้ริการใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั  
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โดยรายการซ้ือขายสินคา้และบริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่าและสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมทางการคา้ตามปกตินั้น บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครอง          
ผูล้งทุนเพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความ
จ าเป็นของการท ารายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้รายการซ้ือขายสินคา้และ
บริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เป็นไปตามราคาตลาด และ
ตอ้งรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

นอกจากนั้น การใชบ้ริการ ไดแ้ก่ รายการรับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้
เคร่ืองหมายบริการ จากบริษทัในเครือเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท าร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณา
วา่มีความเหมาะสมดีแลว้ 

ส าหรับนโยบายและแนวโนม้ในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบาย
ท่ีจะท ารายการระหว่างกนัเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นไปในราคาหรือ
เง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากการปฏิบัติกบับุคคลภายนอและจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ก่อนท่ีจะเขา้ท ารายการระหว่างกนั หรือไดรั้บสัตยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับรายการดงักล่าว 
อย่างไรก็ดี หากเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
กล่าวคือ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ดังมีรายละเอียดตามท่ีระบุไวข้้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สามารถท าธุรกรรมดงักล่าวได ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการไว ้ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการ
ระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคลอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษทัฯ จะปฏิบติั
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

 

13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั 

ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ

แสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผล

การตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจา้ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้

ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วาม

เช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ

ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
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การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี

ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมิน

การนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และผลการดาํเนินงานรวมและ

ผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบาย

ถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทจากการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558  

ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีนาํมาแสดงน้ีนาํมาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4068 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

19 กมุภาพนัธ์ 2559 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

รายการ ตรวจสอบแล้ว 

2556 2557 2558 

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

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,011 13.9 4,564 10.5 2,230 4.7 

ลูกหน้ีการคา้ 278 0.8 312 0.7 394 0.8 

สินคา้คงเหลือ 9,792 27.1 10,628 24.3 12,954 27.0 

ส่วนลดรับคา้งรับ 835 2.3 1,161 2.7 1,001 2.1 

รายไดค้า้งรับ 343 0.9 434 1.0 402 0.8 

ส่วนของสิทธิการเช่าท่ีถึงกาํหนดภายใน

หน่ึงปี 

36 0.1 56 0.1 78 0.2 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 141 0.4 251 0.6 267 0.6 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,436 45.5 17,406 39.9 17,326 36.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,098 50.1 23,655 54.2 27,039 56.5 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 113 0.3 113 0.3 113 0.2 

สิทธิการเช่า 729 2.0 1,335 3.1 1,835 3.8 

ค่าความนิยม 167 0.5 167 0.4 167 0.3 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 341 1.0 680 1.5 1,095 2.3 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 207 0.6 287 0.6 267 0.6 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 0.0 23 0.0 68 0.1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,668 54.5 26,260 60.1 30,584 63.8 

รวมสินทรัพย์ 36,104 100.0 43,666 100.0 47,910 100.0 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2556 2557 2558 

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 3,167 8.8              3,226  7.4 2,614                          5.5              

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน  17,886  49.5             20,269  46.4  21,621            45.1           

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  291  0.8 360 0.8 543                           1.1             

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน  967  2.7              1,631  3.7 1,333                       2.8             

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  140  0.4 116 0.3 112                             0.2              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 484 1.3                 605  1.4 587 1.2               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,326 3.7              1,393  3.2 1,491                           3.1             

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี  

28 0.1                   61  0.1 80                             0.2              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 251 0.7                 315  0.7 303                            0.6        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 24,540 68.0             27,976  64.0 28,684 59.8           

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - -              2,000  4.6 4,000                       8.3              

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  166 0.5                 478  1.1 525                           1.1               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 344 0.9                 391  0.9 462                           1.0             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 33 0.1                   34  0.1 32                             0.1             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 543 1.5              2,903  6.7 5,019                        10.5              

รวมหนี้สิน 25,083 69.5             30,879  70.7 33,703                        70.3             
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รายการ 

 

ตรวจสอบแล้ว 

2556 2557 2558 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 2,400  2,400  2,400               

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,400 6.6              2,400  5.5 2,400 5.0        

หุ้นสามญัจาํนวน 4,800,000,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

        

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 3,290 9.1              3,290  7.5 3,290                        6.9            

กาํไรสะสม         

จดัสรรแลว้สาํรองตามกฎหมาย 240 0.7                 240  0.6 240                    0.5          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,091 14.1              6,856  15.7 8,274                     17.3           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - -                    1  0.0 3                          0.0         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,021 30.5             12,787  29.3 14,207                       29.7           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 36,104 100.0             43,666  100.0 47,910                       100.0          

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2557 และ 2556 เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2558 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2556 (ปรับปรุงใหม่) 2557 (ปรับปรุงใหม่) 2558 

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

รายได้       

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 126,638 97.6 139,271 97.7 152,604 97.9 

รายไดค่้าบริการ 2,449 1.9 2,557 1.8 2,613 1.7 

รายไดอ่ื้น 694 0.5 704 0.5 700 0.4 

รวมรายได้ 129,781 100.0 142,532 100.0 155,917 100.0 

ค่าใช้จ่าย           

ตน้ทุนขายสินคา้ 115,673 89.1 126,771 89.0 137,937 88.5 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,713 5.2 7,466 5.2 8,858 5.7 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,871 1.4 1,920 1.4 2,072 1.3 

รวมค่าใช้จ่าย 124,257 95.7 136,157 95.5 148,867 95.5 

กาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
5,524 4.3 6,375 4.5 7,050 4.5 

ตน้ทุนทางการเงิน 84 0.1 168 0.1 237 0.2 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,130 0.9 1,285 0.9 1,435 0.9 

กาํไรสําหรับปี 4,310 3.3 4,922 3.5 5,378 3.4 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.90  1.03  1.12  

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

(14) 

 

- 

 

(47) 

 

- 

 

(31) 

 

- 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ 
- - 1 - 3 - 

รายไดภ้าษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
3 - 9 - 6 - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,299 3.3 4,885 3.4 5,356 3.4 

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2557 และ 2556 เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2558 

งบกระแสเงนิสดรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2556 (ปรับปรุงใหม่) 2557 (ปรับปรุงใหม่) 2558 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

กาํไรสาํหรับปี 4,310 4,922 5,378  

รายการปรับปรุง        

ค่าเส่ือมราคา 1,260 1,338 1,725  

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 35 50 73  

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 36 53 73  

ดอกเบ้ียรับ (74) (39) (19)  

ตน้ทุนทางการเงิน 84 168 237  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,130 1,285 1,435 

สาํรองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 45 41 54 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สินคา้ลา้สมยัและสูญหาย (19) 114 -  

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) ราคาทุนสินคา้สูงกวา่

มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

1 (1) 2 

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคาร

และอุปกรณ์ 

(20) (10) (4)  

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หน้ีสงสัยจะสูญ (2) - 5 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6 3 (6)  

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและ

อุปกรณ์ 

30 (2) 11 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

1 1 2  

อ่ืน ๆ 1 1 -  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาํเนินงาน      

ลูกหน้ีการคา้ (44) (33) (87) 

สินคา้คงเหลือ (2,498) (949) (2,328) 

ส่วนลดรับคา้งรับ (183) (326) 160 

รายไดค้า้งรับ (22) (91) 32  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (23) (110) (18)  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5 (9) (45) 

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 2,152 2,380 1,360 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 291 69 183 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน (26) 68 6 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51 (23) (4) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6) 68 97 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (42) 62 (12) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ขอ้ 13 ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั หนา้ท่ี 152 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2558 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2556 (ปรับปรุงใหม่) 2557 (ปรับปรุงใหม่) 2558 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3) (40) (14) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1) 1 (1) 

เงินสดท่ีได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,475 8,991 8,295 

รับดอกเบ้ีย 74 39 19 

จ่ายดอกเบ้ีย (77) (134) (186) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (1,166) (1,235) (1,427) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 5,306 7,661 6,701 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน        

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,725) (5,929) (5,472) 

ขายอาคารและอุปกรณ์ 9 17 9 

ซ้ือสิทธิการเช่า (237) (678) (594) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (286) (378) (313) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,239) (6,968) (6,370) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        

จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน        (39) (80) (114) 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,067 60 (615) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน - 2,000 2,000 

จ่ายเงินปันผล (4,140) (3,120) (3,936) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (3,112) (1,140) (2,665) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,045) (447) (2,334) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอืต้นงวด 6,056 5,011 4,564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงหลอืปลายงวด 5,011 4,564 2,230 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2558 

13.3 อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ (Ratio Analysis) 

อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558  
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.6 0.6 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 0.1 

สภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 0.3 0.2 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 493.5 472.0 432.3 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 0.7                0.8  0.8 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 13.7 12.7 12.0 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 26.2 28.4 29.9 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี (เท่า) 6.8 6.5 6.5 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 52.8 55.1 55.8 

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

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)  

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 8.7 9.0 9.6 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 4.3 4.5 4.5 

อตัรากาํไรอ่ืน % 0.1 0.1 0.0 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 97.5 123.4 98.4 

อตัรากาํไรสุทธิ  % 3.3 3.5 3.4 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 39.4 41.3 39.8 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 12.6 12.3 11.7 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 32.2 30.0 28.0 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์* (เท่า) 3.8 3.6 3.4 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.3 2.4 2.4 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 84.4 67.7 44.6 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  

(Cash Basis) 

(เท่า)                0.8                 0.9  0.7                     

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 89.1 75.1 75.9 

ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2557 และ 2556 เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 155 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
14.1 ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง โดยจดัจ าหน่าย
สินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้สมาชิกของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” ซ่ึงมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศไทย 
ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายสาขาของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโครอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการ
พฒันารูปแบบสาขาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และน าเสนอสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ลกูคา้ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็น
ศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็น คู่ค้าอนัดับหน่ึง ในการจัดหาสินค้าและมีทุกค าตอบเร่ืองธุรกิจ
อาหารส าหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหารภายใตส้โลแกน “แมค็โคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ปัจจุบนัมีลกูคา้
สมาชิกมากกวา่ 2.8 ลา้นราย 

ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก
สถานการณ์การเมืองท่ีดีข้ึน นโยบายกระตุน้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล แรงสนบัสนุนจากการใชจ่้าย
ของภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึน การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีปรับตวัดีข้ึน ตลอดจนจ านวนนกัท่องเท่ียว
ท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ดว้ยศกัยภาพดา้นการแข่งขนั และกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ในการพฒันาสินคา้
และบริการใหมี้ความหลากหลายและมีคุณภาพดีอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใน
แต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ยงัคงมีผลการด าเนินงานท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ด าเนินการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองในปีท่ีผ่านมา เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีบริษทัฯ ไดว้างไว ้      
โดยสามารถขยายสาขาในรูปแบบสาขาต่าง ๆ จ านวน 16 สาขา แบ่งเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร 
จ านวน 7 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จ านวน 4 สาขา อีโค พลสั จ านวน 2 สาขา แมค็โคร ฟดูชอ้ป จ านวน 1 
สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 2 สาขาส่งผลให ้ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 98 สาขา
ทัว่ประเทศ ประกอบดว้ยศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แม็คโคร จ านวน 70 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ านวน 12 
สาขา อีโค พลสั จ านวน 8 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จ านวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา
โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 630,360 ตารางเมตร  

นอกจากการขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั่วประเทศ และใกลก้ับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส าคัญ      
แม็คโครไม่หยุดย ั้งท่ีจะพัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสรูปแบบใหม่ ในรูปแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป หรือ         
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเลก็แต่ครบวงจร โดยมีแมค็โคร ฟูดชอ้ป สาขาทาวน์ อิน 
ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร เป็นสาขาตน้แบบในการทดลองเปิด
ให้บริการ เพ่ือให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่ตอ้ง
เดินทางไกล นบัเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจดา้นอาหารของแมค็โครอย่างรวดเร็ว 
ทั้งยงัสร้างความคล่องตวัในการขยายสาขาของแมค็โคร โดยบริษทัฯ จะพิจารณาเปิดสาขาแมค็โคร ฟดูชอ้ป
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เพ่ิมมากข้ึนแมใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีสาขาของแมค็โครตั้งอยู ่เพ่ือตอบโจทยธุ์รกิจของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ไดใ้กลชิ้ด
ข้ึน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวและเขตเมืองท่ีมีร้านอาหารกระจุกตวัอยู่เป็นจ านวนมาก รวมทั้งการขยาย
สดัส่วนลกูคา้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ืออาหารสดไปปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบา้นดว้ย 

สืบเน่ืองจากการเติบโตของยอดขายสินคา้กลุ่มอาหารสดและอาหารแช่แข็งอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ปี 2558 
บริษทัฯ ขยายสาขาร้านสยามโฟรเซ่นเพ่ิมจ านวน 2 สาขา คือ สาขาถนนจนัทน์ และสาขาตลาดนานาเจริญ 
โดยให้บริการสินคา้ในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ บนพ้ืนท่ีการขายประมาณ 80 และ 260 ตารางเมตร 
ตามล าดบั ตอบโจทยก์ลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ขนาดกลางและเล็กในย่านชุมชน ท่ีตอ้งการสินคา้อาหาร
แช่แข็งคุณภาพ ปลอดภยั ราคาประหยดัของแม็คโครไดส้ะดวกยิ่งข้ึน และสามารถบริหารจดัการตน้ทุน
ธุรกิจไดต้ลอดทั้งปี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่เยน็ และคลงัเก็บสินคา้แช่
แข็งแห่งใหม่ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีการน าระบบจดัเก็บในคลงัสินคา้ท่ีควบคุมดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) มาใชเ้พ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการกระจาย
สินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานส าคญัในการขยายสาขาของแมค็โครในอนาคต 

ในส่วนของธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้นจดัเก็บและจดัส่ง
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยผ่านการด าเนินการของบริษทัย่อย 2 บริษทั ไดแ้ก่ สยามฟูด 
เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด ตามล าดบั  

ในปี 2558 สยามฟดู เซอร์วิส ยงัคงมุ่งมัน่เจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุดเพ่ือการผลกัดนัการพฒันาของ
สินคา้ฟูดเซอร์วิส ทั้งลูกคา้เก่าและใหม่ เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินคา้และบริการ อาทิ การพฒันาเมนู
ใหม่จากสินคา้ในกลุ่มเน้ือ ผลิตภณัฑป์ระเภทนม และ อาหารทะเลใหก้บัลูกคา้กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจาน
ด่วน การเพ่ิมสินค้าประเภทอาหารสด (Live) เช่น กุ ้งมงักร หอยนางรมสด เป็นต้น ปัจจุบัน สยามฟูด 
เซอร์วิส มีสาขาให้บริการรวม 3 สาขา ในจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ พทัยา เกาะสมุย และภูเก็ต และมี
ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร ถึงแมเ้ศรษฐกิจในประเทศจะซบเซา แต่การด าเนินกลยุทธ์มุ่งให้
ความส าคญักบักลุ่มผูใ้ห้บริการอาหารจานด่วนนับตั้งแต่ปีท่ีแลว้ และการพฒันาลูกคา้ใหม่ ๆ ส่งผลให ้
สยามฟูด เซอร์วิส มีผลประกอบการท่ีน่าพึงพอใจในปี 2558 จากแนวโน้มท่ีผูบ้ริโภคคนไทยนิยม
รับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน โดยมียอดขาย 2,026 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.1 และก าไรสุทธิ 100 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 67.1 เม่ือเท่ียบกบัปีก่อน ถือเป็นยอดขายและก าไรสุทธิสูงสุดตั้งแต่ด าเนินธุรกิจมา 

ในขณะท่ี วีนาสยาม ฟู้ ด ท่ีประกอบธุรกิจน าเขา้และส่งออก ตลอดจนจ าหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์
อาหารคุณภาพสูงท่ีประเทศเวียดนาม ในปี 2558 ดว้ยกลยุทธ์มุ่งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสินคา้ใหม่ท่ีมี
ก าไรสูง อาทิ สินคา้แช่เยน็ ประเภทเน้ือววั ปลาหิมะ ตบัเป็ด ผลิตภณัฑป์ระเภทนมจากทวีปยุโรป เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกใหแ้ก่ลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการอาหารจานด่วน ร้านอาหาร โรงแรมระดบั 5 ดาว และธุรกิจ
โรงแรมทัว่ไปใน 2 เมืองท่ีมีสาขาของวีนาสยาม ฟู้ ด ตั้งอยู่คือ เมืองโฮจิมินห์และฮานอย รวมทั้งการพฒันา
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ฐานลูกค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ซ่ึงปัจจุบันมีฐานลูกค้ากลุ่มโฮเรก้ามากกว่า 400 ราย     
ส่งผลให ้วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการท่ีดีโดยมีอตัราการเติบโตของยอดขายสูงข้ึนร้อยละ 20.5 

อน่ึง เพ่ือสนบัสนุนการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ ARO 
Company Limited ในประเทศเมียนมาร์ เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญ
สหรัฐฯ และทุนช าระแลว้ 90,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยบริษทั แมค็โคร  อาร์โอเอช จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ  100 เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาดและให้ค าปรึกษาใน
ประเทศเมียนมาร์  และ  บริษัท โปรมาร์ท จ ากัด เม่ือวันท่ี  23 กุมภาพันธ์  2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท และทุนช าระแลว้ 2,500,000 บาท โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ  99.99 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าอุปโภค ซ่ึงปัจจุบันทั้ งสองบริษทัยงัอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าวในอนาคต 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ลงทุน
ระบบปฏิบติัการใหม่ท่ีทนัสมยัมาสนับสนุนการขยายธุรกิจของแม็คโครให้ด าเนินไปอย่างรวดเร็วและ
ยัง่ยืน ภายหลงัการวางรากฐาน ติดตั้งและทดสอบการใชง้านระบบในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี โดยในเดือน
ตุลาคม ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดน้ าระบบปฏิบติัการใหม่มาใชเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงในช่วงหลงัจากการข้ึนระบบ 
บริษทัฯ ยงัตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ดเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าระบบท างานอย่างถูกตอ้งตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยคาดว่า
ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนนบัจากวนัท่ีข้ึนระบบใหม่น้ี ซ่ึงระบบน้ีเม่ือไดรั้บการพฒันาต่อยอดในเร่ืองการใช้
งานดา้นการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ การวิเคราะห์ จะเป็นฐานรากในการขยายการด าเนินธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศในอนาคต และสามารถน าขอ้มูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบโจทย์
ลกูคา้ผูป้ระกอบการท่ีมีความตอ้งการเฉพาะและแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี 

ดว้ยศกัยภาพดา้นการแข่งขนั และกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ในการพฒันาสินคา้และบริการใหมี้
ความหลากหลายและมีคุณภาพดีอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ในแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมุ่งเนน้การขยายไปในธุรกิจบริการดา้นอาหาร ดว้ยตระหนกัถึงศกัยภาพใน
การเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมธุรกิจด้านอาหาร และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในดา้นการท่องเท่ียวและการพฒันาอาหารปลอดภยั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
มีผลการด าเนินงานท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 155,917 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 9.4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นจากอตัราก าไรท่ีปรับสูงข้ึน โดยบริษทัฯ มีก าไรเบ้ืองตน้ในปี 2558 จ านวน 14,667 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราก าไรเบ้ืองตน้เท่ากบัร้อยละ 9.6 และมีก าไรสุทธิ จ านวน 5,378 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
สุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.4 การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัความสามารถในการเติบโต
ของรายไดข้องบริษทัฯ ตลอดจนความสามารถในการเพ่ิมอตัราก าไรเบ้ืองตน้ซ่ึงนอกจากจะเป็นผลมาจาก
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การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของบริษทัฯ ใน
การขยายสดัส่วนการตลาดในกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารใหม้ากข้ึน 

14.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน – งบการเงินรวม 

  
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 126,638 139,271 152,604 

รายไดร้วม ลา้นบาท 129,781 142,532 155,917 

ก าไรเบ้ืองตน้ ลา้นบาท 10,964 12,500 14,667 

EBITDA ลา้นบาท 6,855 7,816 8,920 

ก าไรสุทธิ ล้านบาท 4,310 4,922 5,378 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.90 1.03 1.12 

รายได้ 

ยอดขายรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2558 มีจ านวน 152,604 ลา้นบาท เติบโตข้ึนร้อยละ 9.6 เม่ือเทียบกบัปี 
2557 โดยยอดขายของแมค็โครเติบโตในอตัราร้อยละ 9.4 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดข้ยาย
สาขาใหม่ในรูปแบบสาขาต่าง ๆ อีกจ านวน 16 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แมค็โคร จ านวน 7 สาขา แมค็โคร 
ฟูดเซอร์วิส จ านวน 4 สาขา อีโค พลสั จ านวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดชอ้ป จ านวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 
จ านวน 2 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี แม็คโครมีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 98 สาขาทัว่ประเทศ ประกอบดว้ยศูนยจ์ าหน่าย
สินคา้แมค็โคร จ านวน 70 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จ านวน 12 สาขา อีโค พลสั จ านวน 8 สาขา แมค็โคร ฟดูชอ้ป 
จ านวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 17 
สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 81 สาขา ตามล าดบั และยอดขายของบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ สยามฟูด เซอร์วิส และ
วีนาสยาม ฟู้ ด เติบโตในอตัราร้อยละ 17.2 และร้อยละ 42.6 ตามล าดบั  

นอกจากน้ี ยงัเป็นผลมาจากพัฒนาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยมีการขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่ม
ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ห้บริการจดัเล้ียง หรือกลุ่มโฮเรกา้ ดงัจะเห็นไดจ้าก
บริษทัฯ ไดมุ่้งมัน่พฒันาศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบของแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ทั้งขนาด 1,000-5,000 ตาราง
เมตรและขนาดเลก็เพ่ิมข้ึน เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพในแต่ละทอ้งถ่ินไดส้ะดวกยิ่งข้ึน และสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้การพฒันาการท่องเท่ียว และศกัยภาพในการเติบโตและขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมธุรกิจดา้นอาหาร ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยม
การรับประทานอาหารนอกบา้น โดยยอดขายของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้เติบโตจากสัดส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็น
ร้อยละ 24 ของยอดขายรวมในสิบกวา่ปีท่ีผา่นมา  
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อน่ึง เม่ือรวมกบัรายไดค่้าบริการ (ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการส่งเสริมการขายผา่น Makro mail เป็นตน้) จ านวน 
2,613 ลา้นบาท และรายได้อ่ืน (ซ่ึงประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่า และการจัดงานกิจกรรมลูกค้าประจ าปีของ    
บริษทัฯ เป็นตน้)จ านวน 700 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 155,917 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จ านวน 13,385 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ  

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าแมค็โคร                             
แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ     
อโีค พลสั แมค็โคร  ฟูดช้อป และ        
สยามโฟรเซ่น 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภค
บริโภค และรายไดอ่ื้น 

สยามแมค็โคร - 128,295 98.9 140,769 98.8 153,799 98.6 

2. ให้บริการด้านการบริหาร ด้าน
เทคนิคและสนับสนุน 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
และรายไดอ่ื้น* 

แมค็โคร  
อาร์โอเอช** 

99.99 - - - - - - 

ARO**  100.00 - - - - - - 

โปรมาร์ท** 99.99 - - - - - - 

3. น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแช่แขง็
และแช่เยน็ 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
และรายไดอ่ื้น* 

สยามฟูด เซอร์วสิ  99.99 1,422 1.1 1,587 1.1 1,870 1.2 

4. น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้า
แช่แขง็และแช่เยน็ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 
และรายไดอ่ื้น*  

วนีาสยาม ฟู้ด  100.00 64 0.0 176 0.1 248 0.2 

รวมทั้งส้ิน 129,781 100.0 142,532 100.0 155,917 100.0 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 
  ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือด าเนินธุรกิจ 

ก าไรเบือ้งต้น 

ก าไรเบ้ืองตน้ของบริษทัฯ ในปี 2558  มีจ านวน 14,667 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,167 ลา้นบาทจากปี 2557 คิดเป็นอตัรา
การเติบโตเท่ากบัร้อยละ 17.3 โดยอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 9.6 ต่อยอดขายรวม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.0 ของปี 
2557 ทั้งน้ี ก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการทุ่มเทอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาฐานลกูคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การ
ขยายสดัส่วนการตลาดในกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร การคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย 
มีคุณภาพดีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และเพ่ิมสัดส่วนยอดขายของสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูง
เพ่ิมข้ึน ดงัเห็นไดจ้ากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ และสินคา้จ าพวกอาหารสดท่ีเติบโตข้ึน 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งส้ิน 10,930 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วม
เท่ากบัร้อยละ 7.0 โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 1,544 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.4 สาเหตุหลกัจาก 

ค่าใช้จ่ายในการขาย: ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัฯ ในปี 2558 เท่ากบั 8,858 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
18.6 จากปีก่อน โดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายสอดคลอ้งกบัจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยจ านวนสาขาท่ีเปิดใหม่ตั้งแต่ปี 2557 และปี 2558 มีจ านวน 13 สาขา และ16 สาขา ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ ในปี 2558 เท่ากบั 2,072 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 7.9 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบปฏิบติัการใหม่ของ
บริษัทฯ ซ่ึงบริษทัฯ ได้น าระบบปฏิบัติการดังกล่าวมาใช้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตั้ งแต่ปลายปี 2558 และ
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

รายการ 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,713 78.2 7,466 79.5 8,858 81.0 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,871 21.8 1,920 20.5 2,072 19.0 
รวม 8,584 100.0 9,386 100.0 10,930 100.0 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม 6.6% 6.6% 7.0% 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน เท่ากบั 237 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 69 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2557 มีสาเหตุหลกั
มาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการขยายสาขาและ
รองรับการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 5,378 ลา้นบาท หรือ 1.12 บาทต่อหุน้ คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 
3.4 เติบโตร้อยละ 9.3 จากปี 2557 ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีปรับตวัดีข้ึน
จากสัดส่วนยอดขายของสินค้าท่ีมีอตัราก าไรสูงเพ่ิมข้ึน รวมทั้ งการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงนิ – งบการเงนิรวม 

  ณ 31 ธันวาคม 

  2556 2557 2558 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 36,104 43,666 47,910 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 25,803 30,879 33,703 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 11,021 12,787 14,207 
 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2558 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เท่ากบั 47,910 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,244 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.7 
จากปี 2557 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
สิทธิการเช่า ซ่ึงเป็นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปี การเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่
เยน็ และคลงัเกบ็สินคา้แช่แขง็แห่งใหม่ และสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน 

สินทรัพย์หมุนเวยีน: สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบั 17,326 ลา้นบาท ลดลงจาก 17,406 ลา้น
บาทในปี 2557 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.5 สาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง รวมทั้ง
ส่วนลดรับคา้งรับ และรายไดค้า้งรับท่ีลดลง อย่างไรก็ดีสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั
จ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 36.2 ทั้ งน้ี สินทรัพย์
หมุนเวียนมีองคป์ระกอบหลกัคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินคา้คงเหลือ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นองค์ประกอบหลักของ   
สินทรัพยร์วม เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจท่ีรับช าระสินคา้ในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 
2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2,230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของ  
สินทรัพยร์วม ลดลงจ านวน 2,334 ลา้นบาท หรือร้อยละ 51.1 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2557 สาเหตุหลกัมาจาก
การลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนรวมเป็นจ านวน 6,379 ลา้น
บาท เพ่ือใช้ขยายสาขาเป็นหลกั รวมทั้งซ้ือท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างเพ่ือปรับปรุงใชเ้ป็นอาคารส านกังาน
ใหญ่แห่งใหม่ และจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปีจ านวน 3,936 ลา้นบาท 

ลกูหน้ีการคา้: บริษทัฯ มียอดลกูหน้ีการคา้ท่ีค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม เน่ืองจากลกัษณะ
ธุรกิจหลกัมีการรับช าระค่าสินคา้ในรูปของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มียอดลูกหน้ี
การค้า เท่ากับ 394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  0.8 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีก่อน ทั้ งน้ี 
ระยะเวลาการรับช าระเงินของบริษทัฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 60 วนั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีลูกหน้ี
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การคา้ท่ีคา้งช าระเกินกว่า 1 ปี ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 7 ของงบการเงินประจ าปี 2558 

ลูกหนีก้ารค้า 

หน่วย: (ล้านบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 194 244 314 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

- 3 - 6 เดือน 

- 6 - 12 เดือน 

 

83 

- 

1 

 

66 

2 

- 

 

79 

4 

2 

รวม 278 312 399 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (5) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 278 312 394 

สินคา้คงเหลือ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเท่ากบั 12,954 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
27.0 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,326 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.9 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2558 จ านวน 16 สาขา อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายการตั้งส ารองค่า
เผื่อผลขาดทุนส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ ลา้สมยั และเคล่ือนไหวชา้ โดยบริษทัฯ ติดตามสถานะของ
สินคา้คงเหลือผ่านระบบปฏิบติัการอตัโนมติั เพ่ือครอบคลุมประเด็นในดา้นความเสียหายจากการเส่ือม
คุณภาพ ล้าสมัย และจากการเคล่ือนไหวช้าของสินค้า ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะด าเนินการตั้ งส ารองค่าเผื่อ           
ผลขาดทุนบางส่วนและเพ่ิมข้ึนเป็นเต็มจ านวน เม่ืออายุของสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนเกินกว่าท่ีก าหนดไว้
ส าหรับสินคา้แต่ละประเภท ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 8 ของงบการเงินประจ าปี 2558 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบั 30,584 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
26,260 ลา้นบาทในปี 2557 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.5 สาเหตุหลกัมาจากการซ้ือท่ีดิน และเช่าท่ีดินระยะยาว
เพ่ือการขยายสาขา และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิมและการลงทุนในระบบปฎิบติัการใหม่ โดย
สัดส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม เท่ากบัร้อยละ 63.8 ทั้งน้ี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบ
หลกัเป็น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากบั 27,039 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 56.5 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึน 3,384 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.3 เม่ือเทียบกบั ณ 
ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนขยายสาขาใหม่จ านวน 16 สาขา การซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
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เป็นสถานท่ีก่อสร้างสาขาใหม่ในปี 2559 และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม และส่ิงปลูก
สร้างเพ่ือปรับปรุงใชเ้ป็นอาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ 

สิทธิการเช่า: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสิทธิการเช่า เท่ากบั 1,835 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8  
ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึน 500 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37.5 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกั    
มาจากการเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการขยายสาขา  

รายการเงินลงทุน: ในรอบปี 2558 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เท่ากับ 382 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3      
ลา้นบาท จากการลงทุนในบริษทั โปรมาร์ท จ ากดั ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินของ
บริษทัฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม การ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบาย
ลงทุนในบริษทัย่อยท่ีกิจการมีอ านาจควบคุม หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการท่ีเป็น
ส่วนสนบัสนุนกิจการบริษทัฯ อนัจะท าใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ี
สามารถผนึกก าลงัเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (Synergy) ให้กบับริษทัฯ โดยสามารถสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ใหมี้ความครบวงจรมากข้ึน หรือขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศได ้หรือเป็น
ธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้การเจริญเติบโตและจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ลงทุนเป็นส าคญั 

ส่วนประกอบของสินทรัพยอ่ื์น: ประกอบดว้ย 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน : ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นหลัก โดย ณ ส้ินปี 2558     
บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  เท่ากับ 267 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2557 จ านวน 16  
ลา้นบาท 

- ค่าความนิยม: บริษทัฯ มีค่าความนิยมจ านวน 167 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของสินทรัพยร์วม 
ซ่ึงเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกของค่า
ความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2558 ขอ้ 4 (ก) และภายหลงัจาก
การรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสมไดม้าเพ่ือเป็นช่องทางในการประกอบกิจการ เพ่ือใหมี้รายไดท้างธุรกิจ 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน: ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจดัการร้านคา้ท่ีใชใ้น
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ โดย ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน เท่ากบั 1,095 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2557 จ านวน 415  ลา้นบาท จากการลงทุนในระบบปฏิบติัการใหม่
ท่ีทันสมยัมาสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ได้
เปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12 ของงบการเงินประจ าปี 2558 
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- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อ่ืน: บริษัทฯ  มี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนจ านวน 68 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย เงินมดัจ า เช่น เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่าส านกังาน เป็นตน้ 

หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2558 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ เท่ากบั 33,703 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,824 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชใ้นการลงทุนขยายสาขาในการรองรับการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
ของบริษทัฯ และจากเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสาขา 

หนี้สินหมุนเวียน: ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 28,684 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 708 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีจ านวน 27,976 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ี
การคา้กิจการอ่ืนจากการสั่งซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสาขาใหม่
จ านวน 16 สาขา ท่ีเปิดระหวา่งปี 2558 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน เท่ากบั 2,614 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของหน้ีสินรวม ลดลง 612 ลา้นบาทจากส้ินปี 2557      
มีสาเหตุหลกัจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และการด าเนินงานตาม
แผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ได้
เปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 ของงบการเงินประจ าปี 2558 

เจ้าหน้ีการค้ากิจการอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการค้ากิจการอ่ืน เท่ากับ 21,621     
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.2 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,352 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 เทียบกบั 
ณ ส้ินปี 2557 มีสาเหตุหลกัมาจากการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงัเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับสาขาใหม่จ านวน 16 สาขา   
ท่ีเปิดระหวา่งปี 2558 

เจา้หน้ีอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีอ่ืน เท่ากบั 1,445 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของ
หน้ีสินรวม เจา้หน้ีอ่ืนมีองคป์ระกอบหลกัเป็นเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น เจา้หน้ีงาน
ก่อสร้างสาขา เป็นตน้ และเจา้หน้ีจากการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีไม่ใช่เพ่ือน าไปขายต่อ (Non-trade)  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 303 ลา้นบาท     
คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีองค์ประกอบหลกัเป็นเป็นเงินรับประกนังาน
ก่อสร้างสาขา และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน: ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียน เท่ากบั 5,019 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของ
หน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 2,116 ลา้นบาท ทั้งน้ี หน้ีสินไม่หมุนเวียนมีองคป์ระกอบหลกัเป็นหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าการเงิน ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยหน้ีสินไม่
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หมุนเวียนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัมาจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือ
ใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การด าเนินการขยายสาขา และรองรับการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ    

ทั้งน้ีเป็นผลจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ เช่น การด าเนินการขยายสาขา และรองรับการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 32 ลา้นบาท     
คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนมีองค์ประกอบหลกัเป็นเงินมดัจ าพ้ืนท่ีเช่าท่ี
ไดรั้บจากลกูคา้ เป็นตน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2558 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวน 14,207 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,420 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.1 จาก      
ปี 2557 ซ่ึงมีจ านวน 12,787 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2558 บริษทัฯ 
จ่ายเงินปันผลเท่ากบั 3,936 ลา้นบาท ทั้งน้ี มลูค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 2.96 บาทต่อหุน้ 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทฯ ในปี 2558 มาจากส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรจากการด าเนินงาน และหน้ีสินซ่ึง
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 2.4 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ให้
อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ี อตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูใ่นอตัรา 0.5 โดย
ในปี 2557 อยูใ่นอตัรา 0.4 

ส่วนรายจ่ายลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พ่ือการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซ้ือท่ีดินและ
การเช่าท่ีดินระยะยาวส าหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2559 และการลงทุนซ้ือท่ีดินส่ิงปลูกสร้างเพ่ือปรับปรุงใชเ้ป็น
อาคารส านกังานใหญ่แห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโปรแกรมระบบปฏิบติัการใหม่ท่ีต่อเน่ืองจากปีก่อน 
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การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดได้มา / (ใช้ไป) สุทธิระหว่างงวด – งบการเงนิรวม 

  2556 2557 2558 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ลา้นบาท 5,306 7,661 6,701 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลา้นบาท (3,239) (6,968) (6,370) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลา้นบาท (3,112) (1,140) (2,665) 

กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ / (ลดลง) สุทธิ ล้านบาท (1,045) (447) (2,334) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2,230 ล้านบาท ลดลง 2,334          
ลา้นบาทจากปี 2557 สาเหตุหลกัมาจากการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนท่ีเกิดจากการขยายสาขา และ       
การจ่ายเงินปันผล 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ ส าหรับปี 2558 กระแสเงินสดสุทธิจาก
การด าเนินงานมีจ านวน 6,701 ลา้นบาท ลดลง 960 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.5 จากปี 2557 เน่ืองจากสินคา้คงเหลือท่ี
เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริษทัฯ จะพบว่าในปี 2558 มีระยะเวลา
วงจรเงินสดท่ีติดลบ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2557 เป็นการยืนยนัถึงระบบการจดัการบริหารกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานท่ีดีของบริษทัฯ จากรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีรับช าระสินคา้ในรูปแบบของเงินสด
เป็นส่วนใหญ่ แมว้่าระยะเวลาจ าหน่ายสินคา้ปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากประมาณ 28 วนั ในปี 2557 เป็นประมาณ 30 
วนัในปี 2558 จากการเตรียมสินคา้เพ่ือจ าหน่ายเน่ืองจากมีการขยายสาขามากข้ึน อย่างไรก็ดี ภายใตก้ารบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงัท่ีดี จึงท าให้บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาระดบัท่ีใกลเ้คียงเดิมได ้บริษทัฯ จึงมีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจประจ าวนัและการขยายธุรกิจในอนาคต 

รายการ 2556 2557 2558 

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทัฯ จ านวน 6,370 ลา้นบาทระหว่างปี 2558 เป็นการใช้ไป
ส าหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ ระหว่างปี การซ้ือท่ีดินรวมทั้งการเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ิมส าหรับแผนการ
เปิดสาขาในปี 2558 และปี 2559 รวมทั้งการลงทุนในระบบปฏิบติัการใหม่ และการปรับปรุงอาคารส านกังานใหญ่
แห่งใหม่ 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 

กระแสเงินสดใชไ้ปสุทธิในกิจกรรมการจดัหาเงินระหว่างปี 2558 จ านวน 2,665 ลา้นบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
จ านวน 3,936 ลา้นบาท และการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 2,000 ลา้นบาท 

เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เพ่ืออนุมติัให้บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2558 ในอตัรา
หุ้นละ 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 2,160 ลา้นบาท ซ่ึงจ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ี
เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 เมื่อ
วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 
1,920 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 0.85 บาทต่อหุ้น หรือ 4,080 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ ใน
วนัท่ี 20 เมษายน 2559 

14.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 0.6 เท่า โดยบริษทัฯ สามารถคงระดบัเดียวกนั
กบัปี 2557 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 9.6 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีร้อยละ 9.0 เป็นผลมาจากการ
พฒันาฐานลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การขยายสัดส่วนการตลาดในกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร
การคดัเลือกผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองและเพ่ิมสัดส่วนยอดขายของสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูงเพ่ิมข้ึน โดยคดัสรรสินคา้ท่ี
ดีมีคุณภาพและมีตน้ทุนท่ีต ่าลง 

อตัราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 3.4 ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวนสาขาใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่         
ปี 2557 และปี 2558 และการใชร้ะบบปฏิบติัการใหม่ โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 7.0 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีร้อยละ 6.6 
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 39.8 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ส าหรับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11.7 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของ
ก าไรสุทธิ 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็น 2.4 เท่า ซ่ึงเป็นอตัราส่วน
หน้ีสินต่อผูถื้อหุ้นระดบัเดียวกนักบั ณ ส้ินปี 2557 แมว้่าบริษทัฯ จะมีการเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี
เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2557 ก็ตาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

 

หมายเหตุ:  

- การค านวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตามสูตรค านวณท่ีแสดงไวใ้นคู่มือจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จดัท า
โดยส านักงาน ก.ล.ต. อาทิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นค  านวณจากก าไรสุทธิหารด้วยส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ียต้นงวดและปลายงวด) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นค  านวณจากหน้ีสินรวมหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

- ในปี 2558 ไดมี้การปรับปรุงงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2556 และ 2557 เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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14.6 ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินการของบริษทัฯ อย่างมนัียส าคัญในอนาคต 

สภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ 

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการบริโภคของภาคเอกชน โดย
ส่งผลต่อความมัน่คงของรายไดแ้ละความสามารถในการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
การเติบโตของรายไดแ้ละการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี สินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นสินคา้
อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต นอกจากนั้น ฐานลูกคา้สมาชิกของบริษทัฯ ท่ีมีมากกว่า 2.8 ลา้นราย       
ทัว่ประเทศ ซ่ึงครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรียบเสมือนตวัช่วยในการกระจายความเส่ียงเม่ือธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ประกอบกบับริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเนน้ความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
โดยไดมี้การพฒันาฐานลูกคา้และผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถ
รักษาการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  

การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การพฒันาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง 
(กลุ่มโฮเรก้า) ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกักลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ โดยรายได้จากกลุ่มโฮเรกา้เติบโตอย่างมี
นัยส าคัญในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในการขยายฐานกลุ่มโฮเรก้า เน่ืองด้วย
อุตสาหกรรมดา้นอาหารมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวซ่ึงรัฐบาลไดบ้รรจุอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยม การรับประทานอาหารนอกบา้น ดว้ยเหตุน้ี การเติบโตของรายไดจ้ากกลุ่มโฮเรกา้จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัฯ ดงันั้น การพฒันาของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยจึงเป็นปัจจัยประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายได้และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีดีและเติบโตในระยะยาว  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยงัคงเป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มผูป้ระกอบการร้านค้าปลีก ซ่ึงบริษัทฯ ให้
ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวให้มีความเขม้แข็งในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ จดัให้มี
ศูนยแ์ม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย เพ่ือให้ค าแนะน าและจดัอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัการร้านคา้ปลีกในหัวขอ้ต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การเลือกสินคา้ขายดีเขา้ร้าน การใชพ้ื้นท่ีภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างความ
แตกต่างใหก้บัร้านโชห่วยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัใหก้บัลกูคา้สมาชิก 

ความสามารถในการขยายจ านวนสาขา 

ความสามารถในการขยายสาขาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 9.6 ทั้ งน้ี บริษัทฯ เปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร          
แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั แมค็รโคร ฟูดชอ้ป และร้านสยามโฟรเซ่น สาขาใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยในระหวา่ง
ปี 2556 - ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีจ านวนสาขาศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส         
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อีโค พลสั แม็ครโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น เพ่ิมข้ึน 14 สาขา 7 สาขา 5 สาขา 1 สาขา และ 2 สาขา 
ตามล าดบั 

กลยทุธ์ในการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายรูปแบบของบริษทัฯ มีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือขยายฐานลกูคา้ให้
ครอบคลุมมากข้ึน ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ือให้ลูกคา้
สามารถเขา้ถึงศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน กล่าวไดว้่า ความสามารถในการขยายสาขาไดต้าม
แผนธุรกิจท่ีวางไวเ้ป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน
อนาคต 

ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ และการจดัหาผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ มีกลยุทธ์โดยยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายไดแ้ละผลก าไรของบริษทัฯ ดว้ยเหตุน้ี 
ศกัยภาพในการจดัหาสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัต่อฐานะ
การเงินหรือการด าเนินการของบริษทัฯ ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้มา
โดยตลอด ดว้ยความใส่ใจในความปลอดภยัดา้นอาหารตลอดทั้งซพัพลายเชน เพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ดา้นอาหารท่ีเขม้งวดเร่ืองคุณภาพ และความปลอดภยัของอาหาร บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมตน้จดัท าระบบการรับประกนั
คุณภาพเป็นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแมค็โครข้ึนภายใต้
โครงการ Quality Pro ซ่ีงเป็นหน่ึงในหลายโครงการของแม็คโครท่ีมุ่งเนน้เสริมสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ไทยผูเ้ป็นต้นน ้ าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถพฒันาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยแม็คโครจะช่วยสนับสนุนดว้ยการรับซ้ือสินคา้เกษตรในแต่ละทอ้งถ่ินเขา้มา
จ าหน่ายในสาขา ประกอบกับช่ือเสียงท่ีดีของบริษัทฯ และยอดขายท่ีเติบโตข้ึนตามล าดับ จึงท าให้บริษัทฯ               
มีศกัยภาพท่ีดีในการจดัหาผลิตภณัฑท์ั้งดา้นราคา และปริมาณของสินคา้ท่ีเพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั และระบบการขนส่งกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัในการด าเนินธุรกิจท่ี
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละผลก าไรของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
สินคา้ตั้งแต่การคดัเลือกหรือจดัหา การรับสินคา้จากผูจ้ดัจ าหน่าย การจดัเก็บ และการขนส่งภายใตก้ารดูแลของ
ผูเ้ช่ียวชาญและกระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นการรับรองว่าสินคา้ท่ีบริษทัฯ จดัจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ดีและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ ตลอดจนรองรับ
การขยายสาขาของบริษทัฯ ในอนาคต และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการปฏิบติังานท่ีส าคญัของบริษทัฯ จะสามารถ
ด าเนินต่อไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  
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ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้แมค็โครจ านวน 4 แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ต่าง ๆ ซ่ึงมีส่วน
ช่วยลดความเส่ียงในกรณีศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใดแห่งหน่ึงตอ้งปิดด าเนินงานชั่วคราวดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ไดแ้ก่ (1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้ สินคา้อุปโภค อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็งท่ีอ  าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแช่แข็งขนาดเล็กท่ีอ  าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา         
(3) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคท่ีอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ (4) ศูนยก์ระจาย
สินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่เยน็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แข็งแห่งใหม่ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึง
เร่ิมเปิดด าเนินการในปลายปี 2558 ท่ีผา่นมา 

การจดัหาบุคลากร 

จ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความ
จ าเป็นในการจดัหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหเ้พียงพอกบัจ านวนสาขาในปัจจุบนั และรองรับการเพ่ิมจ านวนสาขาอยา่ง
ต่อเน่ืองตามแผนธุรกิจ รวมทั้ งการฝึกอบรมให้มีความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

อยา่งไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีความสามารถในการจดัหาพนกังานไดเ้พียงพอต่อการเติบโตของแผนธุรกิจโดยไม่
ส่งผลกระทบในด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อย่างใด โดยบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความพร้อมดา้นบุคลากรมา
โดยตลอด นอกเหนือจากโครงการพฒันาบุคลากรในองค์กร บริษทัฯ ยงัมีแผนร่วมกบักลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์
ผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ ผา่นสถาบนัการจดัการปัญญาภิวตัน ์(PIM) 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มลู หนา้ท่ี 172 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ 
ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี  เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อผูส้อบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกต้องแลว้ 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ก ากบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดร้ับรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

              

  ช่ือ  ต าแหน่ง                        ลายมอืช่ือ 

1. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ   ………………………… 

2. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  …………………………. 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

 สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน …………………………. 

  



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ หนา้ท่ี 173 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 174 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ  

1. กรรมการ 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายอาสา สารสิน 

 

26 มกราคม 2537 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ 

79 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 

 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2556 Role of Chairman Program (RCP) 

- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND) 

- 2550 Audit Committee Program (ACP) 

- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

2544 – ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2541 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2549 –ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํ กดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)              

กรรมการ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํ กดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ 

บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 175 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2547 – ปัจจุบนั 

 

2546 – ปัจจุบนั 

 

2538 – ปัจจุบนั 

 

2536 – ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการ 

มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย 

ประธานท่ีปรึกษา 

สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 

กรรมการ 

บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จาํกดั 

นายอรรถพร   

ข่ายม่าน 

 

16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

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

Accountants in Australia 

- Associateship in Accounting from Western 

Australian Institute of Technology (presently 

known as Curtin University of Technology) 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

 

ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2535 – 2539 

 

 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 176 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายชวลิต  

อตัถศาสตร์ 

 

16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

67 ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย  สาํนกัอบรมศึกษากฏหมายแห่ง

เนติบณัฑิตยสภา 

- เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2552 – 2556 

 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2520 – 2548 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สาํนกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

นายธีระ วิภูชนิน 

 

14 พฤษภาคม 2546 

กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ 

และประธาน

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

66 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน Stevens Point   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2557 Chartered Director Class (CDC) 

- 2548 Audit Committee Program (ACP) 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/          

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 177 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 2546 – ปัจจุบนั 

 

2543 – ปัจจุบนั 

 

2538 – ปัจจุบนั 

 

 

2551 – 2552 

 

 

 

2541 - 2547 

 

2538 – 2540 

 

2533 – 2537 

 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/              

กรรมการอิสระ 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํ เขา้แห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย 

บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ทเ์อเชีย จาํกดั 

ดร. ชยัวฒัน ์  

วิบูลสวสัด์ิ 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

69 ปี ไม่มี ไมมี่ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัวิลเลียม 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลย ี

  แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2549 Director Certif ication Program (DCP) 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2553 –ปัจจุบนั  

  

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคม/            

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการการกาํกบัดูแลกิจการ/   

กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 178 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 2547 – 2553 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

2549 – 2551 

 

2554 – 2549 

 

2540 – 2551 

2539 

 

2538 – 2539 

ประธานกรรมการบริหาร 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี - 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 

รองประธานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ            

ตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงั 

ผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงัและ 

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี 

นายโชติ โภควนิช 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

73 ปี ไม่มี ไม่มี - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ               

มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด      

มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํ กดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน/ กรรมการใน    

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 179 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2555 IOD National Director Conference 2012 

Moving Corporate Governance Forward: 

Challenge for Thai Directors 

- 2555 Monitoring the Quality of Financial 

Reporting (MFR) 

- 2555 Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) 

- 2555 How to Measure the Success of Corporate 

Strategy (HMS) 

- 2555 Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM) 

- 2555 Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) 

- 2555 Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

- 2543 Chairman 2000 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2543 – 2544 

 

 

2537 – 2540 

 

 

 

2552 – ปัจจุบนั 

 

2545 – ปัจจุบนั 

 

2545 – ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2547 – 2549 

 

 

2535 – 2537 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทัเงินทุน ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

(ปัจจุบนัช่ือ ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)) 

ประธาน 

กลุ่มบริษทั ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ธนาคาร สินเอเชีย จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัช่ือ ธนาคาร             

ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)) 

กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจาํประเทศไทย 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 180 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายก่อศกัด์ิ  

ไชยรัศมีศกัด์ิ 

 

5 กรกฎาคม 2556 

รองประธานกรรมการท่ี 

1 และกรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

63 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์                       

โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

สาขาวิชาการจดัการ                                

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลยันอร์ธ-เชียงใหม ่

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ

บญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2549 The Role of Chairman 

- 2543 Director Certif ication Program (DCP) 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2533 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2533 – ปัจจุบนั 

 

2526 – 2530 

 

2522 – 2526 

 

2522 – 2526 

 

2522 – 2526 

 

2522 – 2526 

 

2516 – 2521 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการท่ี 1/ กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร (การคา้ระหวา่งประเทศ) 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (ประจาํฮ่องกง) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั กรุงเทพการประมง จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส์ จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบอาหารสตัว ์

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

- นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี 

- นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน ์



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 181 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิสถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน ์

- กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

- ประธานสมาพนัธ์หมากลอ้มจีนโลก 

- นายกสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 

นางสุชาดา   

อิทธิจารุกุล 

 

29 สิงหาคม 2539 

รองประธานกรรมการท่ี 

2/ กรรมการบริหาร  

และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

63 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2546 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2544 – 2556 

 

2544 – 2553 

 

2538 – 2544 

 

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการท่ี 2 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั ARO จาํกดั 

- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 182 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ดร.ประเสริฐ   

จารุพนิช 

 

7 พฤษภาคม 2531 

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

และกรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

67 ปี 200 

(ไม่เปล่ียนแปลง) 

ไม่มี - ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and 

Management, Oklahoma State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2551 Role of the Compensation Committee 

- 2547 Director Certification Program (DCP) 

- 2547 Finance for non-finance director 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2531 – ปัจจุบนั 

 

2551 – 2552 

 

2550 – 2553 

 

2531 – 2550 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี - 

นายพิทยา   

เจียรวิสิฐกุล 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ 

กรรมการบริหาร  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

60 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2543 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2556 – 2558 

 

2542 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร/ กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 183 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2536 

 

 

2530 

 

2528 

 

2527 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

- บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

- บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จาํกดั 

- บริษทั ปัญญธารา จาํกดั  

- บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั 

- บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั 

 กรรมการ 

 สภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและ                  

การจดัจาํหน่าย 

 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทั C.P. Standard Resources จาํกดั (ประเทศฮ่องกง) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวซ ์จาํกดั 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 184 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายปิยะวฒัน ์ 

ฐิตะสทัธาวรกุล  

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

62 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยั

ราชภฎัสวนดุสิต 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2542 – 2557 

 

2539 - 2541 

 

2536 

 

2533 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

2531 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร/ กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

- บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

- วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์

- สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

รองผูจ้ดัการทัว่ไป 

บริษทั ซี.พี. เคเอฟซี จาํกดั 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 185 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2529 

 

2526 

 

2521 

ผูจ้ดัการกิจการเป็ดเชอร่ี 

บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

ผูจ้ดัการกิจการไก่ยา่ง 

บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

โครงการสุกรชาํแหละ 

บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

นายสุภกิต  

เจียรวนนท ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 51 ปี ไม่มี เป็นพี่ชายของ 

นายณรงค ์

เจียรวนนท ์และ 

นายศุภชยั  

เจียรวนนท ์

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ           

มหาวิทยาลยันิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2554 Director Accreditation Program (DAP) 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ/ กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั ผิง อนั อินชวัรันช ์(กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า จาํกดั 

- บริษทั โลตสั ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 

- บริษทั ฟอร์จูน เซ่ียงไฮ ้จาํกดั 

- บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

- บริษทั ซีพี โภคภณัฑ ์จาํกดั 

- บริษทั เจียไต๋ กรุ๊ป จาํกดั 

- บริษทั เจียไต๋ ดีเวลลอปเมน้ท ์อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

รองประธานกรรมการการ 

- บริษทั เซ่ียงไฮ ้ฟอร์จูน เวิลด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

- บริษทั เจียไต๋ อินเตอร์เนชัน่แนลไฟแนนซ ์จาํกดั 

- บริษทั เจียไต๋ วิชัน่ จาํกดั 

- บริษทั เจียไต๋ เทรดด้ิง (ปักก่ิง) จาํกดั 

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย) กลุ่มธุรกิจ

พฒันาท่ีดิน (ไทย) กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจ 

ยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม (จีน) บริษทั เครือเจริญ       

โภคภณัฑ ์ จาํกดั 

ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ซีพี โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน)  

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน)                        

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

- บริษทั เซ่ียงไฮ ้โลตสั ซุปเปอร์มาร์เกต็ เชนส์ สโตร์ จาํกดั 

ประธานกรรมการร่วม 

บริษทั เซ่ียงไฮ ้คิงฮิวล ์- ซุปเปอร์แบรนดม์อล ์จาํกดั 

ประธานกรรมการบริษทั 

- บริษทั เอสเอม็ ทรู จาํกดั 

- บริษทั ปักก่ิง โลตสั ซุปเปอร์มาร์เกต็ เชนส์ สโตร์ จาํกดั 

- บริษทั แมส เจียน อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 

- บริษทั ฟอร์จูน ลิสซ่ิง จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

2556 

2556 

2555 

 

2554 

 

2553 

2552 

 

- บริษทั เจียไต๋ โลตสั (เซ่ียงไฮ)้ จาํกดั 

- บริษทั เจียไต๋ เรียล เอสเตรส กรุ๊ป จาํกดั 

- บริษทั เจียไต๋ พร็อพเพอร์ต้ี เมเนสเมน้ท ์จาํกดั 

- บริษทั เจียไต๋ แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั 

- บริษทั ซีที ไบร์ท โฮลด้ิง จาํกดั 

- บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จาํกดั 

- บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จาํกดั 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ยทีูวี เคเบ้ิลเน็ตเวอร์ค จาํกดั (มหาชน) 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 

ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธิการการแรงงานและ

สวสัดิการสงัคม วุฒิสภา 

Vice Chairman of Youth Committee of  China   

Overseas Chinese  Investment Enterprises Association 

ประธานหอการคา้ไทยในจีน 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2552 

 

2552 

ท่ีปรึกษาประจาํคณะกรรมาธิการการศึกษา  

สภาผูแ้ทนราษฎร 

กรรมการมูลนิธิเดอะบ้ิลด์ 

นายณรงค ์ 

เจียรวนนท ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

50 ปี ไม่มี เป็นนอ้งชายของ

นายสุภกิต  

เจียรวนนท ์และ

พี่ชายของ 

นายศุภชยั  

เจียรวนนท ์

 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

Business Administration, New York University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตร Advance Management Program : 

Transforming Proven Leaders into Global 

Executives, Harvard Business School

มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2550 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2551 – ปัจจุบนั  

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการบริหาร/ กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั Shanghai Yilian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Shanghai Ailian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Shanghai Songlian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั Shanghai Cailian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Nantung Tonglian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Kunshan Tailian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั C.P. Zonglian (Shanghai) Management จาํกดั  

- บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2552 – ปัจจุบนั 

 

- บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

กรรมการ 

- เครือเจริญโภคภณัฑ ์“สรรหาบุคลากรของเครือ” 

- บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

- บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จาํกดั 

- บริษทั Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จาํกดั 

- บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ ์            

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั

บริษทั แกรนด ์ริเวอร์ ฟรอนท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ดิ ไอคอนสยาม จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จาํกดั 

รองประธานคณะกรรมการ  

- บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย)  

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

- กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

- บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

- บริษทั CP Lotus Corporate Management จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ ซีพ ี

กรรมการ 

- บริษทั ซีนิเพลก็ซ ์จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2551 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2551 - 2553 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 - 2553 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

 

- บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จาํกดั 

- บริษทั Wuxi Yilian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Taizhou Yilian Supermarket Chain Store จาํกดั 

- บริษทั Hefei Ailian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Changsha Chulian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Wuchan Yichu Ailian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Changsha Ailian Supermarket จาํกดั 

- บริษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั 

- บริษทั Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จาํกดั 

- บริษทั Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

- บริษทั Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

- บริษทั Zhejiang CP Trading จาํกดั 

กรรมการบริหาร 

บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการอาวุโส 

- บริษทั Chia Tai (China) Investment จาํกดั 

- บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

กรรมการบริหาร 

บริษทั ซี.พี. โภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั Qingdao Lotus Supermarket จาํกดั 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 191 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปัจจุบนั 

 

 

2546 – ปัจจุบนั 

 

 

2545 – ปัจจุบนั 

 

2544 – ปัจจุบนั 

 

2544 – ปัจจุบนั 

 

2543 – ปัจจุบนั 

 

2540 - 2545 

 

2538 - 2540 

 

กรรมการ 

- บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

- บริษทั Xi’an Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั Tai’an Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

- บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

กรรมการ 

ธนาคาร Business Development 

กรรมการบริหาร 

บริษทั Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั

กรรมการ 

บริษทั Yangtze Supermarket Investment จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จาํกดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) จาํกดั 

นายศุภชยั  

เจียรวนนท ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 48 ปี ไม่มี เป็นนอ้งชายของ

นายสุภกิต  

เจียรวนนท ์และ

นายณรงค ์

เจียรวนนท ์

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 

มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2554 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2540 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ ประธานคณะผูบ้ริหาร 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 192 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2539 

 

2538 

 

2537 

 

 

2536 

 

2535 

 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

2545 – ปัจจุบนั 

 

2544 – ปัจจุบนั 

 

2543 – ปัจจุบนั 

 

2542 – 2556 

 

2539 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้นปฏิบติัการและพฒันาธุรกิจ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการทัว่ไปโทรศพัทน์ครหลวงตะวนัออก 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายสนบัสนุนและประสานงานวางแผน    

และปฏิบติังานโครงการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายหอ้งปฏิบติัการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ กดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ท่ีอาวุโสประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั พนัธวณิช จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

 บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั เอเซีย มลัติมีเดีย จาํกดั 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 193 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2534 

 

2533 

 

2532 

 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2553 – 2554 

 

2552 – ปัจจุบนั 

2551 – ปัจจุบนั 

 

2551 – 2552 

 

 

เจา้หนา้ท่ีการเงินอาวุโส (2 ปี) 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

Management Trainee (1 ปี) 

Soltex Federal Credit Union, USA 

Management Trainee (1 ปี) 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถมัภ ์(TCT) 

ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

- กรรมการมูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

- กรรมการท่ีปรึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และ

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจดัการ

นวตักรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพวิเตอร์แห่งชาติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 

กรรมการคณะกรรมการอาํนวยการโครงการจดัหา และ

บริการดวงตาเชิงรุกทัว่ประเทศ 

กรรมการคณะกรรมการจดัหาทุนและประชาสมัพนัธ์เพื่อ

ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และ

อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 194 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2549 – ปัจจุบนั 

 

 

2548 – 2550 

- กรรมการจดัหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย 

- ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนยด์วงตา 

สภากาชาดไทย 

กรรมการสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 

นายอดิเรก  

ศรีประทกัษ ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 69 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยี        

ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                      

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร           

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2546 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2536 – 2545 

 

2533 – 2535 

 

2531 – 2532 

2527 – 2530 

2525 – 2526 

2520 – 2524 

2510 – 2519 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร 

 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการ 

 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ไทยแลนด์

และอินโดจีน 

กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร อินโดนีซีย 

มาเลเซียและสิงคโปร์ 

รองประธานกรรมการ ธุรกิจครบวงจรภูมิภาค 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส กลุ่มธุรกิจไก่แปรรูปครบวงจร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจอาหาร 

ผูจ้ดัการทัว่ไป เขตภาคเหนือ (ธุรกิจอาหารสตัว)์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

บริษทั กรุงเทพอาหารสตัว ์จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

- 2544 Director Certification Program (DCP)  

  

 

 

 

นายอาํรุง  

สรรพสิทธ์ิวงศ ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

62 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทสาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2550 Role of the Compensation Committee 

- 2549 Board Performance Evaluation 

- 2549 DCP Refresher 

- 2546 Company Secretary 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2544 – ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2547 – ปัจจุบนั 

 

2546 – ปัจจุบนั 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2523 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการบริหาร/ กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานสาํนกัการเงิน 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

ธนาคาร วีนาสยาม จาํกดั (ประเทศเวียดนาม) 

กรรมการ 

บริษทั อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 

รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2519 - 2523 เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์โครงการ 

บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นางเสาวลกัษณ์  

ถิฐาพนัธ์ 

 

15 ธนัวาคม 2547 

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร และ 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - สายงาน

บริหารการเงินและ

หน่วยงานสนบัสนุน  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

60 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยม       

อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

 

2545 – 2553 

 

2540 – 2542 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2548 – ปัจจุบนั 

 

2542 – 2545 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานบริหารการเงินและ

หน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ – บญัชีและการเงิน 

บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพร์ซ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั ARO จาํกดั 

- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

 บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส - บญัชีและการเงิน 

กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายฟิลลิป  

วิลเลียม ค๊อกซ ์

 

25 เมษายน 2556 

กรรมการ 70 ปี ไม่มี ไม่มี - Attended the Sydney University to study 

Business Administration, Australia 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2550 – 2553 

 

 

2540 – 2550 

 

 

 

2554 – 2556 

 

 

2548 – 2553 

 

2532 - 2540 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการบริหาร ฝ่ายสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารแหง้) 

และซพัพลายเชนแมเนจเมน้ท ์

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารแหง้) 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Chief Commercial Officer and Member of the Executive 

Board of Directors  

แมค็โคร อเมริกาใต ้

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั มาบุญครอง ศิริชยั ซุปเปอร์มาร์เกต็ จาํกดั 
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2. ผู้บริหาร 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นายชิ หลุง ลิน 

 

15 พฤษภาคม 2546 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร – สายงาน   

ฝ่ายบริหารสินคา้         

ฝ่ายการตลาด และ         

ฝ่ายซพัพลายเชน 

51 ปี ไม่มี ไม่มี - หลกัสูตรการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั  

Chung-Shin ประเทศไตห้วนั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2553 Director Certification Program (DCP) 

 

ปัจจุบนั 

 

 

2557 – 2558 

 

2553 - 2557 

 

2546 -2553 

 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานฝ่ายบริหารสินคา้     

ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซพัพลายเชน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานธุรกิจในประเทศไทย 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟดู เซอร์วิส 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค (กลุ่มอาหารสด) 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

- บริษทั ARO จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั 

กรรมการ/ ผูอ้าํนวยการบริหาร 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

2544 – 2546 

 

2533 – 2544 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสินคา้บริโภค  

แมค็โคร ไตห้วนั 

ผูจ้ดัการกลุ่มอาหารสด 

เวล็คมั ไตห้วนั แดร่ี ฟาร์ม 

นายณอง มิเชล  

เดอ ไกเยอ 

 

1 กนัยายน 2553 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร -  

ฝ่ายพฒันานวตักรรม 

57 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Institut Supérieur de 

Gestion (ISG, Paris) ประเทศฝร่ังเศส 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2553 – 2557 

 

 

 

2552 – 2553 

 

2548 – 2550 

 

2539 – 2548 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร – ฝ่ายพฒันานวตักรรม 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – สายงานบริหารสินคา้ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Offer Director 

 Kingfisher Group 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 Giant Hypermarket, Dairy Farm 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและบริหารสินคา้ 

Carrefour  

นายพอล สตีเฟ่น 

ฮาวเว ่ 

 

2 กนัยายน 2556 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

สายงานสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 

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

Melbourne Institute of Technology            

ประเทศออสเตรเลีย 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2556 – 2557 

 

 

 

2542 - 2556 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานพฒันาระบบขอ้มูล  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Oracle Enterprise Architect 

Oracle Corporation 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

นายดาวิด พซิูเยร์ 

 

1 กนัยายน 2558 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - สายงานฝ่าย

ขายและปฏิบติัการ 

ฝ่ายพฒันาลูกคา้ และ

ฝ่ายก่อสร้างและ

สถานท่ี 

45 ปี ไม่มี ไม่มี University of Caen Lower Normandy, Economics 

Caen ประเทศฝร่ังเศส 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

 

2549 – 2551 

 

 

 

2558 

 

2553 – 2557 

 

2552 – 2553 

 

 

2548 

 

 

2542 – 2548 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร –สายงานฝ่ายขายและ      

ปฏิบติัการ ฝ่ายพฒันาลูกคา้ และ ฝ่ายก่อสร้างและสถานท่ี 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

Operations and Sales Director 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Makro Atacadista S.A. Sao Paulo, Brazil 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Makro Supermayorista S.A. Lima, Peru 

Regional Customer Development Director 

Makro South America, São Paulo, Brazil Covering  

Brazil, Venezuela, Peru, Colombia, Argentina 

Operations Manager 

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

Philippines, Malaysia, Indonesia, Pakistan  

Store Manager 

Makro, (Cascais, Coimbra, Palmela), Portugal 

 

 

 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2558  
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3. เลขานุการบริษทัฯ 

 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนิโลบล  

ตั้งประสิทธ์ิ 

 

18 มีนาคม 2551 

เลขานุการบริษทัฯ 56 ปี ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม)             

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย                                             

สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- Certificate in Attorney Assistant Training 

Program,   Litigation/Corporation, UCLA 

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

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (“LLM”) โรงเรียน

กฎหมาย มหาวิทยาลยัเทมเปิล ฟิลลาเดเฟีย      

มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

2551 – ปัจจุบนั  

 

 

 

2548 – ปัจจุบนั  

 

2532 – 2547 

 

2529 - 2532 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษทั  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/ ทนายความหุน้ส่วน  

บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

ทนายความหุน้ส่วน  

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

ทนายความ (ประจาํบริษทั)  

หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน บีกริมแอนดโ์ก 
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รายช่ือบริษทั บริษทัย่อย 

รายช่ือ สยามฟูด เซอร์วสิ วนีาสยาม ฟู้ด แมค็โครอาร์โอเอช ARO โปรมาร์ท 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  

นายชิ หลุง ลิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

นางพรทิพย ์หล่อทรัพย ์     กรรมการ 

นางอารีย ์วงศรั์ศมี     กรรมการ 

นางศิริพร เดชสิงห์     กรรมการ 

นายริคาร์โด ้เบารอตโต ้     กรรมการ 

นางสุดารัตน ์ชมอินทร์ กรรมการ     

นางสาวธญัมาส วรชาติ กรรมการ     

นายเลิง ชิว ปง กรรมการ     

นายจิรวฒัน ์เดชาเสถียร    กรรมการ  

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ท่ี 202 
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ช่ือ – สกลุ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นายมนตรี  

คงเครือพนัธุ์ 

 

หัวหนา้ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

42 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  

สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรผูส้อบบญัชี

อนุญาต (CPA) 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

ปี 2547 – ปี 2557 

 

 

ปี 2545 – ปี 2547 

 

 

ปี 2538 – ปี 2545 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบ 

 

Executive 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

PricewaterhouseCoopers UK 

 

 

บริษทั คูเปอร์สแอนดไ์ลยแ์บรนด ์จาํกดั 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี 

ให้บริการท่ีปรึกษา ฯลฯ 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี 

ให้บริการท่ีปรึกษา ฯลฯ 

 

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

ตรวจสอบบญัชี 

2. นางปฐมา  

ระวงัภยั อมัพวา 

 

หัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย

และกาํกบักิจการท่ีดี 

54 - มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง

กฎหมายธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร

บริหารธุรกิจ Australian 

Business College, Perth, 

Western Australia 

- นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

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

 

 

 

ปี 2545 – ปี 2554 (มิ.ย.) 

 

 

ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.) 

 

 

ปี 2532 – ปี 2544 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและกาํกบั

กิจการท่ีดี 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและภาษี 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมาย 

 

หัวหนา้ฝ่ายนิติกรรม

สัญญา ทนายความ ท่ี

ปรึกษากฎหมาย 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ซีอาร์ซี อาโฮลด ์จาํกดั 

 

 

บริษทั สาํนกังานกฎหมาย เสรี – มานพ จาํกดั 

บริษทัสาํนกังานกฎหมาย ไพบูลย ์สุตนัติวรคุณ จาํกดั 

บริษทั เอนก แอนด ์แอสโสซิเอท จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

 

 

ดํา เนิน ธุรกิจศูนย์จ ําห น่ ายสิ น ค้า

อุปโภคและบริโภค 

 

ดํา เนิน ธุรกิจศูนย์จ ําห น่ ายสิ น ค้า

อุปโภคและบริโภค 

 

ให้บริการปรึกษากฎหมาย สัญญา 

การลงทุนและคดีความ 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ หนา้ท่ี 203 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น หนา้ท่ี 204 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 
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