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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิ  

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและ

บริการตนเอง โดยจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อ  “แม็คโคร” 

ซ่ึงมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศไทย บริษทัฯ ดาํเนินงานโดยทีมผูบ้ริหารมืออาชีพซ่ึงประจาํอยูท่ี่สาํนกังานใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร และแต่ละสาขา เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว  ้โดยในปี 2532 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการเปิดศูนย์จาํหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขา

ลาดพร้าว ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการขยายสาขาของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร ควบคู่ไปกบัการพฒันา

รูปแบบสาขาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และนาํเสนอสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจภายใตรู้ปแบบสาขา 5 รูปแบบหลกัไดแ้ก่ 

1) Classic Store - ศูนยจ์าํหน่ายสินค้าแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” หรือ 

“ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก” ซ่ึงเป็นรูปแบบสาขาดั้งเดิม และจาํหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคหลากหลายประเภท โดยให้บริการแก่ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายย่อย ซ่ึง

เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

2) Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เพ่ือกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้น

ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ห้บริการจดัเล้ียง (กลุ่มโฮเรกา้) โดยเฉพาะ โดยจดัหา

สินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรมานาํเสนอแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้ อาทิ อาหารสดและ

อาหารแช่แข็ง อาหารแหง้ เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใชท่ี้จาํเป็นสําหรับธุรกิจ

ร้านอาหารและโรงแรม โดยคาํนึงถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงท่ี ความน่าเช่ือถือของแหล่งผลิต 

ความหลากหลาย และความพอเพียงท่ีจะใหบ้ริการครบ ณ จุดเดียวเป็นสาํคญั  

ในปี 2560 บริษทัฯ ริเร่ิมพฒันา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ีมีมากกวา่ 1 ชั้น เน่ืองจากพ้ืนท่ีใน

เมืองค่อนขา้งจาํกดัและมีตน้ทุนสูง เช่น แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ท่ีมี

จาํนวนชั้นใหบ้ริการรวม 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีการขายเฉล่ีย 2,277 ตารางเมตร สาขารูปแบบใหม่น้ีเพ่ิมความ

คล่องตวัในการขยายสาขาของแมค็โครในแต่ละพ้ืนท่ีมากข้ึน และบริษทัฯ จะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ี

เป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยงัพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป 

โดยเฉพาะเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนมากท่ีสุดใน

โลกเมืองหน่ึง มากกวา่ 20 ลา้นคนในปี 2561 จากผลการสาํรวจของ Global Destination Cities Index 

3) Eco Plus Store - “อีโค พลสั” รูปแบบเพ่ือผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกราย

ย่อย รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพ่ือให้บริการแก่

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 2 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

    

ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในทาํเลพ้ืนท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียงจาํนวนมาก 

และมีศกัยภาพในการเติบโต 

4) Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดช้อป” นอกจากการขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 

และใกลก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นสาํคญั แมค็โครไม่หยดุย ั้งท่ีจะพฒันาแมค็โคร ฟูดเซอร์วิสรูปแบบ

ใหม่ ในรูปแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป หรือ ศูนย์จาํหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็ก            

เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่

ตอ้งเดินทางไกล นบัเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสร้างการเติบโตใหก้บัธุรกิจดา้นอาหารของแมค็โครอย่าง

รวดเร็ว ทั้งยงัสร้างความคล่องตวัในการขยายสาขาของแมค็โคร โดยบริษทัฯ จะพิจารณาเปิดสาขาแมค็

โคร  ฟูดช้อปเพ่ิมมากข้ึนแม้ในพ้ืนท่ี ท่ี มีสาขาของแม็คโครตั้ งอยู่  เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ไดใ้กลชิ้ดข้ึน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวและเขตเมืองท่ีมีร้านอาหารกระจุกตวั

อยู่เป็นจาํนวนมาก รวมทั้ งการขยายสัดส่วนลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ืออาหารสดไปปรุงอาหาร

รับประทานเองท่ีบา้นดว้ย ภายหลงัจากสาขาตน้แบบ แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ท่ีมี

พ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในฐานะ

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กไดอ้ย่างใกลชิ้ด รวมทั้ งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยม

จบัจ่ายวตัถุดิบคุณภาพไปปรุงรับประทานท่ีบา้น  

5) ร้านจาํหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” หรือ “ร้านสยามโฟรเซ่น” คือรูปแบบร้านท่ี

บริษทัฯ พฒันาข้ึนมาในปี 2553 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ 

โดยมีพ้ืนท่ีขายประมาณ 80 - 260 ตารางเมตร ในทาํเลย่านตลาดสดท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีตอ้งการสินคา้คุณภาพ ปลอดภยั 

ราคาประหยดัและคงท่ี เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจดัการตน้ทุนธุรกิจไดต้ลอดทั้งปี  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 129 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โคร จาํนวน 79 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 25 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 13 สาขา แมค็โคร

ฟูดชอ้ป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 7 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จาํนวน 33 สาขา และสาขาในต่างจังหวดั จํานวน 96 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 747,802      

ตารางเมตร 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการดา้น

จดัเกบ็และจดัส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น ธุรกิจร้านอาหารและร้านคา้

ปลีกขนาดเล็ก และธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ผ่านการดาํเนินงานของบริษัทย่อย โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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1) บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั (“SFS”) 

ประกอบธุรกิจนําเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัเก็บและจดัส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและ

อาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ

บริการดา้นอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  

2) Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”) (เดิมช่ือ Vina Siam Food Company 

Limited) 

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง

คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อม

ปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหาร

ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ธุรกิจ      

จดัเล้ียง เป็นตน้ 

3) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั (“MROH”) 

ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ งให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/หรือ              

การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

4) ARO Company Limited (“ARO”) 

ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และใหค้าํปรึกษาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ทั้งน้ี การจดัตั้ ง ARO โดยบริษทัฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใน

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในอนาคต 

5) บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั (“PRO”) 

ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

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

ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

7) CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”) 

ประกอบดาํเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 

8) Indoguna (Singapore) Private Limited (“INDS”) 

ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลาม่ี เน้ือสัตวต์ดัแบ่งและอาหารสําเร็จรูปภายใตช่ื้อ 

Carne Meats รวมทั้งนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหาร                   

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 4 
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แช่แขง็คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง

ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน

ประเทศสิงคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

9) Indoguna Dubai Limited Liability Company (“INDD”) 

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง

คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ

จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารในประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

10) Indoguna Lordly Company Limited (“LL”) (เดิมช่ือ Lordly Company Limited) 

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง

คุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสตัว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี ไข่นํ้ า เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง

ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน

ฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ ้าส่ง       

เป็นตน้ 

11) Just Meat Company Limited (“JM”) 

ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ดา้นอาหารสดชั้นดี จาํพวกเน้ือสัตวแ์ละสัตวปี์กใน

ฮ่องกง 

12) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”)  

ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

13) MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company (“MAXZI”) 

ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

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

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

15) ARO Commercial Company Limited (“MM”) 

ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 5 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

    

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ARO PRO MGZ และ MM ยงัอยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจใน

อนาคต  

1.1.1 วสัิยทัศน์  

บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ท่ีจะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนัธกิจหลกั 5 ประการคือ 

1) ขยายตวัดว้ยรูปแบบร้านคา้ท่ีหลากหลาย 

2) ใหร้างวลัความสาํเร็จของทีมงาน และลงทุนกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

3) ศึกษาทาํความเขา้ใจในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 

4) สร้างผลประโยชนสู์งสุดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมรับผิดชอบต่อสงัคม และ 

5) นาํเสนอแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด และคุม้ค่าท่ีสุดใหก้บัลกูคา้ 

1.1.2 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิ  

บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบ

วงจรสําหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ โดยเป้าหมายในการรักษาความเป็นผูน้าํธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งใน

ประเทศไทย และมีแผนขยายจาํนวนสาขาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ เลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจ

อาหารและการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ จึงมีนโยบายพฒันารูปแบบสาขาให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเลง็เห็นถึงโอกาสในการ

ขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ 

กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ คือการ

ยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เพ่ือเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของลกูคา้ ซ่ึง

ปัจจุบนัมีลูกคา้สมาชิกมากกว่า 3.0 ลา้นราย ในการจดัหาสินคา้และมีทุกคาํตอบเร่ืองธุรกิจอาหาร

สาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหารและคา้ปลีกรายย่อย ภายใตส้โลแกน “แมค็โคร คู่คิดธุรกิจ

คุณ” โดยท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการและกิจกรรมดา้นการพฒันาลูกคา้ต่าง ๆ ร่วมกบัคู่คา้

และองค์กรภาครัฐ เพ่ือผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อย และผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร   

เพ่ือศึกษาและทาํความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน เช่น โครงการ “แมค็โครมิตรแท้

โชห่วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยเสริมความสามารถในการ

แข่งขนัทางการคา้ให้แก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจดังาน “วนันดัพบผูป้ระกอบการร้านคา้

ปลีก” “งานตลาดนัดโชห่วย” และ “งานมหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” เป็นต้น 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัดาํเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งให้องคก์รเติบโตอย่าง

ย ัง่ยืน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.4 - การตลาด

และการแข่งขนั)  

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 6 
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การดาํเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาท่ีผ่านมา มีเป้าหมายชัดเจนท่ีจะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้า

ผูป้ระกอบการ จึงก่อให้เกิดพฒันาการทางรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างเด่นชัดคือ 

รูปแบบของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครไดรั้บการพฒันาข้ึนมาอยา่งหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ท่ีมีศกัยภาพท่ีแตกต่างสามารถให้บริการและเขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพในแต่ละทอ้งถ่ินได้

สะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบแมค็โคร ฟดูเซอร์วิสท่ีมีพ้ืนท่ีขายขนาดเลก็ลงเฉล่ียอยู่ท่ี 1,000-5,000 

ตารางเมตร ประสบความสาํเร็จอย่างมากในการเจาะตลาดผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ศกัยภาพสูง เน่ืองจากเพ่ิมความสะดวกให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหารในแต่ละพ้ืนท่ีได้

เป็นอยา่งดี และสอดรับไปกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้การพฒันาการท่องเท่ียวและการ

พฒันาอาหารปลอดภยั ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ซ่ึงเป็นศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส สาขาแรกไดเ้ปิด

ดําเนินการท่ีอําเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผล

ประกอบการเป็นไปตามความคาดหมาย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัแมค็โคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบ

ใหม่ “แม็คโคร ฟูดช้อป” เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการขยายสาขาไปในแต่ละพ้ืนท่ีมากข้ึน ทั้ งน้ี 

ยอดขายของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้เติบโตจากสัดส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 27 ของยอดขาย

รวมในสิบกว่าปีท่ีผ่านมา รวมทั้งจดัหาสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างครบครันภายในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครเพียงแห่งเดียว เป้าหมายเพ่ือจะเป็น “คู่คิดธุรกิจ” 

ของลกูคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง เพ่ือเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน 

ในปี 2561 ธุรกิจของบริษทัฯ ยงัคงเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ

ธุรกิจบริการดา้นอาหารท่ีเป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ ท่ีเนน้ภาค

การท่องเท่ียวและการยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารเขา้สู่ระบบมาตรฐาน ประกอบกบัการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน และเพ่ือ

บรรลุวิสัยทัศน์  “ มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” โดยพิจารณาขยายสาขารูปแบบสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส ท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 

1,000 - 3,000 ตารางเมตร และแม็คโคร ฟูดช้อป ท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร        

เป็นหลกั เพ่ือเขา้ถึงผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีศกัยภาพสูงได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากพ้ืนท่ีในเมืองค่อนขา้งจาํกดั และมีตน้ทุนสูง บริษทัฯ จึงริเร่ิมพฒันา แมค็โคร 

ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ี มีมากกว่า 1 ชั้ น  เช่น  แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส  สาขาบดินทรเดชา 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีจาํนวนชั้นใหบ้ริการรวม 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีการขายเฉล่ีย 2,277 ตารางเมตร หากสาขา

ตน้แบบน้ีประสบความสําเร็จจะเพ่ิมความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโครในแต่ละพ้ืนท่ี              

มากข้ึน และบริษทัฯ จะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ีเป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีชุมชน

เมืองท่ีมีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี

นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง มากกว่า 20 ลา้นคนในปี 2561 จากผลการ

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 7 
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สาํรวจของ Global Destination Cities Index ขณะท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิกยงัคง

ดาํเนินการขยายเขา้ไปในจงัหวดัท่ียงัไม่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบั

ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ   

ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการขยายสาขาศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครในประเทศ ในรูปแบบ

สาขาต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 7 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบ อีโค พลสั จาํนวน 1 

สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส จาํนวน 6 สาขา ส่งผลให ้ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 129 

สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร จาํนวน 79 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 

25 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 13 สาขา แมค็โคร ฟดูชอ้ป จาํนวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 

7 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 747,802 ตารางเมตร 

กว่า 29 ปีของการดาํเนินธุรกิจแมค็โครในประเทศไทย บริษทัฯ สั่งสมประสบการณ์และองคค์วามรู้

ไวเ้ป็นรากฐาน และพร้อมท่ีจะนําไปต่อยอดใช้ได้ทันทีในตลาดใหม่ ๆ ส่งผลให้บริษทัฯ มีความ

พร้อมสูงในการขยายฐานการลงทุนสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งมัน่นาํมาตรฐาน องคป์ระกอบธุรกิจท่ีเป็น

เลิศ และแนวธุรกิจหลกัท่ีพิสูจน์แลว้วา่ประสบความสาํเร็จไปปรับใชใ้นแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม 

ไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัตลาดในแต่ละประเทศ โดยยึดถือ

เอาความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) การเขา้ถึงและเขา้ใจความตอ้งการของ

ลกูคา้ผูป้ระกอบการในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างเฉพาะตวั การมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ชาํนาญทางธุรกิจแบบเจาะลึก ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ย่างเป็นมือ

อาชีพ เป็นตน้ เพ่ือส่งมอบคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการในทุกท่ีท่ีแม็คโครเขา้ไป

ดําเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “คู่ คิด...เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า” การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจสู่

ต่างประเทศ โดยเนน้การร่วมทุนกบัพนัธมิตรธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในทอ้งถ่ิน ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน

ตลาดของแต่ละพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี นบัเป็นกลยุทธ์ในการวางรากฐานและสร้างการเติบโตของธุรกิจแมค็

โครในตลาดสากลอยา่งย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการยึดมัน่ 5 พนัธกิจท่ีสาํคญั 

บริษทัฯ เลง็เห็นศกัยภาพของตลาดคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศกมัพูชาท่ีมีอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตวัต่อเน่ืองเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 6 - 7 ต่อปี อีกทั้งการขยายตวัของกลุ่มผู ้

มีรายไดป้านกลางท่ีมีกาํลงัซ้ือมากข้ึน ท่ีสาํคญัประเทศกมัพูชามีองคป์ระกอบหลายอย่างท่ีคลา้ยคลึง

กับประเทศไทยในอดีต และสินค้าไทยเป็นท่ีนิยมในตลาดกัมพูชาเป็นทุนเดิม การนํามาตรฐาน 

องคป์ระกอบธุรกิจท่ีเป็นเลิศ และแนวธุรกิจหลกัของแมค็โครมาปรับใชท่ี้ประเทศกมัพูชา ในปี 2559 

บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถ่ินในประเทศกัมพูชา จัดตั้ งบริษัทย่อย MAC เพ่ือ

ดาํเนินการขยายสาขาแรกของแมค็โครในต่างแดน ในฐานะผูน้าํศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ระบบสมาชิกแบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) เป็นรายแรกในประเทศกมัพชูา   

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 8 
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ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร กมัพชูา สาขาแรก เปิดใหบ้ริการท่ีเขตเซ็นสก (Sen Sok) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้น

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงพนมเปญ ในรูปแบบคลาสสิก เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2560 นบัเป็นการ

สร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ให้กับผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และ

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศกัมพูชา ได้มีโอกาสเลือกซ้ือสินค้าท่ี

หลากหลาย ครบครัน คุณภาพดี ดว้ยราคาท่ีช่วยประหยดัตน้ทุนไดม้ากกว่า ทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค 

อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสําเร็จรูป อาหารแช่แข็ง และสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ กว่า 10,000 รายการ 

ทั้งน้ี บางส่วนของสินคา้จะคดัสรรมาจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายในทอ้งถ่ินตามนโยบายของบริษทัฯ 

ท่ีพร้อมให้การสนับสนุนผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีไดม้าตรฐานในพ้ืนท่ีท่ีสาขาของแม็คโครตั้ งอยู่ ส่วน

สินคา้ท่ีนาํเขา้จากประเทศไทย จะเป็นผลิตภณัฑจ์าํพวก เน้ือ อาหารทะเลบางประเภท อาหารแช่แข็ง 

รวมทั้งสินคา้คุณภาพ คุม้ค่าราคา ภายใตแ้บรนด์บริษทัฯ อาทิ เอโร่ (aro) เอ็มแอนด์เค (M&K) เซพ

แพค็ (Savepak) และคิว - บิซ (Q - Biz) 

บนพ้ืนท่ีกว่า 9,700 ตารางเมตร ของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโคร กมัพูชา ถูกพฒันาให้เป็นเสมือน

คลังสินค้าครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Service) จึงช่วยให้ผูป้ระกอบการมืออาชีพลดต้นทุน

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปซ้ือสินคา้จากหลากหลายแหล่ง นอกจากน้ี ดว้ยระบบการจดัการสินคา้ของ

แม็คโครท่ีสามารถส่งมอบสินคา้และตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและสมํ่าเสมอ     

ยงัทาํให้ลูกค้าผูป้ระกอบการในกัมพูชาสามารถบริหารจดัการสินคา้ในสินคา้คงคลงัและเงินทุน

หมุนเวียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการยกระดบัมาตรฐานการทาํธุรกิจ

ร้านโชห่วยและร้านคา้ปลีกในประเทศกมัพูชาใหมี้ความเขม้แข็ง สามารถสร้างยอดขายและผลกาํไรท่ี

เพ่ิมข้ึน โดยจดัตั้งหน่วยงานมิตรแทโ้ชห่วยข้ึนประจาํท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร กมัพูชา เพ่ือแสดง

จุดยืนในฐานะ “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ท่ีพร้อมเคียงขา้งผูป้ระกอบการในทุกสถานการณ์ รวมทั้ง

เช่ือมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐหรือคู่คา้ในทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันากิจการโชห่วย

ในประเทศกมัพูชา รวมถึงการยกระดบัมาตรฐานอาหารปลอดภยั เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชนใน

กัมพูชา ในอนาคต บริษัทฯ ยงัคงเดินหน้าขยายกิจการและฐานลูกค้าในกัมพูชาอย่างต่อเน่ือง           

โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดและเศรษฐกิจในประเทศ ซ่ึงอตัราการเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ืองท่ีเฉล่ียร้อยละ 6 - 7 ต่อปี กอปรกับ

แนวโน้มท่ีนักลงทุนต่างชาติเร่ิมเข้ามาลงทุนในประเทศมากข้ึนอีกด้วย ทั้ งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ 

วางแผนท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับตลาดลกูคา้ผูป้ระกอบการท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2561 CP Wholesale India Private Limited ในประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้

เปิดดาํเนินการศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ ภายใตช่ื้อ LOTS Wholesale Solutions เพ่ือเปิดเส้นทางเขา้สู่ตลาด

อินเดีย จาํนวน 2 สาขา ณ กรุงนิวเดลี โดยสาขาแรกเปิดใหบ้ริการเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ี Pitampura ซ่ึง

อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงนิวเดลี บนพ้ืนท่ี 4,600 ตารางเมตร โดยจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีมี

คุณภาพในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารสด เคร่ืองครัว เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน 

สินคา้ตกแต่งบา้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองนอน ส่ิงทอ เคร่ืองใชส้าํนกังาน สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์และอ่ืน ๆ 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 9 
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โดยให้บริการแบบครบวงจร ดว้ยรูปแบบการขายส่งในระดบัมาตรฐานสากล มีสินคา้เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการจดัส่งสินคา้รวมไปถึงการชาํระสินคา้ดว้ยบริการทางการเงินใน

รูป แบ บ ท่ี ห ลากห ลาย  โด ย LOTS Wholesale Solutions ได้ดํา เนิ น การเปิ ดส าขาท่ี  2 ใน ย่าน 

Akshardham ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกรุงนิวเดลี 

การเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ LOTS Wholesale Solutions ทั้ง 2 สาขาในปี 2561 นบัเป็นกา้วสําคญัของ

บริษทัฯ ในการขยายธุรกิจคา้ส่งในประเทศอินเดีย ซ่ึง LOTS Wholesale Solutions ไดด้าํเนินนโยบาย

ให้การสนบัสนุนสินคา้และพนัธมิตรคู่คา้ในทอ้งถ่ิน โดยผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรและอาหารสดจะถูก

จัดซ้ือและส่งตรงมาจากสวนและฟาร์มในชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้

เกษตรกร อีกทั้ งเป็นการช่วยเก็บรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ช่วยลดการสูญเสีย

ระหว่างการขนส่ง และเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดกบัทอ้งถ่ิน (Local Love) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

เป้าหมายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศอินเดียเป็นตลาดท่ีมีความแข่งขนัสูง มี

คู่แข่งซ่ึงเป็นบริษทัขา้มชาติและผูป้ระกอบการมืออาชีพช่ือดงัหลากหลายราย อีกทั้งมีวฒันธรรมการ

บริโภคและการซ้ือขายท่ีแตกต่างออกไปจากลกูคา้ในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปรับตวัใหท้นัและ

ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัเหล่าน้ี  

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างเอกลกัษณ์ความแตกต่างผ่านการให้บริการ

ดา้นธุรกิจอาหาร ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เก่ียวกบัสูตรอาหารและวิธีการทาํอาหารใหม่ ๆ จากลูกคา้ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี และแนวทางการ

บริการลูกคา้ดว้ยเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากบุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยีสูง อาทิ การ

พฒันารูปแบบศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั การบริการจดัส่งสินคา้ผ่าน

หลากหลายช่องทาง (Omni - Channel) รวมถึงการทาํธุรกรรมผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E - 

Commerce) ซ่ึงตลาดการทาํธุรกิจ E - Commerce ในประเทศอินเดียมีแนวโนม้ว่าจะเติบโตอย่างกา้ว

กระโดด 

เพ่ือผนึกกําลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้

ความสาํคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ

ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการดาํเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารใน

ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 SFS ลงทุนซ้ือกิจการ

จากบริษทัชั้นนําท่ีประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารในต่างประเทศจาํนวน 4 บริษทั จากกลุ่ม 

Indoguna ส่งผลใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้าํดา้นการใหบ้ริการดา้นอาหารในระดบัสากล บริษทัฯ 

ไดต้ั้งกลุ่มธุรกิจ Food Service APME เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจให้บริการดา้นอาหารทั้ง 6 บริษทัในเครือ

แมค็โคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ เพ่ือผนึกกาํลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ใน

ประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนั

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 10 
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ของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน โดยยึดถือเอาความตอ้งการของ

ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เช่น การคดัสรรสินคา้ท่ีดีต่อสุขภาพ สินคา้เกษตรอินทรีย ์

เช่น ปราศจากฮอร์โมนหรือสารเคมี ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ควบคู่ไปกบัการสร้างความ

แขง็แกร่งใหก้บัสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบริษทัฯ การพฒันาทกัษะและแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่ง

บุคลากรมืออาชีพ เพ่ือส่งมอบสินคา้และโซลูชัน่ท่ีเหนือความคาดหมายของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ 

เช่น แนะนาํเทคนิคการปรุงอาหารท่ีช่วยใหเ้ชฟสร้างสรรคเ์มนูอาหารใหไ้ดร้สชาติท่ีดียิ่งข้ึน ส่งผลให้

ลูกคา้ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่และมัน่ใจในความเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ มากข้ึน นอกจากน้ี 

SFS ไดเ้ปิดช่องทางการขายสินคา้และติดต่อกบัผูบ้ริโภคผ่านเฟซบุ๊ก “Food Diary” ซ่ึงเป็นแบรนด์

ใหม่ภายใต้สยามฟูด รวมทั้ งจาํหน่ายสินค้าผ่านผูใ้ห้บริการ honestbee และ HappyFresh เพ่ือเป็น

ทางเลือกใหม่สําหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2561 ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งร้านอาหาร “MAXZI The Good Food Shop” ข้ึนในเมืองดูไบ 

โดยใช้วตัถุดิบคุณภาพสูงเป็นส่วนผสมหลักในการปรุงอาหารซ่ึงได้รับความนิยมเป็นอย่างดี 

นอกจากน้ี ยงัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Indoguna ไดแ้ก่ ไส้กรอกพรีเม่ียม (Carne Meats) อาหาร

ทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซาํฮาลาล (Masterpiece) รวมถึงกาแฟ (Maxzi The Good Food Shop Coffee) 

รวมถึงมีบริการปรุงอาหารท่ีซ้ือและสามารถรับประทานในร้านได้ ทั้ งน้ี ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือ

ผลิตภณัฑแ์ละเมนูอาหารท่ีหลากหลายไดท้ั้งท่ีหน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมรับบริการ

จดัส่งภายในเมืองดูไบหรือผา่นแอพพลิเคชนัขนส่งยอดนิยม เช่น Uber Eats และ Deliveroo เป็นตน้ 

ในยุคดิจิทลัท่ีลูกคา้มีความตอ้งการแตกต่างจากในอดีตและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทัฯ ให้

ความสาํคญักบัการทาํความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือคงไวซ่ึ้งความไวว้างใจในกลุ่มลูกคา้

เก่า ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ บริษทัฯ มุ่งเน้นการนาํฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) มาใช ้เพ่ือครอบคลุมลูกคา้ของบริษทัฯ กว่า 3 ลา้นราย ในการวิเคราะห์ความตอ้งการ ซ่ึง

เป็นส่วนสําคญัในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ เพ่ือให้สามารถนาํเสนอสินคา้และบริการ รวมถึง

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ท่ีตรงกบัความตอ้งการลูกคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางเดิม คือ 

Makro mail และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ Makroclick.com แม็คโครแอพพลิเคชัน 

(Makro Application) และ Makro Line Official การใช ้Big Data ช่วยใหแ้มค็โครสามารถสร้างโอกาส

ทางธุรกิจใหก้บัคู่คา้ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยช่วยสนบัสนุนการทาํการตลาดใหเ้ฉพาะเจาะจงมาก

ยิ่งข้ึน รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการขยายกลุ่มลูกคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งแผนก OCS (OMNI-Channel 

Sales and Services) ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์การใหบ้ริการในหลากหลายช่องทางของแมค็

โคร ทั้งท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้และช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการใหบ้ริการรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การ

ทาํการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) การใหบ้ริการส่งสินคา้ (Delivery) เพ่ือตอบสนองความ

พึงพอใจใหก้บัลกูคา้ 

บริษัทฯ ได้ตอบรับนโยบายของภาครัฐในการขับเคล่ือนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless 

Society) เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินค้าท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีทันสมยั โดยพฒันาการ

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 11 
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ให้บริการเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกคา้ยุคดิจิทลั เช่น การเลือกซ้ือสินคา้ผ่านแม็คโครแอพพลิ    

เคชัน หรือแคตตาล็อกดิจิทลั นอกจากน้ี ในเดือนพฤษภาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบั

พนัธมิตรทางธุรกิจในการใหบ้ริการรับชาํระค่าสินคา้ผา่น E-Wallet ซ่ึงจะทาํใหล้กูคา้สามารถชาํระค่า

สินคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ตอ้งถือเงินสดจาํนวนมากมาเพ่ือชาํระเงินค่าสินคา้ และลูกคา้ยงัได้

สิทธิประโยชน์พิเศษจากการใช ้E-Wallet ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินงานไดอี้กทางหน่ึง ทั้งน้ี

จะเห็นไดว้า่ยอดการชาํระเงินผา่น E-Wallet มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองเป็นลาํดบั โดยในปี 

2561 มีจาํนวนลกูคา้ท่ีใชจ่้ายผา่น E-Wallet กวา่ 100,000 ราย  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงเดินหน้าขยายฐานลูกคา้ตามกลยุทธ์ Online to Offline (O2O) เพ่ือเช่ือมต่อ

กิจกรรมของลูกคา้สมาชิกท่ีอยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เขา้ดว้ยกนั โดยลูกคา้สามารถเขา้ถึง

บริการและสิทธิประโยชนผ์่านช่องทางออนไลน์ไดม้ากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯ เนน้กิจกรรมส่งเสริมการ

ขายท่ีเฉพาะเจาะจงกบัลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามประวติัการซ้ือของลูกคา้สมาชิก ทาํ

ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่ และความพร้อมในการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย 

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกบัแต่ละ

บุคคล (Personalization) และเนน้ความสะดวกรวดเร็ว  

จากความสําเร็จในการดาํเนินกลยุทธ์ดงักล่าว ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2561 แม็คโครแอพพลิเคชนั มียอด

ดาวน์โหลดใช้งานอยู่ท่ี 531,621 ราย สูงข้ึนกว่าปี 2560 ร้อยละ 56 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเพ่ิมช่อง

ทางการส่ือสารผา่น Official Line ภายใตช่ื้อ Makro โดยเนน้การส่ือสารเน้ือหาเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ

ให้กลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ประกอบกับการให้ความรู้ด้านการจัดการร้านโชห่วยแบบ

สมยัใหม่ การประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสร้าง

โอกาสในการขยายฐานลกูคา้ในยคุสงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) 

สําหรับ Makroclick.com  เป็นช่องทางการจาํหน่ายสินค้าออนไลน์ท่ีมีศักยภาพและเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งน้ี ในปลายปี 2560 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาแพลตฟอร์มข้ึนใหม่ โดยเพ่ิมความสะดวกในการ

คน้หาสินคา้ การปรับปรุงระบบการจดัการหลงัร้านใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือใหส้ามารถขยายการ

สั่งซ้ือทางออนไลน์และรับสินคา้ท่ีสาขาไดท้ัว่ประเทศ ท่ีสาํคญับริษทัฯ ไดเ้พ่ิมบริการจดัส่งสินคา้ถึง

ท่ีหมาย ซ่ึงถือเป็นพฒันาการท่ีสาํคญัของธุรกิจ Makroclick.com เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กบัลูกคา้

ผูป้ระกอบการ ในการจบัจ่ายสินค้าสําหรับนาํไปประกอบธุรกิจได้อย่างหลากหลายผ่านช่องทาง

ออนไลน ์แบบทุกท่ี ทุกเวลา นอกเหนือจากการเดินทางมาท่ีสาขาของแมค็โคร โดยการจดัส่งสินคา้ถึง

ท่ีหมายไดเ้ร่ิมตน้ทดลองให้บริการภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครก่อน ซ่ึงปรากฏว่าไดรั้บการตอบรับ

เป็นอยา่งดี  

บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ตอ้งพฒันาเคียงคู่กนั เพ่ือกา้วเดินต่อไปดว้ยกนั บริษทัฯ จึง

มุ่งมัน่พฒันาธุรกิจไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตของลูกคา้และคู่คา้ โดยให้ความสําคญัต่อการพฒันา

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 12 
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เศรษฐกิจชุมชน สร้างความเขม้แข็งให้ผูป้ระกอบการโชห่วย กา้วไกลบนเส้นทางคา้ปลีกสมยัใหม่ 

ควบคู่กบัการยกระดบัเกษตรกรคู่คา้สู่มาตรฐานสากล ให้พร้อมรับมือกบัความทา้ทายทั้งในปัจจุบนั

และอนาคต 

กว่า 29 ปีท่ีผ่านมา ท่ีลูกค้าผูป้ระกอบการมืออาชีพได้ให้ความไวว้างใจในสินค้ากลุ่มอาหารของ    

แม็คโครมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพความสด สะอาด ปลอดภยั อนัเกิดจากความจริงใจและ

ความจริงจงัในการพฒันาและยกระดบัสินคา้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจดัการธุรกิจ

ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยฝ่ายประกนัคุณภาพของแมค็โครไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมากดา้น

ความปลอดภยั มีมาตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัปฎิบติัตามหลกัสากล โดยมองว่าประเด็น

ดงักล่าวไม่สามารถต่อรองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาหารสดจาํพวกผกั ผลไม ้และเน้ือสัตว์ท่ี

ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร และร้านจดัเล้ียง (โฮเรกา้) ใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะ

บรรลุวิสัยทัศน์  “ มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพ” อีกทั้งยงัคดัเลือกสินคา้จากแหล่งท่ีดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ฝ่ายประกนัคุณภาพของแม็คโครยงัคงเป็นผูน้ําในการบูรณาการการทาํงานร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลยัชั้นนาํทั้งในและ

ต่างประเทศ พฒันาและให้ความรู้แก่เกษตรกรรวมถึงคู่ค้าตั้ งแต่แหล่งผลิต แหล่งรวบรวม แหล่ง

จาํหน่าย เพ่ือร่วมมือกนัพฒันาอาหารปลอดภยัตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ใหมี้ความปลอดภยั 

ปราศจากสารเคมีตกคา้ง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรค ควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยี

การตรวจสอบยอ้นกลับท่ีทันสมัย คือ Makro i-Trace เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ลูกค้าผูป้ระกอบการ

สามารถใชต้รวจสอบแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยาํมีความน่าเช่ือถือ

ผ่านการสแกน QR Code ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการโฮเรกา้มัน่ใจไดใ้นการส่งมอบอาหารปลอดภยัแก่

กลุ่มเป้าหมายท่ีใส่ใจในสุขภาพ  

บริษทัฯ ไดท้าํโครงการ แมค็โคร ควอลิต้ี โปร (MQP) โดยเร่ิมพฒันาและยกระดบัมาตรฐานจนไดรั้บ

การรับรองในระดบัสากลท่ีทั่วโลกให้การยอมรับ สินคา้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีเกษตรกรมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีอาชีพและมีรายไดท่ี้มัน่คง สามารถพ่ึงพาตนเองและส่งผลต่อไปยงัชุมชน สร้าง

การรวมกลุ่มอย่างเขม้แข็งพร้อมจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย การพฒันาสินคา้ตามมาตรฐานท่ี

แม็คโครกาํหนดเป็นพ้ืนฐาน และมีตลาดรับซ้ือท่ีแน่นอน แม็คโครจึงเป็นท่ีรักของเกษตรกร และ

เกษตรกรก็พร้อมใจเป็นคู่คา้ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและครบวงจร ทั้งน้ี เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้า  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของขอ้บงัคบัทางกฎหมาย อนัส่งผลกระทบต่อสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายใน

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร บริษทัฯ จะแจง้คู่คา้ใหรั้บทราบและร่วมกนัปรับปรุงการดาํเนินการในทุก

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 13 
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ขั้นตอน ตั้งแต่การรับวตัถุดิบ การรวบรวม การจดัส่ง การตรวจและทดสอบจนเป็นผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง

แม็คโครยงัพฒันาศูนยร์วบรวมสินคา้ประจาํภูมิภาค พร้อมห้องปฏิบติัการตรวจสอบความปลอดภยั

และคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน GMP และ GLP จะช่วยรับรองคุณภาพความปลอดภยัของ

สินคา้ตั้งแต่ตน้ทางให้กบักลุ่มเกษตรกรระดบัฐานราก เพ่ือป้องกนัการถูกเอารัดเอาเปรียบดา้นราคา

และเพ่ือให้มัน่ใจว่าสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายในแม็คโครมีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และ

ถูกตอ้งตามระเบียบข้อบังคบัทางกฏหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภค สําหรับแม็คโครในฐานะแหล่ง

จําหน่ายปลายทางนั้ น ก็ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเช่นกัน อาทิ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา สํานกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค สํานักรับรองมาตรฐานสินคา้อาหารและ

เกษตร เป็นตน้ ซ่ึงท่ีผ่านมาแม็คโครไดรั้บคะแนนอยูในระดบั “ดีเยี่ยม” มาโดยตลอด ดงันั้น แม็ค

โครจึงเป็นช่ือแรกท่ีลูกคา้นึกถึงในฐานะแหล่งของการอา้งอิงเก่ียวกบัอาหารปลอดภยัเสมอ รวมทั้งใน

ฐานะท่ีเป็นผูจ้ดัหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารท่ีไดรั้บการรับรองว่าปลอดภยัตามระบบการผลิต 

Q-GAP ภายใตส้ัญลกัษณ์ Q Restaurant ท่ีผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใหค้วามไวว้างใจเลือกใชเ้ป็นวตัถุดิบ

มากกว่า 60% ของประเทศ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอก

บา้นมากข้ึน บริษทัฯ ยงัพร้อมให้การสนับสนุนผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม โดยเข้าร่วม

โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพฒันาผลิตภณัฑฉ์ลากเขียว ฉลากรอยเทา้คาร์บอน (Carbon Footprint 

Label) โครงการร้านมอก. เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีได้

มาตรฐาน ปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสนบัสนุนการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูงท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 เพ่ือส่งเสริมการประหยดัพลังงานและประหยดั

ค่าใชจ่้าย 

ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเป็น “แหล่งอา้งอิงด้านอาหารปลอดภัย” ตามเป้าหมายหลกัท่ี 1 ในปี 2561       

บริษทัฯ จึงให้ความสําคญัสูงสุดกบัการรักษาคุณภาพอาหารใหส้ดใหม่ ปลอดภยั ปราศจากสารเคมี

ตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรีย์ท่ี ก่อให้เกิดโรค  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นอาหาร และผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพ และพร้อมจะจบัจ่ายเพ่ือบริโภค

อาหารปลอดภยัไดม้าตรฐานสากล โดยถือว่าความปลอดภยัในอาหารเป็นเร่ืองท่ีต่อรองไม่ได ้ทั้งน้ี 

บริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้ งอาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค

ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่งสินคา้ ไปจนถึงการจาํหน่ายสินคา้

ท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครและสาขาของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลดา้นสุขอนามยัและ

ความปลอดภยัภายใตก้ารดาํเนินงานของฝ่ายประกนัคุณภาพ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญและได้รับการรับรองด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหาร นอกจากน้ี บริษัทฯ ย ังมี

ห้องปฏิบติัการตรวจสอบความปลอดภยัและคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน GMP และ GLP 

ตั้งอยู่ ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงมีหนา้ท่ีสําคญัในการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ตั้งแต่ตน้

ทาง รวมถึงการตรวจสอบสินคา้ ณ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ 
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บริษทัฯ เดินหน้าพฒันากระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสดอย่าง

เขม้งวดและรัดกุม เร่ิมตั้งแต่การประเมินความเส่ียงคู่คา้แรกเขา้โดยใชแ้บบฟอร์มการประเมินซ่ึงมีทั้ง

ในรูปแบบการตรวจประเมินโดยใชเ้อกสารและเขา้เยี่ยมชมสถานประกอบการของคู่คา้และการตรวจ

เอกสารรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานอาหาร

ปลอดภยัและเช่ือถือได ้ท่ีสาํคญั สินคา้ท่ีศูนยก์ระจายสินคา้จะตอ้งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ

ตามคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Work Instruction) รวมถึง

ทดสอบการปนเป้ือนและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร อีกทั้ งบริษทัฯ ยงัทาํการสุ่มตรวจ

คุณภาพสินคา้ (Random Check) โดยร่วมกบัห้องปฏิบติัการซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บการ

รับรองตามมาตรฐานสากลเขา้ร่วมการตรวจสอบ สําหรับกรณีสินคา้ผกัผลไม ้โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมี

ความเส่ียงดา้นสารเคมีตกคา้งสูง บริษทัฯ จะส่งไปตรวจสอบท่ีหอ้งปฏิบติัการในต่างประเทศเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่สินคา้ท่ีจาํหน่ายมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารปลอดภยั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดศึ้กษากฎหมายใหม่และร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้ในการปฏิบติัตามอย่าง

เขม้งวดตามเกณฑ์กาํหนดของขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพ่ือคงไวซ่ึ้งมาตรฐานดา้นคุณภาพและกระบวนการ 

อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจดัทาํระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่

เยือกแข็ง การแสดงขอ้ความพรีเม่ียมบนฉลากผกัและผลไมส้ดตดัแต่งพร้อมบริโภค เป็นตน้ รวมทั้ง

การร่วมพัฒนาสินค้าคุณภาพภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Quality Pro ของบริษัทฯ โดย ณ ปี 2561 

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้แสดงเคร่ืองหมาย Quality Pro เพ่ิมข้ึน ดังนั้น ผูบ้ริโภคจึงมั่นใจได้ว่า

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ปลอดภยัและมีคุณภาพดีเยี่ยม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญัในการบูรณาการการทาํงานร่วมกบัทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน

ราชการ  เครือข่ายภาคเอกชน คู่คา้ เกษตรกร รวมถึงมหาวิทยาลยัชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในการพฒันากระบวนการควบคุมคุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการดาํเนินงานร่วมกบั

คู่คา้ซ่ึงถือเป็นส่วนสาํคญัของกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทานผา่นการดาํเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เร่ืองอาหารปลอดภยั การทาํเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมี รวมถึงการ

จดัหาวตัถุดิบโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายการจดัหาอย่างย ัง่ยืนของ

บริษทัฯ โดยในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดจ้ดัการแถลงและช้ีแจงนโยบายการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนของ

แมค็โครใหแ้ก่คู่คา้กวา่ 1,500 ราย 

อีกหน่ึงองค์ประกอบสําคญัท่ีช่วยให้บริษทัฯ มัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร คือ 

Makro i-Trace เทคโนโลยีการตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีทนัสมยัซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใชใ้นปี 2560 เพ่ือให้

ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว 

และแม่นยาํ ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถสแกน QR-Code ท่ีปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภณัฑ ์โดยจะแสดงขอ้มูล

แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ วิธีการทางการเกษตรหรือการทาํการประมงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบ นอกจากน้ี 

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัเพ่ิมขอ้แนะนาํในการบริโภคผลิตภณัฑอ์ย่างถูกตอ้ง รวมถึงสูตรอาหารท่ีลูกคา้

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 15 
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สามารถนําผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไปใช้ปรุงอาหารได้ นับว่าเป็นอีกหน่ึงนวตักรรมท่ีสําคญัในการใช้

เทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัลกูคา้ รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ  

ในปี 2561 บริษทัฯ ร่วมมือกับองค์กรกรีนพีซ (Greenpeace) องค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก เพ่ือ

ยกระดบักระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ทูน่าชนิดกอ้นในนํ้ าเกลือ 

ตราเอโร่ (aro) ใหมี้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดอ้ย่างถกูตอ้ง แม่นยาํ ประกอบดว้ย 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสายพนัธ์ุทูน่าท่ีนาํมาใช้ แหล่งท่ีมา เช่น มหาสมุทรแปซิฟิก เม่ือผูบ้ริโภคหยิบสินคา้

ข้ึนมาดูและสแกน QR Code แลว้ จะสามารถทราบไดว้่าปลาทูน่าถูกจบัดว้ยวิธีการใชอ้วนลอ้ม ซ่ึง

ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการท่ีปลอดภัย ไม่ทําลายส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งน้ี แม็คโครมุ่งมัน่ท่ีจะขยาย

โครงการ Makro i-Trace ต่อไปในอนาคตเพ่ือใหค้รอบคลุมผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ผกัและผลไม ้

อนัจะนาํไปสู่ความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการในคุณภาพชั้นเยี่ยมของผลิตภณัฑแ์ม็คโคร ณ ปัจจุบนั 

ลูกคา้สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์แม็คโครไดท้ั้ งหมด 2,310 รายการ โดยบริษทัฯ 

ตั้งเป้าหมายเพ่ิมผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นระบบ i-Trace ใหไ้ด ้2,753 รายการภายในปี 2563 

สําหรับสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผลิตภณัฑ ์                

แบรนด์เอโร่ (aro) นั้นได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้ากลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรก้า ในปี 2560 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมขยายไลน์สินคา้เฉพาะกลุ่มหลากหลายแบรนดสู่์ตลาดระดบับน โดยการสร้างแบรนด์

ใหเ้ป็นท่ีรับรู้ในวงกวา้ง และยงัคงมุ่งพฒันาสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องแมค็โครใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ผูป้ระกอบการ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใหค้วามสําคญักบัการ

นาํเสนอสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ปลอดภยั คุณภาพเยี่ยม มีขนาดและบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในราคาท่ีคุม้ค่า ครอบคลุมตั้งแต่สินคา้อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เยน็ 

อาหารแช่แข็ง และสินคา้อุปโภคบริโภค อาทิ ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์อาหารทะเล ผลิตภณัฑน์ม เนย ชีส 

ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับเชฟหรือผูป้ระกอบการโฮเรก้า ท่ีต้องการเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วย

ผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเม่ียมจากแหล่งจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส่วนกลุ่มผูป้ระกอบการโชห่วย 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบักลุ่มขนมขบเค้ียวและนํ้ าผลไมแ้บรนด์ เอ็มแอนด์เค (M&K) เป็นหลกั 

สําหรับผูป้ระกอบการโฮเรกา้ (HoReCa) บริษทัฯ เน้นการจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบโซลูชัน คือ มี

ผลิตภณัฑ์เพ่ือการประกอบธุรกิจอย่างครบถว้น จดัแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะธุรกิจ เช่น 

ผลิตภณัฑส์าํหรับการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และร้านเบเกอรี ร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้สามารถ

เลือกซ้ือไดจ้ากสาขาของแมค็โครแบบครบจบในท่ีเดียว รวมถึงบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การอบรมเพ่ือสร้าง

ทกัษะการใช้วตัถุดิบต่าง ๆ และการนําวตัถุดิบชั้นเยี่ยมไปประกอบอาหารร่วมสมยั (Fusion) และ

อาหารนานาชาติ เช่น อาหารอินเดีย ญ่ีปุ่น และฮาลาล เป็นตน้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑข์อง

ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ 

ท่ีมากกว่านั้นคือ สินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษทัฯ คือ เอโร่ (aro) และ เซพแพ็ค 

(Savepak) เช่น ข้าวสาร นํ้ าตาลทราย ผงซักฟอก นํ้ ายาลา้งจาน เป็นตน้ ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 16 
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ปริมาณการบรรจุสินคา้หีบห่อเป็นรายแรก จากกรมการคา้ภายใน ซ่ึงรับรองการแสดงปริมาณสุทธิ

ของสินคา้ถูกตอ้งและแม่นยาํ ลูกคา้สมาชิกจึงมัน่ใจไดว้่า เม่ือมาจบัจ่ายสินคา้ท่ีแม็คโคร จะไดรั้บ

สินคา้ท่ีมีปริมาณถูกตอ้งตามท่ีระบุบนบรรจุภณัฑเ์สมอ นอกจากน้ี สินคา้ประเภทอุปกรณ์สาํนกังาน 

เคร่ืองเขียนแบรนด์ คิว - บิซ (Q-BIZ) ยงัคงเป็นท่ียอมรับในเร่ืองของคุณภาพจากกลุ่มลูกคา้สถาบนั

และสาํนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ผูป้ระกอบการวา่สินคา้ของแมค็โครจะสด ใหม่ คุณภาพดี ปลอดภยั 

และพร้อมจาํหน่ายเสมอท่ีแม็คโครทุกสาขา บริษทัฯ มีศูนยก์ระจายสินคา้ในทาํเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพ 

พร้อมนาํระบบการจดัเก็บสินคา้แช่แข็งท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ 

Retrieval System) ภายใตอุ้ณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส มาใชรั้กษาคุณภาพสินคา้ประเภทอาหาร

แช่แข็ง ผลไม้นําเข้า และเน้ือสัตว์นําเข้าได้อย่างดีเยี่ยม ขณะท่ีระบบโลจิสติกส์นั้ นมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินคา้อยา่งเป็นระบบ โดยติดตั้งระบบ Truck Tracking บนรถ

ขนส่งสินคา้ ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อการทาํงานกบัโมไบลแ์อพพลิเคชันได ้ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถ

ติดตามตาํแหน่งการเดินรถไดแ้บบทนัที (Real time) รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของหอ้ง

สินค้าให้คงท่ีสมํ่าเสมอ เพ่ือดูแลความปลอดภยัและรักษาคุณภาพของอาหารไดต้ลอดทั้ งห่วงโซ่

อุปทาน ก่อนส่งมอบถึงมือลกูคา้ผูป้ระกอบการท่ีอยู ่ณ สาขาปลายทาง  

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงมุ่งบริหารจดัการศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่งของแมค็โครใหใ้ชง้านอยา่ง

เต็มศกัยภาพ ไม่ว่าจะเป็น 1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้ง สินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา 2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง ท่ีอาํเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมุทรปราการ และ 4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แขง็ และอาหารแช่เยน็ ท่ีอาํเภอ

เมือง จังหวดัสมุทรสาคร ส่วนศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราวในบริเวณใกลเ้คียงศูนยก์ระจายสินค้า 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ยงัคงเปิดดาํเนินการต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปลายปี 2559 เพ่ือรองรับการเติบโต

อย่างรวดเร็วของธุรกิจแมค็โคร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในปีน้ีมีการขยายสาขาไปประเทศเพ่ือนบา้นอย่าง

ประเทศกัมพูชา ศูนย์กระจายสินค้า จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และศูนย์กระจายสินค้า จังหวดั

สมุทรสาคร ท่ีไดรั้บการปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้พร้อมรองรับการ

กระจายสินคา้อาหารสด อาหารแห้งและสินคา้อุปโภค ไปยงัแม็คโคร กมัพูชา ด้วยระบบ Virtual 

Warehouse ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ ช่วยให้การบริหารจดัการกระบวนการกระจายสินคา้ไปยงัสาขาต่าง ๆ 

เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํ   

ขณะเดียวกนั เม่ือรูปแบบสาขาใหม่เป็นรูปแบบขนาดย่อม มีพ้ืนท่ีการขายท่ีจาํกดั ศูนยก์ระจายสินคา้

จงัหวดัสมุทรสาคร จึงจดัสรรพ้ืนท่ีเป็นศูนยป์ฏิบติัการตดัแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผกัผลไม ้

เน้ือสัตว ์เน้ือปลาพร้อมขาย พร้อมปรุง เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัธุรกิจดา้นอาหารของแม็คโคร 

โดยรักษาคุณภาพ ดูแลความปลอดภยั และสร้างมาตรฐานให้กบัสินคา้กลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้ทาง 
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และลดงานส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะสูงท่ีสาขาแม็คโครลง เพ่ือให้พนกังานสามารถเอาใจใส่และเติมเต็ม

ความตอ้งการของลกูคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพไดม้ากข้ึน 

บนเส้นทางการเติบโตคู่สังคมไทย แม็คโครไม่ไดเ้ป็นเพียงศูนยค์า้ส่ง แต่ยงัมีส่วนร่วมในการเพ่ิม

ศกัยภาพทางการแข่งขนัใหก้บัร้านคา้ปลีกรายยอ่ย หรือโชห่วยไทย ซ่ึงถือเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ในการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน ตลอดเวลาท่ีผ่านมาของการดาํเนินโครงการ “แม็คโครมิตรแทโ้ช

ห่วย” หรือ MRA Makro Retailer Alliance แม็คโครยืนหยดัเคียงข้างเป็น “คู่ คิดธุรกิจ” ท่ีพร้อม

สนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการโชห่วยผา่นการจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมี “ศูนยมิ์ตร

แทโ้ชห่วย” ท่ีแม็คโครสาขาลาดพร้าว ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบัหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการทาํธุรกิจแก่สมาชิกรวมทั้งผูป้ระกอบการท่ีสนใจ  

นบัตั้งแต่ปี 2550 ศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วยมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการโชห่วยอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงจดัทาํคู่มือ 8 หัวขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือการปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่ท่ี

ได้รับการปรับปรุงเน้ือหาทุกปี นอกจากน้ี ยงัมีการจัดทําโครงการประกวดทายาทโชห่วย การ

ประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน “โชห่วย โชวเ์สน่ห์” กิจกรรมแมค็โครและนกัศึกษาร่วมพฒันาร้านคา้

ปลีกชุมชนทอ้งถ่ิน การจดังาน “วนันดัพบผูป้ระกอบการร้านโชห่วย” หมุนเวียนไปตามศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โครทัว่ประเทศ ปัจจุบนัมีร้านโชห่วย มินิมาร์ทเขา้ร่วมโครงการกว่า 45,000 ร้านคา้สมาชิก 

อีกทั้งยงัมี การจดักิจกรรมการประกวดแผนพฒันาออกแบบปรับปรุงร้าน “ทายาทโชห่วย โชวเ์สน่ห์” 

โดยร้านคา้ผูช้นะเลิศไดรั้บการปรับปรุงร้านจริงตามแบบแผนการพฒันา เพ่ือใหก้ารยกระดบัร้านโช

ห่วยท่ีมีศกัยภาพเตรียมความพร้อมเขา้ไปในยุค 4.0  อย่างไรก็ตาม ดว้ยบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปใน

ปัจจุบัน ทั้ งสภาพการแข่งขันท่ีมีความท้าทายมากข้ึน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดด กอปรกับความแตกต่างของช่วงระยะห่างของผูป้ระกอบการแต่ละวยัมีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึง

แปรผกผันกับร้านค้าปลีกดั้ งเดิมท่ีกําลังจะสูญหายไป  บริษัทฯ จึงมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใหส้ามารถปรับตวัให้ยืนหยดัอย่างมัน่คง

ภายใตบ้ริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง และสามารถดึงดูดลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิมผ่านการ

บริการและช่องทางการขายท่ีหลากหลาย   

ในปี 2561 บริษทัฯ ให้ความสําคัญกบัการติดปีกความรู้ด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทลัให้แก่ผูป้ระกอบการโชห่วย เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เพ่ิมโอกาสในการเติบโต 

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมการซ้ือของผ่านช่องทางดิจิทลัมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม

ให้กบัผูป้ระกอบการโชห่วยในการเขา้สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านการจดักิจกรรม เช่น 

การจดังานตลาดนัดโชห่วยคร้ังที่ 10 ภายใตแ้นวคิด โชห่วย 4.0 “คู่คิด...เพือ่ชีวิตที่ดีกว่า” สู่การเปล่ียน

โฉมร้านโชห่วยแบบเดิม ให้เป็นร้านโชห่วยใหม่ท่ีมีเสน่ห์โดดเด่น ตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงสู่ยุค 

4.0 โดยบริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการทําการตลาดผ่านส่ือดิจิทัล (Digital 

Marketing) มาแบ่งปันประสบการณ์การทําธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ประสบความสําเร็จ การจัดงาน
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สัมมนาในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มีสาขาตั้งอยู่ ตลอดจนเพ่ิมเติมเน้ือหาในการอบรมโดยผนวกหวัขอ้

เก่ียวกบัการนาํเทคโนโลยีเพ่ือยกระดบัธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงสอดรับกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ ในการเช่ือม

ธุรกิจระหวา่งช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์(Online to Offline)  

บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดโครงการฯ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า 85 แห่ง จัดทํากิจกรรม                          

“U-Project (แมค็โครและนกัศึกษามหาวิทยาลยัร่วมพฒันาร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ิน)” ซ่ึงเป็นส่วนขยายต่อ

ยอดจากชุดโครงการมิตรแทโ้ชห่วย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศึกษานาํความรู้ดา้นการ

จดัการธุรกิจมาใชป้ฏิบติัจริงในการพฒันาธุรกิจร้านโชห่วยในชุมชนของตนเอง โดยมีทีมงานแม็ค

โครมิตรแท้โชห่วยเป็นพ่ีเล้ียงตลอดระยะเวลา 5 เดือนของกิจกรรม คอยให้ความรู้ อาทิ ดา้นการ

บริหารจดัการคา้ปลีก การจดัเรียงสินคา้ การปรับปรุงร้าน การทาํรายการส่งเสริมการขาย ซ่ึงนาํไปสู่

การปฏิบติัจริง สร้างยอดขายให้เพ่ิมสูงข้ึน พร้อมทั้งการเสริมสร้างนกัศึกษา คนรุ่นใหม่ผ่านการให้

ความรู้และการศึกษาผ่านการลงมือปฏิบติัจริง เตรียมความพร้อมก่อนการเขา้สู่โลกธุรกิจ โดยตั้งแต่ปี 

2551 ถึงปัจจุบนั มีนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 33,637 คน และมีผูป้ระกอบการเขา้ร่วม 6,353 

ราย โดยจากผลการสาํรวจพบวา่มลูค่าทางเศรษฐกิจชุมชนเพ่ิมข้ึนอนัเน่ืองมาจากยอดขายท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐกว่า 10 หน่วยงาน โดยการนาํทีมงานแม็คโครมิตรแท ้              

โชห่วยร่วมเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่ร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐใน 30 จงัหวดั ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 

7,061 คน เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจดัการธุรกิจและการสร้างช่องทางการจาํหน่ายสินคา้

ผา่นการอบรมเชิงปฏิบติั ยกระดบัร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐภายใตห้วัขอ้ “การบริหารจดัการร้านคา้อยา่ง

มืออาชีพ” นอกจากน้ี บริษทัฯ มิไดห้ยุดการดาํเนินงานไวแ้ค่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียว แต่ยงัขยาย

โครงการแม็คโครมิตรแทโ้ชห่วย ไปยงัทุกประเทศท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปดาํเนินกิจการ ซ่ึงในปัจจุบนั

บริษทัฯ สามารถสร้างทีมงานแม็คโครมิตรแทโ้ชห่วยในประเทศกมัพูชา และมีแผนท่ีจะพฒันาเพ่ิม

ศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง  

เส้นทางการพฒันาโชห่วยในยุค 4.0 นั้น นอกจากบริษทัฯ จะมีศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วยท่ีให้ความรู้การ

จดัการร้านคา้ปลีกอย่างเป็นระบบ และสนบัสนุนใหโ้ชห่วยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยบริหารจดัการ

ร้านคา้แลว้ บริษทัฯ เลง็เห็นความสาํคญัในการส่งเสริมใหร้้านโชห่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดย

การเพ่ิมสินคา้และบริการเพ่ือสร้างความแตกต่างท่ีเป็นท่ีตอ้งการของคนในชุมชนเขา้ไปในร้าน โดย

ไดริ้เร่ิมโครงการ “ครัวชุมชน” ท่ีผสมผสานจุดแข็งของบริษทัฯ และร้านคา้โชห่วยเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะ

ทาํให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งลูกคา้ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค โดยจุดแข็งของแม็คโคร คือ มีสินคา้

อาหารท่ีมีคุณภาพ และพร้อมท่ีจะพฒันาสินคา้ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการนาํสินคา้นั้นไปจาํหน่ายต่อ 

โดยโครงการ “ครัวชุมชน” เนน้การส่งเสริมให้ร้านโชห่วยจาํหน่ายสินคา้อาหารแช่แข็งในตูแ้ช่แข็ง 

อาหารสด ไข่ และ เคร่ืองเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้

ลูกคา้ในชุมชนสามารถซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุง ท่ีสะอาดและมีคุณภาพเพ่ือนาํไปประกอบอาหาร

สาํหรับครอบครัว เป็นการสร้างความแตกต่างใหร้้านคา้เพ่ิมเติมจากสินคา้ท่ีขายอยูเ่ดิมและดึงดูดลกูคา้
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เขา้ร้านเพ่ิมข้ึน ทาํใหส้ามารถสร้างรายไดแ้ละเพ่ิมผลกาํไรไดสู้งข้ึน ซ่ึงจะทาํใหร้้านโชห่วยยงัคงเป็น

ศูนยก์ลางของชุมชนท่ีทุกคนจะมาซ้ือของกินของใชใ้นชีวิตประจาํวนั นบัเป็นการต่อยอดธุรกิจจาก

ตน้นํ้าสู่ปลายนํ้า อนัจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 

นอกเหนือจากการสนับสนุนธุรกิจร้านคา้ปลีกรายย่อยในประเทศไทย โครงการ “แม็คโครมิตรแท ้                    

โชห่วย” ยงัพร้อมขยายการดาํเนินงานสู่ต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจของ      

แม็คโครคร้ังแรกในประเทศกัมพูชา โดยจัดตั้ งทีมงานมิตรแท้โชห่วยกัมพูชาในการทําหน้าท่ี

สนบัสนุนสร้างความเขม้แข็งใหก้บัผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อยในกมัพูชา ตอกย ํ้าถึงจุดยืนการทาํ

หน้าท่ีเป็นคู่คิดให้กบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินในทุก ๆ ท่ีท่ีแม็คโครเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ โดยยึดถึอว่า 

“ความสาํเร็จของลกูคา้ คือ ความสาํเร็จของแมค็โคร” 

ดว้ยการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจอาหารอนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว ทั้งการ

เพ่ิมข้ึนของจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ รวมถึงการ

ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการดา้นอาหารสู่สากล ตามวิสัยทศัน ์

“มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” 

ส่งผลใหก้ารพฒันาคุณภาพผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหารถือเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ให้ความสาํคญัเสมอ

มา บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนวตัถุดิบคุณภาพดี สด สะอาดในราคาขายส่งแก่สมาชิก

ผู ้ประกอบการร้านอาหารกว่า 300,000 ราย นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ

เสริมสร้างทกัษะการประกอบธุรกิจอาหารภายใตห้วัขอ้ “การออกแบบ และตกแต่งจานอาหาร” (Food 

Stylist & Food Presentation) ณ ห้อง Makro Culinary Center (MCC) ของอาคารธาราพัฒนาการ 

สํานักงานใหญ่ ซ่ึงเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกลชิ้ด 

จากเชฟ ประชัน วงศ์อุทยัพนัธ์ เชฟมืออาชีพระดบัโลก ท่ีเต็มเป่ียมดว้ยความรู้ และเคล็ดลบัในการ

สร้างสรรคเ์สน่ห์ใหก้บัอาหาร อาทิ ศิลปะการจดัตกแต่งจานอาหาร การออกแบบอาหาร การนาํเสนอ

รูปแบบ การตกแต่งอาหารใหเ้ขา้กบัธุรกิจ และการเพ่ิมมูลค่าอาหาร รวมทั้งทิศทางการบริโภคอาหาร

ในปัจจุบนั เพ่ือใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปใชพ้ฒันาต่อยอดเส้นทางอาชีพของตนเองต่อไป

ได ้ทั้ งน้ี อีกหน่ึงกิจกรรม คือ “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร” จดัข้ึนเพ่ือให้คาํปรึกษาการ

บริหารจดัการร้านอาหาร การออกแบบห้องครัว การเลือกเมนูในร้าน การบริหารตน้ทุน และการ

สาธิตการทาํอาหารนานาชาติ โดยทีมเชฟท่ีมีประสบการณ์สูงของบริษทัฯ จะเดินทางไปใหค้วามรู้แก่

ผูป้ระกอบการตามสาขาแมค็โครในแต่ละภูมิภาค 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดังาน “แมค็โคร โฮเรกา้” หรือ “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” 

อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปีตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการกลุ่ม

ธุรกิจโฮเรกา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจจดัเล้ียงได้

พบปะ แลกเปล่ียนความรู้และนวตักรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยในปี 2561                   

แม็คโครไดจ้ดังานแม็คโครโฮเรกา้ คร้ังท่ี 13 ภายใตแ้นวคิด “The Inspiration จุดประกายความคิด                  
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ต่อยอด...ธุรกิจคุณ” เน้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูป้ระกอบการโฮเรก้าทั้ งท่ีมีธุรกิจอยู่แล้ว ผูท่ี้

ตอ้งการเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ หรือผูท่ี้สืบทอดกิจการครอบครัว ให้เกิดความมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจ

อาหาร เติบโตและตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงตามเทรนดข์องผูบ้ริโภคในยุค 4.0 นอกจากน้ี ภายใน

งานยงัมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กิจกรรม C.I.Y Cook it 

Yourself กับผูเ้ช่ียวชาญด้านอาหาร และกิจกรรม “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2018”  ท่ีได้รับการ

รับรองการแข่งขนัจากสมาคมเชฟโลก (WACS ENDORSE) เพ่ือเฟ้นหาเชฟไทยไปแข่งขนัต่อในเวที

ระดบัโลก เป็นตน้ 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจเกือบสามทศวรรษ บริษทัฯ มุ่งเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรให้

เติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจ กา้วไกลทั้งเส้นทางอาชีพ แนวคิด ความรู้ และความสามารถ ควบคู่ไปกบั

การหล่อหลอมใหบุ้คลากรเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ทั้งน้ี บุคลากรของบริษทัฯ ถือเป็นฟันเฟืองสาํคญัท่ี

มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สร้างความสาํเร็จและความเจริญเติบโตใหแ้ก่องคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบนัท่ี

การแข่งขนัในภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งทวีความเขม้ขน้มากยิ่งข้ึน นาํมาซ่ึงความทา้ทายของบริษทัฯ ใน

การสรรหาและพฒันาบุคลากรใหเ้พียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการ

เพ่ิมพูนทักษะของพนักงานให้สามารถรับมือกบัความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี อีกหน่ึงความทา้ทายท่ี

สาํคญัคือ การสร้างสภาพแวดลอ้มใหบุ้คลากรท่ีมีความหลากหลาย และมีช่วงอายท่ีุต่างกนัใหส้ามารถ

ทาํงานร่วมกนัอย่างกลมเกลียวได ้ทั้ งน้ี บริษทัฯ ถือว่าการบริหารจดัการปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิง

สาํคญัอยา่งยิ่งท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่ยคุแมค็โคร 4.0 ไดต้ามเป้าหมาย  

ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัและเติบโตอยา่งไม่หยดุน่ิง เช่นเดียวกบัการพฒันาบุคลากรของ 

บริษทัฯ ดว้ยความมุ่งมัน่ที่จะเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายหลกั

ประการท่ี 6 ภายใตยุ้ทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 บริษทัฯ จึงมุ่งขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้นทรัพยากร

บุคคลตามกลยทุธ์ G4G “Grow our People for Growth” และกรอบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

โดยบริษัทฯ มีแนวทางการสรรหาบุคลากรจากทั้ งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความ

หลากหลายทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพฒันาธุรกิจ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีและสนับสนุนการดาํเนินงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบับุคลากรในทุกมิติ ทั้งการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน และการปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร

ท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือสร้างความผูกพนัให้พนักงานอยู่ร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวแม็คโครในระยะยาว 

ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํและสร้างความเป็นมืออาชีพของพนกังานในทุก ๆ ระดบั  

 ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 มุ่งเน้นเร่ืองการขับเคล่ือนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์         

การพฒันานวตักรรมและการทาํงานแบบร่วมมือกนัเป็นทีม เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการ

แข่งขนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงวางแนวทางการพฒันาบุคลากรใหส้อดรับกบักลยทุธ์ธุรกิจ ซ่ึงเพ่ิมรูปแบบ
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การดาํเนินธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีและช่องทางการซ้ือขายดิจิทัลสมยัใหม่ อาทิ การซ้ือสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ และผ่านแอพพลิเคชัน ดังนั้นความท้าทายท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือ การพฒันา

พนกังานให้สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนิน

กิจกรรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือพฒันาศกัยภาพใน

การทํางานให้กับพนักงานทุกคน หรือท่ีเรียกว่า Digital Literacy Capability Framework ตลอดจน

เสริมสร้างศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัแบบเฉพาะเจาะจงสาํหรับงานในแต่ละแผนกท่ีแตกต่าง

กนั (Functional Capability) อาทิ ดา้นการตลาดดิจิทลั การจดัการสายโซ่อุปทานดิจิทลั และการเงิน

ดิจิทัล นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งพฒันาศกัยภาพของผูน้าํด้านการวางกลยุทธ์ดิจิทัล เพ่ือให้เท่าทัน

แนวโนม้การเปล่ียนแปลง เฝ้าระวงัความเส่ียงดา้นการพลิกผนัทางดิจิทลั (Digital Disruption) และวาง

แนวทางการจดัการไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัท่วงที ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดน้าํเทคโนโลยีเขา้มา

ปรับปรุงระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยงันาํเทคโนโลยี

อตัโนมติั (Automation) เขา้มาสนับสนุนในบางขั้นตอนของกระบวนการทาํงาน เพ่ือลดภาระของ

พนกังานท่ีทาํงานในศูนยก์ระจายสินคา้ เป็นตน้ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง ในประเทศกมัพูชาและประเทศอินเดีย และใน

ปี 2562 บริษทัฯ มีแผนจะเปิดสาขาใหม่ท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา โดยบริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมสําหรับพนกังานท่ีรับตาํแหน่งไปต่างประเทศ

ทั้งทางดา้นภาษาองักฤษ ทกัษะการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ และการ

บริหารจดัการงานแบบยืดหยุ่นและคล่องตวั (Agile Project Management) เป็นตน้ เพ่ือใหพ้นกังานมี

ความรู้รอบดา้น และมีความพร้อมในการปฏิบติังานในสาขาต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิด

โอกาสให้พนกังานจากสาขาต่างประเทศเขา้มาร่วมฝึกอบรมและเรียนรู้งานในประเทศไทย รวมทั้ง

แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการทาํงานในประเทศของตน เพ่ือกระตุน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ

ร่วมมือกนัระหวา่งประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของบริษทัฯ ในการศึกษาทาํความเขา้ใจในความ

แตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 

บริษทัฯ มีโครงการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพพนกังานท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํของแต่ละสายงาน อาทิ 

โครงการ  Staff 2 Potential สําหรับพ นักงานระดับปฏิบัติการ โครงการ  Supervisor Academy 

Program สํ า ห รั บ ร ะ ดั บ หั ว ห น้ า ง า น  โ ค ร ง ก า ร  Section Development and Fresh Food 

Development สําหรับผู ้จัดการแผนก และโครงการ  Food Service Academy สําหรับการเตรียม                 

ความพร้อมใหบ้ริษทัฯ มุ่งเนน้ไปสู่กลุ่มลูกคา้ HoReCa มากข้ึนในอนาคต รวมถึงการจดัการฝึกอบรม

โดยเชฟ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหารสดสําหรับพนกังานท่ีสาขา เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิด

โอกาสให้พนักงานไดน้ําทฤษฎีมาใช้ในการลงมือปฏิบติัจริงผ่านการเขา้ร่วมการฝึกอบรมสัมมนา                  

เชิงปฏิบติัการ และการหมุนเปล่ียนหนา้ท่ีงานภายในองคก์ร เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้พ่ิมพนูทกัษะ

ใหม่ ๆ และไดมี้โอกาสร่วมงานกบัหน่วยงานอ่ืนอีกดว้ย สาํหรับการพฒันาศกัยภาพในระดบัผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมผูบ้ริหารผ่านสถาบันผู ้นําเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Leadership 
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Institute) ใ น ห ลั ก สู ต ร  เ ช่ น  ALP (Advance Leader Program) BLP (Business Leader 

Program) หรือ NLP (New Leader Program) นอกจากจัดฝึกอบรมสําหรับพนักงานแล้ว บริษัทฯ                   

ยงัร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับ

นกัเรียน 35 คน โดยนกัเรียนจะไดรั้บโอกาสให้เขา้มาฝึกงานท่ีแม็คโครเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

เขา้ทาํงานกบับริษทัฯ ในอนาคต ทั้งน้ี ในปี 2561 พนกังานบริษทัฯ ไดฝึ้กอบรมโดยเฉล่ียเป็นจาํนวน 

9.06 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และพนกังานในระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป ไดรั้บการฝึกอบรมเฉล่ีย 10.39 ชัว่โมง

ต่อคนต่อปี 

เพ่ือดึงดูดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพจากทุกช่วงอายุให้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวแม็คโครและ               

อยูร่่วมกบัองคก์รในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่พนกังานใน 5 มิติ ไดแ้ก่ 

1. สร้างความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

2. ปรับปรุงโครงสร้างดา้นสายอาชีพและนโยบายเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีโอกาสกา้วหนา้และ

เติบโตในสายงานของตนอยา่งชดัเจน 

3. มอบผลตอบแทนและสิทธิประโยชนท่ี์ดีและเหมาะสมสาํหรับหนา้ท่ีการงาน 

4. พฒันาผูน้าํท่ีมีคุณภาพเพ่ือนาํพาพนกังานทุกคนไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. สรรหาพนกังานและสร้างกาํลงัคนใหเ้พียงพอสาํหรับการขยายธุรกิจ 

ทั้งหมดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของความตั้ งใจของบริษัทฯ ท่ีจะปรับเปล่ียนโครงสร้างให้เป็นรูปแบบ 

“ยืดหยุ่นและคล่องตวั” (Agile Organization) ซ่ึงเป็นแนวคิดการทาํงานท่ีเนน้การร่วมมือกนัโดยไม่มี

กําแพงกั้ นระหว่างแต่ละแผนก มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนและตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการสนับสนุนให้

พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออก เพ่ือร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบ

ความสาํเร็จตามวิสยัทศันท่ี์ไดว้างไว ้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจํานวนบุคลากรทั้ งหมดกว่า 16,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกลุ่ม                    

เจเนเรชัน X และ Y ซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีกาํลงัเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี บริษทัฯ 

เล็งเห็นถึงแนวโน้มท่ีกลุ่มเจเนเรชัน X และกลุ่มเจเนเรชัน Y จะสามารถเขา้มาดาํรงตาํแหน่งระดบั

ผูบ้ริหารมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีผูบ้ริหารปัจจุบนัเร่ิมเกษียณอาย ุบริษทัฯ จึงตอ้งเตรียมพร้อมสาํหรับการ

เปล่ียนผ่านระหว่างรุ่นและจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งใหช้ดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าจะมีบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพพร้อมรับตาํแหน่งต่อไปโดยไม่ส่งผลกระทบกบัความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ อีกทั้งยงั

เป็นการสืบทอดและส่งมอบองคค์วามรู้และประสบการณ์ของผูบ้ริหารรุ่นก่อนใหก้ลายเป็นทรัพยสิ์น

ทางความรู้ขององค์กร โดยเฉพาะสําหรับตาํแหน่งระดบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และระดบัรอง

ประธาน เจ้าห น้า ท่ี บ ริห าร (Chief Level) ระดับ ผู ้อ ําน วยการอาวุโส  (Chief Level - 1) ระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่าย (Chief Level -  2) ระดบัรองผูอ้าํนวยการฝ่าย (Chief Level - 3) และระดบัผูจ้ดัการ
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อ าวุโส  (Chief Level - 4) บ ริษัท ฯ  ป ระ เมิ น ค วาม พ ร้อ ม ข อ งผู ้สื บ ท อ ด ตําแ ห น่ งโด ยแ บ่ ง

ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ผูท่ี้พร้อมจะสืบทอดตาํแหน่งงานทนัที, ในอีก 1 - 3 ปีขา้งหนา้ หรือในอีก                      

3 - 5 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงระดบัความพร้อมน้ีจะมีผลต่อความเขม้ขน้ในการพฒันารูปแบบและเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการพัฒนาผูบ้ริหาร ซ่ึงนอกจากด้านความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว บริษัทฯ จะพัฒนาทักษะ

ความสามารถดา้นการบริหารจดัการใน 3 ดา้นหลกั คือ 

1. การคิดเร็ว ทาํเร็ว (Speed) หมายถึง การกลา้คิด ลงมือทาํ กลา้ลองผิดลองถูกและเรียนรู้จาก

ความสาํเร็จหรือขอ้ผิดพลาด เพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. การรู้จกัทาํงานร่วมกนั (Collaborative) ผสมผสาน ร่วมกนัทาํงาน นาํจุดแข็งของแต่ละคนใน

ทีมท่ีอาจมีความเหมือน ความแตกต่าง ทั้งดา้นความคิดและประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

3. การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Creative and Innovative) กลา้คิดแตกต่าง สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ี

นาํพาองคก์รกา้วใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

ในด้านการพัฒนาผูน้ํารุ่นใหม่ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ “Young Talent” เพ่ือเปิดโอกาสให้

บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพไดพ้ฒันาทกัษะและเติบโตในสายงานอาชีพของตนเอง ณ ปัจจุบนัมี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 23 คน  

ส่ิงท่ีเป็นหัวใจในการขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คือ การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ี

แข็งแกร่ง ซ่ึงจะช่วยหล่อหลอมให้พนกังานในทุกระดบัเติบโตและทาํงานร่วมกนัดว้ยความรักและ

ความสามคัคี บริษทัฯ จึงเน้นย ํ้าการปลูกฝังค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” 

ให้กบัพนกังานทุกคนนับตั้งแต่กา้วแรกท่ีเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ผ่านการดาํเนินกิจกรรม Makro 

Day One ซ่ึงประกอบไปดว้ยการใหค้วามรู้ในการทาํงานและพิธีบายศรีสู่ขวญั โดยประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง เพ่ือต้อนรับพนักงานอย่างอบอุ่น 

สําหรับพนักงานสํานักงานใหญ่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเร่ิมปฏิบัติงานจริง ทั้ งน้ี                    

กา้วต่อไปของบริษทัฯ คือ การพฒันากรอบ “ผูน้าํ 4.0” (Leadership 4.0) ซ่ึงเป็นการยกระดบัพฒันา

ทกัษะของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์แมค็โคร 4.0 ไม่ใช่เพียงแค่สาํหรับผูบ้ริหารเท่านั้น แต่

สําหรับพนักงานทุกคน เพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้บริษทัฯ กา้วต่อไปบนพ้ืนฐานของวฒันธรรมท่ี

แขง็แกร่งและยัง่ยืน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและดูแลสวสัดิภาพ

ของพนกังานอย่างใกลชิ้ด เพ่ือให้มัน่ใจว่าสมาชิกครอบครัวแมค็โครทุกคนมีความสุขในทุก ๆ วนัท่ี

มาทาํงาน ในดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ดาํเนินงานตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบติัต่อแรงงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดา้นสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ โดย

กาํหนดให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียทุกคน เคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงกันและกนั ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ โดยรายละเอียดของนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน สามารถ

ติดตามไดใ้นรายงานความยัง่ยืนประจาํปีของบริษทัฯ 

การกา้วสู่ “องคก์รแห่งนวตักรรม” ถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของยุทธศาสตร์แมค็โคร 4.0 เน่ืองจาก

นวตักรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ ยกระดบัประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ิมศกัยภาพใน

การแข่งขันของบริษทัฯ สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสร้างเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดว้ย

นวตักรรม ทั้งน้ี บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการปลูกฝัง “วฒันธรรมนวตักรรม” ในองค์กร โดยสร้าง

ความตระหนักรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนวัตกรรมให้กับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนสร้าง

สภาพแวดลอ้มใหบุ้คลากรมีความต่ืนตวัและคาํนึงถึงความสาํคญัของนวตักรรมซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ี

จะช่วยยกระดบัประสิทธิภาพในการทาํงาน ช่วยประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย รวมถึงลดการใชท้รัพยากร

และตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ทั้ งน้ี แผนก Synergy & Innovation เป็นแกนหลักในการ

ขบัเคล่ือนและกระตุน้ให้เกิดการพฒันานวตักรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมการ

เรียนรู้ ของพนักงานผ่านเว็ปไซต์ Makro Innovation System ซ่ึงเป็นระบบออนไลน์ (E-Learning) 

เป็นแหล่งความรู้ และเป็นช่องทางท่ีพนักงานสามารถนาํเสนอโครงการ หรือไอเดียต่าง ๆ รวมทั้ง

พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม การส่ือสารภายในและการจดัทาํกิจกรรม เช่น กิจกรรมวนันวตักรรม 

ประจาํไตรมาส กิจกรรมโรดโชวต์ามภูมิภาคและสาขาแม็คโคร และนาํผลการดาํเนินงาน รวมถึง

แผนงานในปีถดัไปมารายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทราบเป็นประจาํทุกปี โดยบริษทัฯ 

ตั้งเป้าหมายในการสร้างพนกังานใหเ้ป็น “นวตักร” ได ้5,000 คนภายในปี 2565 และการเพ่ิมจาํนวน

พนกังานท่ีรับรู้และเขา้ใจในเร่ืองนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง โดยพนกังานของบริษทัฯ บางส่วนไดมี้ส่วน

ร่วมทาํโครงการจนสาํเร็จ และผา่นเกณฑก์ารเป็นนวตักร แลว้ จาํนวน 129 คน  

บริษทัฯ ไดว้างระบบการจดัการนวตักรรมอยา่งรอบดา้น ครอบคลุมตั้งแต่การเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร

และพนกังานทุกระดบั รวมทั้งพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีประจาํอยู่ในสาขาของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้

แม็คโครไดมี้ส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์นวตักรรมทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ การสร้างสรรค์กระบวนการ

ใหม่ (Process Innovation) การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ (Product Innovation) การสร้างสรรคบ์ริการ

ใหม่ (Service Innovation) และ การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)  นอกจากน้ี 

แผนกฯ ยงักาํหนดให้มีผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็น “Innovation Leader” หรือผูน้ําด้านนวตักรรมของแต่ละ

แผนก โดยคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัชอบคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ มีทกัษะในการวิเคราะห์และแกปั้ญหา 

เพ่ือสร้างพนกังานตน้แบบท่ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมงานตระหนกัถึงความสาํคญั

ด้านนวตักรรมอีกด้วย ท่ีสําคัญบริษัทฯ สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและผูจ้ ัดการฝ่ายงานต่าง ๆ เป็น

แบบอยา่งท่ีดีใหก้บัพนกังาน เปิดโอกาสใหทุ้กคนนาํเสนอแนวคิดสร้างสรรค ์และกลา้ท่ีจะลองทาํส่ิง

ใหม่ ๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการและแนวคิดเร่ืองนวตักรรมถูกปลูกฝังทั้งจากระดบัสาขาข้ึนไป และ

จากระดบัผูบ้ริหารลงมา โดยแทรกซึมเขา้ไปในกระบวนการการทาํงานของบุคลากรทุกคน  

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 25 
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ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมนวตักรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมการสรรหา

นวตักรรม 1 หน่วยงาน 1 นวตักรรม งาน Innovation Day ภายใต้แนวคิด “365 Days Innovation 

Around You” และการประกวด “รางวลันวตักรรมแม็คโคร 4.0” (Makro 4.0 Innovation Award) ซ่ึง

จดัข้ึนเป็นคร้ังแรกอยา่งเป็นทางการ เพ่ือเป็นเวทีใหโ้ครงการท่ีประสบความสาํเร็จ ไดม้าแสดงผลงาน

อนัภาคภูมิใจ และจุดประกายพนกังานใหส้นใจในนวตักรรม  

การผนึกกาํลงัความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์เพ่ือสร้างสรรค์

นวตักรรมท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมร่วมกนัจะช่วยเสริมสร้างการขบัเคล่ือนธุรกิจแมค็โครในยคุ 4.0 และธุรกิจ

ทั้ งเครือ ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างย ัง่ยืน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวลัความเป็นเลิศด้าน

นวตักรรม (President Award) ในงานประกวดรางวลันวตักรรม “President Awards 2017 - 2018”                

จดัโดย CP ALL จากโครงการ “ระบบจดัการพ้ืนท่ีเช่า (RSM)” ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาระบบการ

บริหารสัญญาเช่าพ้ืนท่ีของแม็คโครทัว่ประเทศ ทาํให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

พ้ืนท่ีเช่า และเพ่ิมโอกาสในการเก็บค่าเช่าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งไดรั้บรางวลัชมเชยดา้น

นวตักรรม จากโครงการ “Document e-Meeting for BoD’s” โดยฝ่ายกฏหมาย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีช่วย

ลดเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานในการเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “Process Excellence Award 2018”  จดัโดย CP ALL ประเภทรางวลั

สู่ความเป็นเลิศดา้นกระบวนการ ระดบั Silver จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ “สั่งสินคา้เร็ว ไดสิ้นคา้สด” 

เป็นโครงการท่ีช่วยลดเวลาในการทาํงานของพนกังานในสาขาในส่วนของแผนกอาหารสด ช่วยให้

การสั่งสินคา้ทาํไดร้วดเร็ว แม่นยาํมากข้ึน รวมทั้งช่วยให้สาขามีสินคา้ขายไดท้นัเวลาในปริมาณท่ี

เหมาะสม และโครงการ “U - project on web” ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการผ่าน

กิจกรรม “แมค็โครและนกัศึกษามหาวิทยาลยัร่วมพฒันาร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ิน” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีผูมี้

ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก เช่น มหาวิทยาลยั 85 แห่ง นกัศึกษากวา่ 4,000 คน เจา้ของ

ร้านคา้ปลีกกวา่ 850 ร้านคา้ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนการจดัการจากรูปแบบ Manual เป็นผา่นทางเวบ็ไซต ์

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ                

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ "แม็คโคร" โดยเปิดให้บริการสาขาแรกท่ี

สาขาลาดพร้าวในปี 2532 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการขยายจาํนวนสาขาและประสบความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ือง

ในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลกูคา้จาํนวนมากทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มผูค้า้ปลีกราย

ย่อย กลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจในสาขาอาชีพ   

ต่าง ๆ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2537 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท และเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 26 
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ในปี 2548 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในสยามฟูด เซอร์วิส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด เพ่ือประกอบ

ธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็จากต่างประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ 

และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการ และต่อมาในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ ด (ปัจจุบนัเปล่ียน

ช่ื อ เป็ น  Indoguna Vina Food Service Company Limited)  ใ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  100 ข อ ง หุ้ น ทั้ ง ห ม ด                  

ซ่ึงวีนาสยาม ฟู้ ด (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น Indoguna Vina Food Service Company Limited) จดทะเบียนจดัตั้ง    

ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือประกอบธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็  

ต่อมาในปี 2556 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีสําคญั กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 

เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ได้ทําการโอนหุ้นท่ีถืออยู่ใน (1) บริษัทฯ (2) สยามแม็คโคร โฮลด้ิง และ                          

(3) โอเอชที ให้แก่ ซีพี ออลล ์ซ่ึงรวมเป็นจาํนวนหุน้บริษทัฯ ท่ีถูกถืออยูท่ ั้งทางตรงและทางออ้มจาํนวนทั้งส้ิน 

154,429,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.35 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยเม่ือรวม

กบัหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยซีพี ออลล ์อยู่ก่อนหนา้จาํนวน 4,305,600 หุน้ ทาํให้ซีพี ออลล ์ถือหุ้นในบริษทัฯ 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้ งส้ินจาํนวน 158,735,100 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.14 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด ส่งผลให้ซีพี ออลล์ มีหน้าท่ีต้องทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยมีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของซีพี ออลล์ และ                

ขายหุ้นของบริษทัฯ ให้แก่ซีพี ออลล ์จาํนวนทั้งส้ิน 76,172,375 หุ้น ส่งผลใหซี้พี ออลล ์เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 97.88 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

และในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 

10.00 บาท จาํนวน 240,000,000 หุน้ เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ ตามมติท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 

สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาจาํนวนทั้งส้ิน 13 สาขา โดยประกอบดว้ยสาขาในรูปแบบศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โคร จาํนวน 8 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 3 สาขา และอีโค พลสั จาํนวน 2 สาขา บริษทัฯ 

ยงัไดเ้ปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคแห่งท่ี 2 ท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกระจายสินคา้และรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้

จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ แม็คโคร อาร์โอเอช เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 125 ลา้นบาท 

และทุนชาํระแลว้ 31.25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 

รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาจาํนวนทั้ งส้ิน 16 สาขา ประกอบด้วยศูนยจ์าํหน่ายสินค้าแม็คโคร 

จาํนวน 7 สาขา และแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 4 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 

จาํนวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 2 สาขา ทั้งยงัเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็ง

และแช่เยน็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แข็งแห่งใหม่ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ด

ทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 28 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 27 
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พฤศจิกายน 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และทุนชาํระแลว้ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาดและใหค้าํปรึกษาใน

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแม็คโคร อาร์โอเอช มีหน้าท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในการจดัตั้ง

บริษทั ตามท่ี Directorate of Investment and Company Administration (DICA) แห่งประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมากาํหนด ทั้งน้ี การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 โดย DICA ได้

ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั (Certificate of Incorporation) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

(Permit to Trade) ให้แก่ ARO และ  (2) บจ. โปรมาร์ท จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

10 ลา้นบาท และทุนชาํระแลว้ 2.5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจจาํหน่าย

สินคา้อุปโภค 

ในปี 2559 บริษทัฯ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการขยายสาขาศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวม

ทั้งส้ิน 17 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 6 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 

จาํนวน 5 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 3 สาขา แมค็โคร ฟูดชอ้ป จาํนวน 2 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 

1 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2559 แม็คโครมีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 115 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสิก จาํนวน 76 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 17 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 11 

สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จาํนวน 3 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวม

ประมาณ 704,017 ตารางเมตร นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยอีก 1 บริษทั ไดแ้ก่ Makro 

(Cambodia) Company Limited (Makro Cambodia) จัดตั้ งเม่ือวันท่ี  16 กันยายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 

2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุ้นร้อยละ 70 เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและ

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา อีกทั้ง บริษทัฯ โดยสยามฟดู เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้

ทั้ งหมด ได้เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษัท                 

จดทะเบียนในสิงคโปร์) Indoguna Dubai L.L.C (บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) Lordly 

Company Limited (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company Limited (บริษัทจดทะเบียนใน

ฮ่องกง) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจนาํเขา้ จดัจาํหน่าย และให้บริการจดัส่งอาหารสดและอาหารแช่แข็ง

คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหารฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลาม่ี ในประเทศสิงคโปร์ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลาํดบั 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 8 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินค้า     

แม็คโครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป 

จาํนวน 2 สาขา ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 123 สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นศูนย์

จาํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสิก จาํนวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 19 สาขา อีโค พลสั 

จาํนวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดชอ้ป จาํนวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 8 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการ

ขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร อีกทั้ง ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการขยายสาขาศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร

ไปยงัต่างประเทศเป็นคร้ังแรก โดยไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 17 ธันวาคม ท่ีผ่านมาในเขตเซ็นสก                 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 28 
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(Sen Sok) กรุงพนมเปญ บนพ้ืนท่ีกวา่ 9,700 ตารางเมตร เพ่ือดาํเนินการศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ระบบสมาชิกแบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) เป็นรายแรกในประเทศกมัพชูา   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อย จาํนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ (1) CP Wholesale India Private 

Limited (CPWI) จัด ตั้ ง เม่ื อ วัน ท่ี  19 ม ก ราค ม  2560 ด้วยทุ น จด ท ะเบี ยน เร่ิม ต้น  100,000 รู ปี อิ น เดี ย               

โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบดาํเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน

ประเทศอินเดีย และ (2) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (MGZ) จดัตั้ งเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 

2560 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 50,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุ้นร้อยละ 100 

เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นอกจากน้ี ในเดือนมกราคมท่ีผ่านมาปี 2560 นับเป็นปีแห่งการเร่ิมตน้คร้ังใหม่ของ SFS ภายใต้กลุ่มธุรกิจ 

Food Service APME ภายหลงัดาํเนินการตามสัญญาซ้ือขายหุ้นและไดรั้บโอนหุ้นของกลุ่ม Indoguna เป็นท่ี

เรียบร้อย ดว้ยการผสมผสานวิธีการดาํเนินธุรกิจของทุกบริษทัในภูมิภาค ซ่ึงไดมุ่้งเน้นไปท่ีลูกคา้และตลาด 

นาํไปสู่ดา้นการสร้างแบรนด์ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์และบริการ และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ซ่ึงมีปริมาณ 

ตน้ทุนและเวลาท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้โดยใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ท่ีมีคุณภาพไปใหก้บั

ลูกคา้ฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงมุ่งขยายเครือข่าย

ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารสู่สากล  

โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง ไดแ้ก่ MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe 

L.L.C. (“MAXZI”) ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิมเป็นจํานวนเงิน             

4 ลา้นดีแรมห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือประกอบธุรกิจธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ และจดัตั้ง 

Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) ในประเทศกัมพูชา ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ

บริษทัฯ เป็นผูมี้สดัส่วนความเป็นเจา้ของในอตัราร้อยละ 80 และร้อยละ 70 ตามลาํดบั  

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการขยายสาขาแม็คโครในประเทศอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบต่าง ๆ จาํนวน 7 

สาขาโดยแบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบ อีโค พลสั จาํนวน 1 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 

จาํนวน 6 สาขา ทาํให้ ณ ส้ินปี 2561 มีจาํนวนสาขาทั้งส้ินจาํนวน 129 สาขาทัว่ประเทศ ประกอบดว้ยศูนย์

จาํหน่ายสินคา้แมค็โคร รูปแบบคลาสสิก จาํนวน 79 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 25 สาขา อีโค พลสั 

จาํนวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดชอ้ป จาํนวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 7 สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการ

ขายรวมประมาณ 747,802 ตารางเมตร 

บริษทัฯ ไดข้ยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใตช่ื้อ LOTS Wholesale Solutions โดยไดเ้ปิดสาขา

แรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการ

ในทอ้งถ่ิน และไดข้ยายสาขาเพ่ิมอีก 1 แห่งในกรุงนิวเดลี โดยจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ 

อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารสด เคร่ืองครัว เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน สินคา้ตกแต่งบา้น เฟอร์นิเจอร์ 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 29 
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เคร่ืองนอน ส่ิงทอ เคร่ืองใช้สํานักงาน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืน ๆ โดยให้บริการแบบครบวงจร            

ดว้ยรูปแบบการขายส่งในระดบัมาตรฐานสากล มีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการ

จดัส่งสินคา้รวมไปถึงการชาํระสินคา้ดว้ยบริการทางการเงินในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทาํให ้ณ ส้ินปี 2561 

บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง นอกจากน้ี ในเดือนกนัยายน 2561 กลุ่มธุรกิจแมค็โครใน

ต่างประเทศไดข้ยายการลงทุนธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry เพ่ิมเติมไปยงัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา ดว้ยการจดัตั้ง ARO Commercial Company Limited (“MM”) ผ่านบริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

(“MROH”) ภายใตเ้งินทุนจดทะเบียนจาํนวน 0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดย MROH ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 

เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญของบริษทัฯ  

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

2531  จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท 

2532  เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้สินคา้แมค็โคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว 

2537  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,400 ลา้นบาท 

 แปรสภาพเป็นบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

2541  ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริษทัคา้ปลีกยกัษใ์หญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขนั

มีความเขม้ขน้ข้ึน แต่บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เคียงขา้ง

ลกูคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

2544  ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ผูป้ระกอบการมืออาชีพ เพ่ิมสดัส่วนสินคา้อาหารสด อาหารแช่แขง็ ริเร่ิมพฒันา

ฐานขอ้มลูลกูคา้ เพ่ือประมวลและวิเคราะห์ พร้อมกบัพฒันาการนาํเสนอประเภท

สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลายและครบถว้น 

2546  ปรับเปล่ียนรูปแบบสาขา โดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและ

บริการตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินคา้และบริการดา้นอาหารแบบครบวงจร และ

ขยายพ้ืนท่ีขายอาหารสดและอาหารแช่แขง็ใหมี้ความแตกต่างกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

 เปิดดาํเนินการสาขารูปแบบอีโค พลสั สาขาแรกท่ี อ.เมือง จ.ภูเกต็ เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายยอ่ย 

รูปแบบสาขา อีโค พลสั ไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีสาํหรับสินคา้ประเภทอาหารสดเพ่ือใหบ้ริการ

แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 30 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

    

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

2548  เขา้ลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั ขยายธุรกิจนาํเขา้และ

จาํหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ 

 จดังาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” คร้ังท่ี 1 (Makro HoReCa 

Extravaganza) เพ่ือใหค้วามรู้ดา้นอาหารและอุปกรณ์ใหม่ ๆ แก่ลกูคา้ผูป้ระกอบการ

ดา้นโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเล้ียง 

2550  ริเร่ิมโครงการ “แมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย” เพ่ือใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้

ปลีกแก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั 

2551  จดังาน “ตลาดนดัโชห่วย” คร้ังท่ี 1 เพ่ือใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกแก่

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 

2552  เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แขง็

แห่งแรก ท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริหารจดัการดา้นการกระจาย

สินคา้และโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ไปสาขา รองรับการขยาย

ธุรกิจ และมุ่งเนน้การตอบสนองทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ ลดค่าใชจ่้ายการ

กระจายสินคา้ใหท้ั้งบริษทัฯ และคู่คา้ 

2553  เปิดร้านจาํหน่ายอาหารแช่แขง็สาขานาํร่อง ภายใตช่ื้อ “สยามโฟรเซ่น” ท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่ 

2554  บริษทัฯ เขา้ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ และชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตินํ้าท่วม 

เช่น การช่วยทาํความสะอาดร้านคา้ของลกูคา้สมาชิก การบริจาคและรับบริจาคเงินและ

ส่ิงของ  เพ่ือส่งมอบใหผู้ป้ระสบภยันํ้าท่วม 

 เร่ิมนาํกระบวนการบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤติ 

(Business Continuity Management : BCM) มาใช ้ทาํใหท่้ามกลางวิกฤตินํ้าท่วม      

สาขาของบริษทัฯ ทุกแห่งสามารถเปิดใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2555  เปิดดาํเนินการสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส เป็นแห่งแรกท่ีอาํเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจ

โรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง (โฮเรกา้) 

 เขา้ลงทุนในประเทศเวียดนามผา่น “บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั” (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือ

เป็น Indoguna Vina Food Service Company Limited) โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100  

2556  เปิดดาํเนินการสาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน

จงัหวดัภูเกต็เพ่ือตอบสนองความสะดวกใหก้ลุ่มลูกคา้โฮเรกา้ท่ีอยูไ่กลจากสาขาขนาด

ใหญ่ของบริษทัฯ 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 31 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

    

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

 เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็น บริษทั ซีพี 

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 

10 บาท จาํนวน 240 ลา้นหุน้ เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 4,800 ลา้นหุน้ 

2557  ฉลองครบรอบ 25 ปี เสน้ทางแห่งความสาํเร็จ “คู่คิดธุรกิจคุณ” 

 เปิดสาขาใหม่ 13 สาขา 

 เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภคท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดั

สมุทรปราการ เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 

 จดัตั้ง บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือลงทุนใน

ต่างประเทศ 

2558  เปิดสาขาใหม่ 16 สาขา 

 จดัตั้ง ARO เสร็จสมบูรณ์ โดยแมค็โคร อาร์โอเอช ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยมี

จุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาดและใหค้าํปรึกษาในประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 จดัตั้งโปรมาร์ท โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจ

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

 เปิดตวั “แมค็โคร แอพพลิเคชนั” แอพพลิเคชนัแรกเพ่ือผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ 

สาํหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางใหล้กูคา้ส่ือสารกบัแมค็โคร อาทิ สินคา้โปรโมชัน่         

แมค็โครเมล ์สาระน่ารู้ คู่มืออาชีพ เป็นตน้ 

 เปิดสาขานาํร่องแมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร             

ขนาด 800 ตร.ม.เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน

แต่ละพ้ืนท่ีอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 

 เปิดศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสดและอาหารแช่แขง็ และคลงัเก็บสินคา้แช่แขง็ ท่ีอาํเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงไดน้าํระบบอตัโนมติัในการจดัเก็บสินคา้มาใช ้(ASRS-

Automated-Storage/Retrieval System) 

2559  เปิดสาขาใหม่ 17 สาขา 

 นาํร่องเปิดแผนก Pet Shop ท่ีแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส สาขาแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี เป็น

สาขาแรก 

 สยามฟดู เซอร์วิส เปิดสาขาแห่งใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ยา้ยท่ีทาํการสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่ อาคารธาราพฒันาการ ซ่ึงออกแบบและสร้างตาม

แนวคิด อาคารอนุรักษพ์ลงังาน หรืออาคารสีเขียว (Green Building) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 32 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

    

ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินในประเทศกมัพชูา โดย บจ.แมค็โคร อาร์โอเอช ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือจดัตั้งบริษทั Makro (Cambodia) 

Company Limited โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการ

ประกอบธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

 สยามฟดู เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญา

ซ้ือขายหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริษทัจดทะเบียน

ในสิงคโปร์) Indoguna Dubai L.L.C (บริษทัจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

Lordly Company Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company 

Limited (บริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจนาํเขา้ จดั

จาํหน่าย และใหบ้ริการจดัส่งอาหารสดและอาหารแช่แขง็คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหาร

ฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไสก้รอกและซาลาม่ี ในประเทศสิงคโปร์      

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลาํดบั 

2560  เปิดสาขาใหม่ 8 สาขา ในประเทศไทย 

 จดทะเบียนจดัตั้ง CP Wholesale India Private Limited ในประเทศอินเดีย โดย MROH

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือดาํเนินธุรกิจคา้ส่ง และ           

ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บจ. สยามฟดู เซอร์วิส ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด ไดเ้พ่ิมทุน                     

จดทะเบียนอีกจาํนวน 3,138 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,183 ลา้นบาท     

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและการเขา้ซ้ือหุน้ในธุรกิจการใหบ้ริการดา้นอาหาร (Food 

Services Business) ในต่างประเทศ 

 พิธีเปิดอาคารธาราพฒันาการ แมค็โครสาํนกังานใหญ่ อยา่งเป็นทางการ  

 เปิด Baker Mart ท่ีแมค็โคร สาขาแจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร ขนาด 640 ตร.ม. 

จาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์สาํหรับร้านเบเกอรีและกาแฟ แบบครบวงจร 

 จดทะเบียนจดัตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company Limited ในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย MROH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ โดยมีสดัส่วนการ

ถือหุน้ร้อยละ 100 เพ่ือดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Vina Siam Food Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วน    

ร้อยละ 100 ในประเทศเวียดนาม ไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัเป็น “Indoguna 

Vina Food Service Company Limited” 

 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนสญัชาติสิงคโปร์ โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือ

หุน้ทั้งหมด เพ่ือจดัตั้ง Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C ในประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80 เพ่ือประกอบธุรกิจ

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 33 
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ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

ร้านอาหารและร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ 

 เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร สาขาเซ็นสก กรุงพนมเปญ แห่งแรกในประเทศ

กมัพชูา ขนาด 9,796 ตร.ม. 

 เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินในประเทศกมัพชูา โดย SFS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี

บริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด เพ่ือจดัตั้ง Indoguna (Cambodia) Company Limited ใน

ประเทศกมัพชูา โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70 คือ เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการ   

ดา้นอาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

2561  เปิดสาขาใหม่ 7 สาขา ในประเทศไทย 

 เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จาํนวน 2 สาขา  

 จดทะเบียนจดัตั้ง ARO Commercial Company Limited ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา โดย บจ. แมค็โคร อาร์โอเอช ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้     

ร้อยละ 100 เพ่ือดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แสดงตามแผนภูมิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี    

31 ธันวาคม 2561 ดงัน้ี 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บมจ. สยามแมค็โคร ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระ

เงินสดและบริการตนเองภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” 

ในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่

ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า 

กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจ

บริการ 

2,400  

ลา้นบาท 

- 

บจ. สยามฟดู เซอร์วิส ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจาํหน่ายสินค้า

พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์

อาห ารท ะเล  มัน ฝ ร่ัง ก ลุ่ม สิ น ค้าเบ เกอ ร่ี 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ

จากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบ ริการด้าน

อาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการ

บิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

ผูค้า้ส่ง เป็นตน้  

3,183  

ลา้นบาท 

99.99% 

Indoguna Vina Food 

Service Company 

Limited  

 

ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจาํหน่ายสินค้า

พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์

อาห ารท ะเล  มัน ฝ ร่ัง ก ลุ่ม สิ น ค้าเบ เกอ ร่ี 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ

จากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบ ริการด้าน

อาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม 

ร้านอาหารรวมถึงธุรกิจให้บริการอาหารจาน

ด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

 

 

 

5 

ลา้น 

ดอลลาร์สหรัฐ 

100.00% 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บจ. แมค็โคร อาร์โอเอช ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ ง

ให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/

หรือ การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทใน

เครือ 

3,136.98 

ลา้นบาท 

99.99% 

ARO Company Limited ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และ

ให้คําปรึกษาในประเทศสาธารณ รัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา 

183,000  

ดอลลาร์สหรัฐ 

99.99% 

 

บจ. โปรมาร์ท ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

 

2.5  

ลา้นบาท 

99.99% 

Makro (Cambodia) 

Company Limited 

ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการท่ี

เก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

42.2  

ลา้น 

ดอลลาร์สหรัฐ 

70.00% 

CP Wholesale India 

Private Limited 

ดาํเนินธุรกิจคา้ส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในประเทศอินเดีย 

452.86         

ลา้นรูปีอินเดีย 

99.99% 

Makro (Guangzhou) 

Food Company Limited 

ดําเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจอ่ืน ๆ       

ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน 

25 

ลา้นหยวน           

เหรินหมินป้ี 

100% 

Indoguna (Singapore) Pte 

Ltd 

ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซา

ลาม่ี เน้ือสัตว์ตัดแบ่งและอาหารสําเร็จรูป

ภายใตช่ื้อ Carne Meats  รวมทั้งนาํเขา้และจดั

จําหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แขง็คุณภาพชั้นดี เช่น 

เน้ือสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบ เกอรี 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจาก

ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองควม

ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน

ประเทศสิงคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 

ส า ย ก า ร บิ น  ธุ ร กิ จ จั ด เ ล้ี ย ง  โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

1.6 

ลา้น 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

80% 

Indoguna Lordly 

Company Limited 

 

ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจาํหน่ายสินค้า

พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์

10,000  

ดอลลาร์ฮ่องกง 

80% 
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บริษทั ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

อ า ห าร ท ะ เล  ก ลุ่ ม สิ น ค้ า เบ เก อ รี  ไ ข่ นํ้ า 

เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจาก

ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองควม

ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารใน

ฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 

ธุรกิจจัดเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

Indoguna Dubai L.L.C ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจาํหน่ายสินค้า

พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ

อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้ นดี  เช่น เน้ือสัตว ์

อาหารทะเล กลุ่มสินคา้ เบเกอรี เคร่ืองปรุงรส

และอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้ งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองควมตอ้งการของ

กลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 

ส า ย ก า ร บิ น  ธุ ร กิ จ จั ด เ ล้ี ย ง  โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

300,000                     

ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับ                     

เอมิเรตส์ 

80% 

Indoguna (Cambodia) 

Company Limited 

ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร และธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

2                                 

ลา้น                 

ดอลลาร์สหรัฐ 

70% 

Just Meat Company 

Limited 

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ นํ า เข้ า แ ล ะ จัด จํา ห น่ า ย

ผลิตภณัฑด์า้นอาหารสดชั้นดี จาํพวกเน้ือสัตว์

และสตัวปี์กในฮ่องกง 

1 

ลา้น 

ดอลลาร์ฮ่องกง 

80% 

MAXZI The Good Food 

Restaurant & Cafe L.L.C 

ดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาด

เลก็ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

4  

ลา้น                     

ดีแรห์มสหรัฐ

อาหรับ                     

เอมิเรตส์                 

80% 

ARO Commercial 

Company Limited 

ดาํเนินธุรกิจค้าปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา 

300,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 

99.99% 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“ซีพี ออลล”์) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจใน

กลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยธุรกิจของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่      

(1) กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารครบวงจร ดาํเนินธุรกิจโดยบริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) (2) กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและบริการสนบัสนุน ดาํเนินธุรกิจโดยบริษทั ซีพี ออลล ์

จาํกัด (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมและบริการสนับสนุน ดาํเนินธุรกิจโดยบริษัท                             

ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น

ใหญ่ของบริษทัฯ อน่ึง ในการดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง และ

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกซ่ึงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์หลกั บริษทัฯ มีธุรกรรม

และความร่วมมือทางธุรกิจกบั ซีพี ออลล์ และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น มีการซ้ือขายสินคา้

ระหว่างกัน การใช้บริการสนับสนุนด้านการค้า อย่างไรก็ตาม  การดาํเนินธุรกิจและทํารายการระหว่าง                       

บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการ

ระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายกาํหนดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ือง

การทาํรายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด โดยเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดการ

ถ่ายเทผลประโยชน ์ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 39 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

2.1 การดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คือ (1) ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระ

เงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่างประเทศ (2) ธุรกิจนําเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินค้า                 

แช่แข็งและแช่เยน็พร้อมบริการดา้นจดัเก็บและจดัส่ง และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ  

2.1.1 ธุรกจิศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่างประเทศ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

โดยบริษทัฯ มีสาขา 5 รูปแบบหลกั ดงัน้ี 

2.1.1.1 ศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเองแบบคลาสสิก (Classic Store) ภายใต้

ช่ือ “แมค็โคร”  

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก ท่ีจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลาย

ประเภท โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีศูนย์จาํหน่ายสินค้าแม็คโครรูปแบบคลาสสิกในประเทศไทย 

จาํนวนทั้งส้ิน 79 สาขา กระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียประมาณ 

5,500 - 12,000 ตารางเมตร  

นอกจากน้ี  หลังจากจัดตั้ ง Makro (Cambodia) Company Limited เม่ือปี  2559 บริษัทฯ         

ได้เปิดศูนย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร กัมพูชา สาขาแรก เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2560 ท่ี        

เขตเซ็นสก (Sen Sok) กรุงพนมเปญ ในรูปแบบคลาสสิก นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์

ทางเลือกใหม่ให้กบัผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และผูป้ระกอบการ

ร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศกมัพูชา ไดมี้โอกาสเลือกซ้ือสินคา้ท่ีหลากหลาย 

ครบครัน คุณภาพดี ดว้ยราคาท่ีช่วยประหยดัตน้ทุนไดม้ากกว่า ทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค 

อาหารสด อาหารแหง้ อาหารสาํเร็จรูป อาหารแช่แข็ง และสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ กว่า 10,000 

รายการ บนพ้ืนท่ีขายกวา่ 9,700 ตารางเมตร  

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจแมค็โครในต่างประเทศยงัคงต่อยอดความสาํเร็จดา้นการขยายธุรกิจสู่

ต่างประเทศ จากกา้วแรกของการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาต่างประเทศแห่งแรก

ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชาเม่ือปลายปี 2560 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี บริษทัฯ 

ไดข้ยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใตช่ื้อ LOTS Wholesale Solutions โดยไดเ้ปิด

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 40 
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สาขาแรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจาก

กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน และไดข้ยายสาขาเพ่ิมอีก 1 แห่งในกรุงนิวเดลี โดยจดั

จาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารสด เคร่ืองครัว 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สินค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองนอน ส่ิงทอ เคร่ืองใช้

สาํนกังาน สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์และอ่ืน ๆ โดยใหบ้ริการแบบครบวงจร ดว้ยรูปแบบการขาย

ส่งในระดบัมาตรฐานสากล มีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการจดัส่ง

สินคา้รวมไปถึงการชาํระสินคา้ดว้ยบริการทางการเงินในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทาํให ้ณ ส้ิน

ปี 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง 

2.1.1.2 ศูนย์จาํหน่ายสินค้าเพือ่กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้าโดยเฉพาะ “แมค็โคร ฟูดเซอร์วสิ”  

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบใหม่ท่ีถูกออกแบบและพฒันา จาก

แนวคิดอนัเป็นเอกลกัษณ์ คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นศูนยจ์าํหน่ายอาหารสด อาหารแช่แข็ง 

อาหารแหง้ วตัถุดิบ เคร่ืองปรุงและอุปกรณ์ในการปรุงอาหารครบครัน เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มโฮเรกา้ โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2555 ท่ีอาํเภอหัวหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 มีจํานวนสาขารวมทั้ งส้ิน  25 สาขา           

ทัว่ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ตารางเมตร 

2.1.1.3 ศูนย์จาํหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “อโีค พลสั” (Eco Plus Store) 

อีโค พลสั ถูกพัฒนาข้ึนจากศูนย์จาํหน่ายสินค้าแม็คโคร โดยได้จัดสรรพ้ืนท่ีจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสดแก่กลุ่มโฮเรก้าเพ่ิมข้ึนในทําเลพ้ืนท่ีท่ี มีธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหารและจัดเล้ียงจาํนวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโตด้านการท่องเท่ียวสูง  

นอกจากน้ี ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อย โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 มีจาํนวนสาขารวมทั้งส้ิน 13 สาขาทัว่ประเทศ โดยมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ียประมาณ 

7,000 ตารางเมตร  

ตวัอย่างรูปแบบผงัการจัดวางสินค้า  
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2.1.1.4 ศูนย์จําหน่ายสินค้ารูปแบบสาขา “แมค็โคร ฟูดช้อป” 

แม็คโคร ฟูดช้อป ศูนย์จาํหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร       

เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก

ข้ึนโดยไม่ต้องเดินทางไกล โดยเปิดให้บริการสาขาแรก ในปี 2558 ท่ีทาวน์ อิน ทาวน ์

กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 800 ตารางเมตร และยงัคงดาํเนินการขยายสาขา

อย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวนสาขารวมทั้งส้ิน 5 สาขาทัว่ประเทศ 

โดยแต่ละสาขามีพ้ืนท่ีขายโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

2.1.1.5 ร้านจาํหน่ายอาหารแช่แขง็ขนาดเลก็ “สยามโฟรเซ่น” (Siam Frozen) 

ร้านสยามโฟรเซ่น เป็นรูปแบบร้านท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ใน

กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ โดยเนน้กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริการสาขาแรก

ในปี 2553 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดปิ้ดร้านสยามโฟรเซ่นจาํนวน 1 สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาถนนจนัทน ์โดยปัจจุบนัมีจาํนวนสาขารวมทั้งส้ิน 7 สาขาทัว่ประเทศ  

ทั้งน้ี ในการดาํเนินธุรกิจศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทย          

อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ในส่วนของต่างประเทศจะ

บริหารงานผ่านบริษัทย่อย คือ Makro (Cambodia) Company Limited ประเทศกัมพูชา และ CP 

Wholesale India Private Limited ประเทศอินเดีย 

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ ง Makro (Guangzhou) Food Company Limited เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ยงัอยู่ในระหว่าง

การเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต ต่อมาในเดือนกนัยายน 2561 กลุ่มธุรกิจแมค็โครใน

ต่างประเทศไดข้ยายการลงทุนธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry เพ่ิมเติมไปยงัประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา ดว้ยการจดัตั้ง ARO Commercial Company Limited (“MM”) ผ่านบริษทั แม็คโคร 

อาร์โอเอช จาํกดั (“MROH”) ภายใตเ้งินทุนจดทะเบียนจาํนวน 0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดย MROH 

ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจุบนัยงั

อยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต 

2.1.2 ธุรกจินําเข้า ส่งออก และจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็พร้อมบริการด้านจดัเกบ็และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service APME) 

เพ่ือผนึกกําลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้

ความสาํคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ

ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการดาํเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารใน

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 42 
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ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วิส 

ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นนําท่ีประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารในต่างประเทศจาํนวน 4 

บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้ําดา้นการให้บริการดา้นอาหารใน

ระดบัสากล บริษทัจึงไดจ้ดัตั้งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

(Food Service APME) เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจให้บริการด้านอาหารทั้ ง 6 บริษัทในเครือแม็คโคร       

โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เพ่ือผนึกกาํลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย 

และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจฟูด

เซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน โดยประกอบดว้ยบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

2.1.2.1 บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกดั  

สยามฟดู เซอร์วิส ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ พร้อมบริการ

ดา้นจดัเก็บและจดัส่ง โดยเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สยามฟดู เซอร์วิส เปิดดาํเนินการทั้งหมด 5 สาขา ซ่ึงไดแ้ก่ (1) สาขา

กรุงเทพมหานคร (2) สาขาพทัยา (3) สาขาเกาะสมุย (4) สาขาภูเกต็ และ (5) สาขาเชียงใหม่ 

2.1.2.2 Indoguna Vina Food Service Company Limited ประเทศเวยีดนาม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้แช่แข็งและแช่เยน็ พร้อม

บริการด้านจัดเก็บและจัดส่งในประเทศเวียดนาม ดาํเนินการโดย Indoguna Vina Food 

Service Company Limited (เดิมช่ือ Vina Siam Food Company Limited) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย

ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ของหุน้ทั้งหมด โดยจดัตั้งข้ึนเม่ือปลายปี 2555 ณ เมืองโฮจิ

มินห์ ประเทศเวียดนาม ต่อมาในปี 2557 ไดเ้ปิดดาํเนินการสาขาแห่งใหม่ท่ีเมืองฮานอย 

ประเทศเวียดนาม  

2.1.2.3 Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์ 

Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็นบริษทัชั้นนาํดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรากฐานการทาํ

ธุรกิจท่ีแข็งแกร่งในสิงคโปร์มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเป็นผูน้าํในธุรกิจนาํเขา้และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ไวน์ชั้นเลิศ และผลิตภณัฑ์

อาหารฮาลาล สาํหรับกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้หบ้ริการ

ดา้นอาหารชั้นนาํ ซ่ึงตอ้งการควบคุมต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกนัก็สนใจในผลิตภณัฑ์

ระดบัพรีเม่ียมมากข้ึน เพ่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมลูค่าเพ่ิมข้ึนสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ  

2.1.2.4 Indoguna Dubai L.L.C แ ล ะ  Maxzi The Good Food Shop ป ร ะ เท ศ ส ห รั ฐ อ าห รั บ           

เอมเิรตส์  

กวา่ 12 ปีของการดาํเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai 

L.L.C ถือเป็นหน่ึ งใน ผู ้นําธุรกิจนําเข้าและจําห น่ายอาห ารระดับพรีเม่ียมสําห รับ
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ผูป้ระกอบการในตะวนัออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศโอมาน 

ประเทศคูเวต ประเทศบาห์เรน และประเทศซาอุดิอาระเบีย มุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ทั้ งผูป้ระกอบการโฮเรก้า และธุรกิจสายการบินชั้นนํา โดยจัดจาํหน่ายสินค้า

คุณภาพสูงจากวตัถุดิบชั้นเยี่ยมภายใตแ้บรนด์ชั้นนาํของ Indoguna อาทิ ไส้กรอกพรีเม่ียม 

(Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซาํฮาลาล (Masterpiece) นอกจากน้ี ยงัพฒันา

ช่องทางขายออนไลน ์และร้านจาํหน่ายวตัถุดิบอาหารคุณภาพสูง “MAXZI The Good Food 

Shop” ในรูปแบบ Specialty Shop เพ่ือส่งมอบประสบการณ์และแรงบนัดาลใจจากอาหาร

ชั้นเลิศ ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ผูบ้ริโภคยุคใหม่ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดาํเนินการ      

โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งร้านอาหาร “MAXZI The Good Food Shop” ข้ึนในเมือง

ดูไบ โดยใชว้ตัถุดิบคุณภาพสูงเป็นส่วนผสมหลกัในการปรุงอาหารซ่ึงไดรั้บความนิยมเป็น      

อย่างดี  นอกจากน้ี ย ังจําหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Indoguna ได้แก่  ไส้กรอกพรีเม่ียม      

(Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซําฮาลาล (Masterpiece) รวมถึงกาแฟ 

(Maxzi The Good Food Shop Coffee) รวมถึงมีบริการปรุงอาห ารท่ี ซ้ือและสามารถ

รับประทานในร้านได ้ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือผลิตภณัฑแ์ละเมนูอาหารท่ีหลากหลายได้

ทั้งท่ีหน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมรับบริการจดัส่งภายในเมืองดูไบหรือผ่าน

แอพพลิเคชนัขนส่งยอดนิยม เช่น Uber Eats และ Deliveroo เป็นตน้ 

2.1.2.5 Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่องกง  

ภายหลังจากการทําสัญญ าซ้ือหุ้น Lordly Company Limited (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น 

Indoguna Lordly Company Limited) และ Just Meat Company Limited ในฮ่องกง ส่งผลให้

ธุรกิจให้บริการด้านอาหารของแม็คโครขยายฐานการเติบโตสู่ประเทศฮ่องกง โดยมี

เป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านอาหารในฮ่องกง ด้วยการเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งใหก้บัแบรนด ์Just Meat ธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวคุ์ณภาพสูง 

2.1.2.6 Indoguna (Cambodia) ประเทศกมัพูชา  

ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครท่ีกรุงพนมเปญ ในปี 2560 คือการขยาย

ธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารเขา้ไปยงัประเทศกมัพูชา โดยร่วมทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินจดัตั้ง

บริษัทย่อยแห่งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited ภายใต้การสนับสนุนของ 

สยามฟดู เซอร์วิส และ Indoguna Vina Food Service ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัฯ สามารถจดัตั้ง

สํานักงานในกรุงพนมเปญ และเสียมเรียบ และเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ โดยส่งมอบ

ผลิตภณัฑอ์าหารนาํเขา้คุณภาพระดบัพรีเม่ียม และเป็นอาหารท่ีปลอดภยั เพ่ือตอบสนองการ

ขยายตวัของธุรกิจภาคการท่องเท่ียวในตลาดกมัพชูาท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสูง  

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การขยายธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารไปยงัต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพการ

เติบโตดา้นการท่องเท่ียว โดยแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ตลอดจนโอกาสใน
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การควบรวมกิจการกบักลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนั ขณะเดียวกนัยงัคงเนน้การเช่ือมต่อเป็น

หน่ึงเดียวกบัแมค็โคร ทั้งในส่วนของระบบงาน การคดัสรรสินคา้จากแหล่งเดียวกนั รวมถึง

การเช่ือมต่อลูกค้า ตลอดจนผนึกความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทในเครือเจริญ                 

โภคภณัฑ ์โดยบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตเป็นสองเท่าเพ่ือใหก้ลุ่มธุรกิจแมค็โครเติบโต

และ “เป็นท่ีหน่ึงดา้นการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรับผูป้ระกอบการ

มืออาชีพ” ตามวิสยัทศันท่ี์ไดว้างไวอ้ยา่งมัน่คง  

2.1.3 ธุรกจิอืน่ ๆ เพือ่สนับสนุนธุรกจิหลกัของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงในเร่ืองการจดัหาสินคา้ เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบ

วงสําหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุน

ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ธุ ร กิ จ ใ น อ น า ค ต จํ า น ว น  5 บ ริ ษั ท  ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  (1) แ ม็ ค โ ค ร  

อาร์โอเอช เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค 

และ/หรือ การบริการสนับสนุนแก่บริษทัในเครือ (2) ARO Company Limited เพ่ือประกอบธุรกิจ

ให้บริการดา้นการตลาดและให้คาํปรึกษาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (3) โปรมาร์ท 

เพ่ือประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค  
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2.2 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ  

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย % การถือ

หุ้นของ

บริษทัฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระ

เงนิสดและบริการตนเอง              

ในประเทศและต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภค

บริโภค และรายไดอ่ื้น* 

สยามแม็คโคร - 170,373 98.6 181,611 97.2 185,440 96.1 

CPWI 99.99 - - 2 0.0 499 0.3 

MAC 70.00 - - 92 0.1 1,264 0.7 

MGZ** 99.99 - - - - - - 

MM** 99.99 - - - - - - 

2. ให้บริการด้านการบริหาร      

ด้านเทคนิคและสนับสนุน 

ราย ได้จ าก ก าร ข ายสิ น ค้าแ ล ะ

บริการ และรายไดอ่ื้น* 

MROH 99.99 - - - - 1 0.0 

ARO**  99.99 - - - - - - 

PRO** 99.99 - - - - - - 

3. นําเข้าและจําหน่ายสินค้า  

แช่แข็งและแช่เยน็ ธุรกจิให้บริการ

ด้านอาหาร และธุรกจิที่เกีย่วเนื่อง 

ราย ได้จ าก ก าร ข ายสิ น ค้าแ ล ะ

บริการ และรายไดอ่ื้น* 

SFS  99.99 2,158 1.2 2,356 1.3 2,518 1.3 

INDV 100.00 259 0.2 332 0.2 433 0.2 

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

INDD 80.00 - - 457 0.2 537 0.3 

JM 80.00 - - 8 0.0 - - 

LL 80.00 - - 330 0.2 399 0.2 

INDC 70.00 - - - - 71 0.0 

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลกีขนาด

เลก็ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และ

บริการ และรายไดอ่ื้น*  

MAXZI 80.00 - - - - 13 0.0 

รวมทั้งส้ิน 172,790 100.0 186,754 100.0 192,930 100.0 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 

 ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 
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2.3 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ธุรกจิศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่างประเทศ   

ธุรกิจศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเองเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมี

สดัส่วนรายไดต่้อรายไดร้วมในประเทศ เท่ากบัร้อยละ 97.2 ในปี 2560 และ 96.1 ในปี 2561 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้กระจายอยู่ทัว่ประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 129 สาขา ประกอบดว้ย 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 25 สาขา อีโค พลสั 13 

สาขา แมค็โคร ฟดูชอ้ป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 7 สาขา 

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโคร กมัพูชา สาขาแรก ท่ีเขตเซ็นสก 

(Sen Sok) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงพนมเปญ เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2560     

ในรูปแบบคลาสสิก ภายใตก้ารดาํเนินงานของ Makro (Cambodia) Company Limited นับเป็นการ

สร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ให้กับผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และ

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศกมัพชูา 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดข้ยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใตช่ื้อ LOTS Wholesale Solutions 

โดยไดเ้ปิดสาขาแรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจาก

กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน และไดข้ยายสาขาเพ่ิมอีก 1 แห่งในกรุงนิวเดลี โดยจดัจาํหน่าย

สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารสด เคร่ืองครัว เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน

ครัวเรือน สินคา้ตกแต่งบา้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองนอน ส่ิงทอ เคร่ืองใชส้าํนกังาน สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์

และอ่ืน ๆ โดยให้บริการแบบครบวงจร ดว้ยรูปแบบการขายส่งในระดบัมาตรฐานสากล มีสินคา้

เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการจดัส่งสินคา้รวมไปถึงการชาํระสินคา้ดว้ยบริการ

ทางการเงินในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทาํให ้ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด 

3 แห่ง 
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ข้อมูลจํานวนสาขาและที่ตั้งตามภูมภิาคของธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสดและบริการตนเอง 

ในประเทศไทย 

 

*ไม่รวมร้านสยามโฟรเซ่น 
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เน่ืองด้วยกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ียืดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง 

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจาํแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 

ไดด้งัต่อไปน้ี 

ก) ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 

ข) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

ค) เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 

ง) ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง และเคร่ืองสาํอางค ์

จ) สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

ฉ) เบเกอรี 

ช) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบาํรุง (Electrical Appliance and D.I.Y.) 

ซ) เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองใชส้าํนกังานอตัโนมติั 

ฌ) อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 

ญ) เคร่ืองกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชใ้นบา้น 

ฎ) ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

ฏ) ยาและอาหารเสริม 

ฐ) ภตัตาคาร 

ฑ) ผลิตภณัฑอ์าหาร และเคร่ืองใชส้ตัวเ์ล้ียง 

นอกจากสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้โดยการ

จาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยไดว้่าจา้ง

ผูผ้ลิตให้ผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงประเภทสินคา้ดงักล่าวเป็นท่ีช่ืนชอบ

และยอมรับของลูกคา้อย่างกวา้งขวาง และไดจ้ดัจาํหน่ายทั้งในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร แมค็โคร 

ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั และร้านสยามโฟรเซ่น ทั้งน้ี การจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ

ตนเองเป็นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่งใชอ้ยา่งแพร่หลายในหลายประเทศทัว่โลก  
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ปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนินการจาํหน่ายสินคา้ D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภทและ

ชนิดของสินคา้ตามเคร่ืองหมายการคา้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

เคร่ืองหมายการค้า ประเภทของสินค้า 

aro 

 

สินค้าอุปโภค  ได้แก่  แก้วนํ้ า ถุงพลาสติก หนังยาง ภาชนะพลาสติก 

เคร่ืองครัวสเตนเลส ชุดสังฆทาน ถุงมือเอนกประสงค์ ไมแ้ขวนเส้ือ และ

เก้าอ้ีพลาสติก กระดาษชําระ นํ้ ายาล้างจาน และนํ้ ายาทําความสะอาด

สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

สินคา้บริโภค ไดแ้ก่ ขา้วสาร เสน้หม่ีอบแหง้ นํ้ามนัพืช นํ้าปลา ไส้กรอก 

หมูหยอง ผลไมก้ระป๋อง นํ้ าผลไมบ้รรจุขวด ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง 

ผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ เป็นตน้ 

M & K 

 

ขนมขบเค้ียว คุก้ก้ี และนํ้าผลไม ้เป็นตน้ 

PETZFRIEND 

 

อาหารสุนขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็นตน้ 

Protech 

 
 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

Q-BIZ 

 

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็กซ์ กระดาษเคร่ืองคิดเงิน บตัรตอกเวลา 

สมุด ปากกา แฟ้มเอกสาร  ซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย กาว ตูเ้ก็บ

เอกสาร โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะทาํงานเหลก็ และเกา้อ้ีใชใ้นสํานกังาน 

เป็นตน้ 

Savepak 

 

กระดาษชาํระ นํ้ายาลา้งจาน วุน้เสน้ และไสก้รอก เป็นตน้ 

Starline 

  

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส่้วนบุคคล 

ไทยรวงขวญั 

 

ขา้วสาร 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 50 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

ดว้ยปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะ

ของสินค้ามากข้ึน ยึดติดกบัเคร่ืองหมายการค้าน้อยลง ให้ความใส่ใจในคุณภาพและราคามากข้ึน      

โดยลกูคา้ท่ีมีความสนใจในสินคา้ D.O.B. ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั องคก์ร ร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงเป็น

กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ปริมาณมากเพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อหรือใชใ้นธุรกิจ และมกัมีเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

จดัซ้ือเพ่ือทาํการเลือกซ้ือสินคา้โดยเฉพาะ ดงันั้น ลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกซ้ือ

สินคา้เป็นอย่างดี ซ่ึงเดิมมกัจะติดต่อกบัผูค้า้ส่งหรือผูผ้ลิต เพ่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เช่น กระดาษ

ชําระเพ่ือใช้ในบริษัททั่วไป หรือนํ้ ามันพืชสําหรับการใช้งานในภัตตาคาร ดังนั้ น สินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ จึงไดเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูคา้กลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งในดา้นราคาและคุณภาพสินคา้  

สินคา้ท่ีพฒันาข้ึนมาภายใตแ้บรนดข์องบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ผูป้ระกอบการ   

ทั้งในด้านคุณภาพท่ีดี มาตรฐานคงท่ี ความหลากหลายครบครันของสินค้า และราคาประหยดั ท่ี

สามารถเพ่ิมกาํไรหรือช่วยผูป้ระกอบการบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจ โดยปัจจุบัน สินค้าหลกั

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของแม็คโคร ไดแ้ก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแพ็ค (Savepak) 

และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดัส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาสินคา้ท่ีมีคุณภาพ อนัเป็นเอกลกัษณ์เหมาะสมเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มมาโดยตลอด ในปีน้ีแม็คโครไดร่้วมมือกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพทั้ง

โรงงานผลิตของกลุ่มบริษทั ซี.พี. และผูผ้ลิตรายอ่ืน ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาพฒันากลุ่มสินคา้

ท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยสินค้าภายใตแ้บรนด์ “เอโร่” ยงัคงเป็นแบรนด์หลกัในการนําเสนอเป็น

วตัถุดิบในรายการอาหารของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรกา้ เช่น ซอสปรุงสาํเร็จกวา่ 13 รายการ ท่ีสามารถ

นาํไปประกอบอาหารไดท้นัที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภยั ภายใตแ้นวคิด “ฉีก เท อุ่น เสริฟ” และ

นํ้าจ้ิมสูตรต่าง ๆ เป็นตน้ และสําหรับผูป้ระกอบการร้านโชห่วย ภายหลงัประสบความสาํเร็จจากกลุ่ม

ขนมและนํ้ าผลไมแ้บรนด์ “เอ็มแอนด์เค” บริษัทฯ วางจาํหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่เพ่ือเป็น

ทางเลือกให้ผูป้ระกอบการนาํไปสร้างยอดขายให้เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ซาลาเปาแบรนด์ “จกัรพรรดิ” และ 

ขา้วสารแบรนด ์“ไทยรวงขวญั” เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่คู่ค้าในการพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้บรนด ์“เอโร่” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณัฑพ์ลาสติก นํ้ายาลา้งจาน ภาชนะอาหาร

ใช้แลว้ท้ิง จนได้รับมาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2558 นํ้ ายาล้างจานภายใต้แบรนด ์     

“เอโร่” ยงัไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวอีกดว้ย 

เป้าหมายต่อไปของบริษทัฯ คือ การสร้างความภาคภูมิใจในการใชผ้ลิตภณัฑคุ์ณภาพแบรนดเ์อโร่ และ

สร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยปัจจุบนัผา้กนัเป้ือนสีแดงติดแบรนด์เอโร่ถือเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงในการทาํหน้าท่ีสร้างการรับรู้และความจดจาํ รวมทั้งเช่ือมโยงถึงแบรนด์ “แม็คโคร”   
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ในเวลาเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนจะร่วมมือกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพพฒันาสินคา้เอก็ซคลูซีฟ

ท่ีมีจาํหน่ายเฉพาะท่ีแมค็โครเท่านั้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกของสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการทาํธุรกิจไดอ้ย่าง

ย ัง่ยืนตลอดไป 

2.3.2 ธุรกจินําเข้า ส่งออก และจาํหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เยน็พร้อมบริการด้านจัดเกบ็และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

เพ่ือผนึกกําลังเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารให้เป็นหน่ึงเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้

ความสาํคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและ

ต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการดาํเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารใน

ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์วิส 

ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นนําท่ีประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศจาํนวน 4 

บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้าํดา้นการให้บริการดา้นอาหารใน

ระดบัสากล บริษทัฯ ไดต้ั้งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food 

Service APME) เพ่ื อขับ เค ล่ือ น ธุร กิจให้ บ ริก ารด้าน อ าห ารทั้ ง  6 บ ริษัท ใน เค รือ แม็คโค ร                  

โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เพ่ือผนึกกาํลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด ์“สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย 

และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ        

ฟดูเซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 

2.3.2.1 ธุรกจิในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอร์วสิ 

สยามฟูด เซอร์วิส เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์วิส เป็นผูน้าํ

ในธุรกิจนาํเขา้มีความเช่ียวชาญในการคดัสรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง 

แช่เยน็ และอาหารแหง้ จากต่างประเทศ และในประเทศ ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนัฝร่ัง 

นม และผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีมาตรการเขม้งวดในการ

บริหารจดัการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสินคา้ จดัเก็บ และการขนส่งภายใต้

กระบวนการท่ีไดม้าตรฐานดว้ย กลุ่มลกูคา้หลกัของสยามฟดู เซอร์วิส ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

- กลุ่มลกูคา้โรงแรมชั้นนาํ ระดบั 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)  

- กลุ่มภตัตาคาร (Full Service Restaurant : FSR) 

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR) 

- กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้าํหน่าย (Manufacturing and Trader) 

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบนัต่าง ๆ  

(Catering and Institutions) 
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2.3.2.2 ธุรกจิในประเทศเวยีดนาม โดย Indoguna Vina Food Service Company Limited  

Vina Siam Food เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนปลายปี 2555 ณ เมือง 

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยในปี 2560 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Indoguna Vina Food Service 

เพ่ือประกอบธุรกิจการนาํเขา้ และส่งออก ตลอดจนจาํหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหาร

คุณภาพสูงให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจ

โรงแรมทัว่ไป ในปี 2557 บริษทัฯ ดาํเนินการขยายสาขาเพ่ิมท่ีเมืองฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม โดยนํากลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจท่ียึดถือความต้องการของลูกค้าเป็น

ศูนยก์ลาง (Customer Centric) เช่น มีการจดัโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจแก่

พนักงาน เพ่ือสร้างทีมงานมืออาชีพในการให้บริการดา้นอาหาร พร้อมจดัเตรียมห้องเก็บ

สินคา้แช่เยน็และแช่แข็งไวส้นบัสนุนการเติบโตของผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการอาหารจาน

ด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ไปในเมืองฮานอย ดงันั้น Indoguna Vina Food 

Service จึงเป็นกา้วแรกในการต่อยอดทางธุรกิจไปยงัเมืองหรือประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ต่อไป 

2.3.2.3 Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์ 

Indoguna (Singapore) Pte Ltd ซ่ึงสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุน้ร้อยละ 80 เป็นบริษทัชั้นนาํดา้น

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรากฐานการทําธุรกิจท่ีแข็งแกร่งในสิงคโปร์มายาวนานกว่า 2 

ทศวรรษ โดยเป็นผูน้าํในธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง เช่น เน้ือสตัว ์

อาหารทะเล ไวน์ชั้นเลิศ และผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาล สําหรับกลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบการ

ร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารชั้นนาํ ซ่ึงตอ้งการควบคุมตน้ทุนการ

ผลิต ขณะเดียวกนักส็นใจในผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเม่ียมมากข้ึน เพ่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิม

ข้ึนสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ  

2.3.2.4 Indoguna Dubai L.L.C และ MAXZI The Good Food Shop ป ระเท ศ ส ห รัฐอ าห รั บ          

เอมเิรตส์  

กว่า 12 ปีของการดาํเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai 

L.L.C ซ่ึงสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุ้นร้อยละ 80 ถือเป็นหน่ึงในผูน้าํธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่าย

อาหารระดบัพรีเม่ียมสาํหรับผูป้ระกอบการในตะวนัออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ ประเทศโอมาน ประเทศคูเวต ประเทศบาห์เรน และประเทศซาอุดิอาระเบีย มุ่งตอบ

โจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทั้ งผูป้ระกอบการโฮเรกา้ และธุรกิจสายการบินชั้นนํา โดยจดั

จาํหน่ายสินค้าคุณภาพสูงจากวตัถุดิบชั้นเยี่ยมภายใต้แบรนด์ชั้นนําของ Indoguna อาทิ       

ไส้กรอกพรีเม่ียม (Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ต่ิมซําฮาลาล (Masterpiece) 

นอกจากน้ี ยงัพัฒนาช่องทางขายออนไลน์ และร้านจาํหน่ายวตัถุดิบอาหารคุณภาพสูง 
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“MAXZI The Good Food Shop” ในรูปแบบ Specialty Shop เพ่ือส่งมอบประสบการณ์และ

แรงบนัดาลใจจากอาหารชั้นเลิศ ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคยคุใหม่ 

2.3.2.5 Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่องกง  

ภายหลงัจากการทาํสัญญาซ้ือหุ้นร้อยละ 80 โดย สยามฟูด เซอร์วิส ใน Lordly Company 

Limited (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น Indoguna Lordly) และ Just Meat Company Limited ใน

ฮ่องกง ส่งผลใหธุ้รกิจใหบ้ริการดา้นอาหารของแมค็โครขยายฐานการเติบโตสู่ฮ่องกง โดยมี

เป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านอาหารในฮ่องกง ด้วยการเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งใหก้บัแบรนด ์Just Meat ธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวคุ์ณภาพสูง 

2.3.2.6 Indoguna (Cambodia) ประเทศกมัพูชา  

ควบคู่ไปกบัการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครท่ีกรุงพนมเปญ ในปี 2560 คือการขยาย

ธุรกิจให้บริการดา้นอาหารเขา้ไปยงัประเทศกมัพูชา โดยร่วมทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ินจดัตั้ง

บริษทัย่อยแห่งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited โดยสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุน้

ร้อยละ 70 ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหว่างการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในอนาคต ซ่ึงจะ

ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเร่ิมตน้เปิดตลาดและตั้งสาํนกังานในกรุงพนมเปญ และเสียมเรียบได้

อย่างมัน่คง พร้อมสําหรับส่งมอบผลิตภณัฑ์อาหารนาํเขา้คุณภาพระดบัพรีเม่ียม และเป็น

อาหารท่ีปลอดภัย รองรับการขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเท่ียวในตลาดกัมพูชาท่ีมี

ศกัยภาพการเติบโตสูง  

2.4 การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

2.4.1.1 ธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และ

ต่างประเทศ 

ก) ผลิตภณัฑ ์

บริษัทฯ ย ังคงให้ความสําคัญกับการขายสินค้าประเภทอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก 

อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูน้าํในดา้นการประกอบธุรกิจ

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเองของประเทศไทย โดยอาศยัความ

เช่ียวชาญทางด้านการคัดสรรสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี และตรงต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 99 เป็นสินคา้ขายขาด และมีสินคา้

ฝากขายเป็นส่วนนอ้ย เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทาํอาหารสาํหรับผูป้ระกอบการมือ

อาชีพ สินคา้ประเภทเคร่ืองนอน เป็นตน้  
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กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ แต่ละกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกรายย่อย โฮเรกา้ และธุรกิจ

บริการ มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนัออกไป บริษทัฯ 

จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยติดตามและ

วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด จึงช่วยทาํใหบ้ริษทัฯ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกันไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งทีมงานเพ่ือคิดคน้และพฒันาสินคา้ประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ อาทิ ซอสพร้อมปรุง นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

นํ้ าจ้ิมและเคร่ืองปรุงรส อาหารสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “aro” เป็นต้น ทั้ งน้ี  กระบวนการผลิตทั้ งหมดถูกควบคุมโดย

ผูเ้ช่ียวชาญอย่างใกลชิ้ดเพ่ือใหสิ้นคา้และผลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของ

ลูกคา้ ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือบริษทัฯ ขยายธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ 

จึงมีความพร้อมและสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินค้าท่ีจําหน่ายในแต่ละสาขาให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมดา้นอาหารมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจ และ

การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ได้

จดัตั้งทีมงานธุรกิจฟูดเซอร์วิส เพ่ือมุ่งเนน้ทาํความเขา้ใจในเชิงลึกถึงความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพทางดา้นอาหาร หรือกลุ่มโฮเรกา้ พฒันาสินคา้ บริการและสาขา

รูปแบบใหม่เพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจ และเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงจะเป็น

รากฐานสนบัสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจฟูดเซอร์วิส อย่างย ัง่ยืน ดว้ยการวิเคราะห์

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด ช่วยทาํให้บริษทัฯ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเม่ือบริษทัฯ ขยาย

ธุรกิจออกไปยงัพ้ืนท่ีใหม่ ๆ บริษทัฯ สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีจาํหน่ายในแต่ละ

สาขาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละสถานท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม  

ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันาศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบของแม็คโคร      

ฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่น เพ่ิมข้ึน โดยรูปแบบ

ของศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวมีพ้ืนท่ีขายเลก็ลง และมีการนาํเสนอประเภท

สินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลาย และตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฮเรกา้

มากยิ่งข้ึน เพ่ือใหแ้มค็โครเป็นคู่คา้ท่ีนาํเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้สมาชิก 

ข) ทาํเลท่ีตั้ง 

จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่ง โดยเป็นผูค้า้ปลีกรายแรกใน

ประเทศไทยท่ีเปิดดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายในลกัษณะศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระ
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เงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) บริษทัฯ จึงมีความไดเ้ปรียบจากโอกาสในการ

เลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครือข่ายสาขาท่ีครอบคลุมฐานลกูคา้

ในทาํเลหลกั ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทัว่ประเทศรวม

ทั้งส้ิน 129 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 79 สาขา 

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 25 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป      

5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 7 สาขา ตามลาํดบั ทั้งน้ี แต่ละสาขาจะมีพ้ืนท่ี

และ รูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตามทําเลท่ีตั้ ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจาํนวน 33 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดัจาํนวน 96 สาขา ตามลาํดบั  

ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดดาํเนินการขยายสาขาศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครไปยงั

ประเทศกมัพชูาเป็นแห่งแรก   

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ขยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใต้ช่ือ LOTS 

Wholesale Solutions โดยไดเ้ปิดสาขาแรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 

ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน และไดข้ยาย

สาขาเพ่ิมอีก 1 แห่งในกรุงนิวเดลี โดยจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ อาทิ 

อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารสด เคร่ืองครัว เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน สินคา้ตกแต่ง

บา้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองนอน ส่ิงทอ เคร่ืองใชส้าํนกังาน สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์และอ่ืน ๆ 

โดยให้บริการแบบครบวงจร ดว้ยรูปแบบการขายส่งในระดบัมาตรฐานสากล มีสินคา้

เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการจดัส่งสินคา้รวมไปถึงการชาํระสินคา้

ดว้ยบริการทางการเงินในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทาํให ้ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีจาํนวน

สาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง  

รายการ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) 

ประเทศไทย 115 123 129 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร

รูปแบบคลาสสิก 
76 79 79 

แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส  17 19 25 

อีโค พลสั 11 12 13 

แมค็โคร ฟดูชอ้ป 3 5 5 

ร้านสยามโฟรเซ่น 8 8 7 

ต่างประเทศ - 1 3 

รวมทั้งส้ิน 115 124 132 
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ค) นโยบายดา้นราคา 

ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเป็นปัจจยัท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของ

บริษทัฯ โดยเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของบริษทัฯ ท่ีผ่านมาเกิดจากปัจจยัหลายประการ 

เช่น  การสํารวจราคา การบริหารต้นทุนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และ

ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูผ้ลิต และจดัจาํหน่ายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 

บริษัทฯ มีนโยบายดํารงไว้ซ่ึ งโครงสร้างการบริหารงานด้วยต้นทุนท่ีตํ่ าและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีไดริ้เร่ิมในช่วงปีท่ีผ่าน

มา เช่น การบริหารและควบคุมอตัราผลกาํไรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสินคา้    

คงคลงัและสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนช้า การบริหารตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสินคา้  

การอนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน

การใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

ง) การส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายของบริษทัฯ ไดเ้นน้ถึงการส่ือสารกบัลูกคา้ผูป้ระกอบการผ่าน

ช่องทางวารสาร Makro Mail ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแคต็ตาลอ็กสินคา้จดัทาํล่วงหนา้ ในแต่ละ

ปักษ ์(2 สัปดาห์) บริษทัฯ จะทาํการลดราคาสินคา้ชนิดใดบา้ง ซ่ึงสินคา้ท่ีนาํมาส่งเสริม

การจาํหน่ายจะเป็นสินคา้ท่ีมีราคาถกูกวา่ปกติมาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงานล่วงหนา้

ตลอดปีท่ีจะจดัให้มีการเสนอขายสินคา้ราคาพิเศษแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีการ

วางแผนล่วงหนา้ร่วมกบัผูจ้ดัจาํหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารส่งเสริมการจาํหน่าย

ของแต่ละ Suppliers เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการจาํหน่ายของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ยงัมีการจดัการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล ซ่ึงประกอบดว้ยการลดราคา

สินคา้ การแลกของสมนาคุณ การจดัรายการพิเศษ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้

ร่วมมือกับธนาคารในการเสนอบริการทางธุรกิจให้กับลูกค้าในรูปแบบการเปิด       

สาขาย่อย ณ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร การบริการบตัรเครดิตซิต้ีแบงกก์าร์ด สาํหรับ

ซ้ือสินคา้ทุกประเภท และบตัรเครดิตท่ีมีตราสัญลกัษณ์วีซ่า/ มาสเตอร์ สําหรับการซ้ือ

สินค้าอุปโภคประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน และเฟอร์นิเจอร์ 

นอกเหนือจากการจดัรายการส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี ท่ีนาํเสนอผา่นใบปลิว และ Makro 

Mail บริษัทฯ ย ังมี  “แม็คโคร แอพพลิเคชัน” แอพพลิเคชันแรกเพ่ือผู ้ประกอบการ

โดยเฉพาะ สําหรับเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้ลูกคา้ส่ือสารกับแม็คโครได้ใกลชิ้ดมากข้ึน       

ทาํให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการทุกกลุ่มสามารถวางแผนในการเลือกซ้ือ และนาํสินคา้ไปสร้าง
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ผลกาํไรอีกทอดหน่ึงได ้นอกจากน้ี การจดัเตรียมสินคา้ในปริมาณมากตามท่ีลูกคา้สั่งไว้

ล่วงหนา้ นบัเป็นอีกหน่ึงบริการท่ีช่วยผูป้ระกอบการประหยดัเวลาในการดาํเนินธุรกิจ และ

ตอกย ํ้าวา่แมค็โครเป็นคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยตรงขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัจดัโครงการและกิจกรรม    

ท่ีเป็นประโยชนต่์อกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

(1) มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa) ซ่ึงเป็นกิจกรรม

สําคญัประจาํปีของบริษทัฯ และจดัต่อเน่ืองกว่า 10 ปี ตอกย ํ้าความเป็นมืออาชีพ

ของแมค็โครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ดว้ยความครบครันของ

วตัถุดิบและอุปกรณ์สําหรับธุรกิจอาหาร นวตักรรมด้านอาหาร เช่น ซอสปรุง

สาํเร็จแบรนด ์“เอโร่” และการจดัแสดงสินคา้ใหม่ของแม็คโครและพนัธมิตรทาง

การคา้กวา่ 300 ร้านคา้ ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู้อยา่งหลากหลายผา่น

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ลูกคา้ทั่วไปและกลุ่ม

โฮเรก้า ได้นําความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจท่ีได้รับจาก

กิจกรรมภายในงานไปพฒันาต่อยอดธุรกิจของตนเองให้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น

แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 

(2) โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่มลูกค้า

หลกัของบริษทัฯ กลุ่มหน่ึงคือผูค้ ้าปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วย บริษทัฯ จึงได้

ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพร้านคา้ปลีกและร้านโชห่วยไทย โดยการ

ใหค้าํแนะนาํ ความรู้ดา้นการบริหารจดัการร้านคา้ปลีก สนบัสนุนเคร่ืองมือในการ

สร้างยอดขายและผลกาํไร ให้ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย นําไปพฒันา

ปรับปรุงธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคยุคใหม่ ท่ี มีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผา่นกิจกรรมท่ีสาํคญั ๆ ของโครงการ อาทิ  

- การจดังานตลาดนดัโชห่วย ซ่ึงในงานประกอบไปดว้ยการจดักิจกรรมสัมมนา

และบริการใหค้าํแนะนาํในการจดัการร้านคา้ปลีก 

- การจดัทาํคู่มือการเปิดร้านใหม่ เพ่ือใหค้าํแนะนาํแก่ผูท่ี้ตอ้งการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาคู่มือ 3 ชุด ประกอบดว้ยคู่มือ 8 หัวขอ้การจดัการร้านคา้ปลีก คู่มือ

การปรับปรุงร้าน และคู่มือการเปิดร้านใหม่ 

- การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการวางแผนผงัร้านคา้มินิมาร์ทใน

รูปแบบ 3 มิติ รวมถึงการให้คาํแนะนาํการบริหารพ้ืนท่ีกลุ่มสินคา้ภายในร้าน
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ตามทาํเลท่ีตั้ง ตวัอย่างการจดัเรียงสินคา้ และประมาณการเงินลงทุนเร่ิมตน้ 

โดยคาํนึงถึงทาํเลท่ีตั้งและกลุ่มลูกคา้ของร้านคา้เป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ไดพ้ฒันาโปรแกรมดงักล่าวจนสามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก

คุณสมบติัในการออกแบบผงัร้าน การจดัเรียงสินคา้ และการเลือกสินคา้ตาม

ทาํเล ในปีน้ีนวตักรรมดงักล่าวสามารถตอบโจทยด์า้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

ธุรกิจ เช่น ตน้ทุน ยอดขายและกาํไร ซ่ึงเป็นความครบครันท่ีผูป้ระกอบการ  

โชห่วยตอ้งการ เน่ืองจากสามารถมองเห็นภาพธุรกิจชดัเจน โดยเป็นบริการท่ี

แมค็โครมอบใหโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

(3) ศูนย์ Makro Culinary Center - MCC มากกว่าการจัดหาวัตถุดิบท่ีหลากหลาย มี

คุณภาพท่ีดี ในราคาท่ีคุม้ค่าท่ีสุดแก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 

บริษทัฯ จดัตั้งศูนย ์Makro Culinary Center - MCC ข้ึนบริเวณชั้น 1 ของอาคารธารา

พัฒนาการ เพ่ือประกาศเป็นคู่ คิดธุรกิจผู ้ประกอบการโฮเรก้า ในโอกาสย้าย

สํานักงานใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยกวา้งขวางและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายครบ

ครัน ด้วยเข้าใจในความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรก้าเป็นอย่างดี ศูนย ์

Makro Culinary Center จึงได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการ

เสริมสร้างศักยภาพของผูป้ระกอบการร้านอาหารอย่างรอบด้าน ได้แก่ การเป็น

ศูนยวิ์จยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ภายใตแ้บรนดข์องบริษทัฯ ซ่ึงท่ีผ่านมามีการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือผูป้ระกอบการโฮเรก้าเฉล่ีย 140 รายการต่อปี โดย

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหลู้กคา้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างใกลชิ้ด 

ทั้งการทดสอบและประเมินคุณภาพอาหารผา่นทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 (การดม การ

ชิม การมอง การสัมผสั และการได้ยิน) ภายในห้อง Sensory Cabinet การทดสอบ

ปรุงอาหารดว้ยผลิตภณัฑ์ภายในห้องครัวท่ีเพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์การทาํครัวท่ี

ทนัสมยั เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตอบโจทยก์ารทาํธุรกิจยุค

ปัจจุบนัมากท่ีสุด   

ศูนย์ Makro Culinary Center ยงัเป็นศูนยฝึ์กอบรมให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์

และแนวโน้มด้านการทําธุรกิจอาหาร ล่าสุดได้รับเกียรติจากเชฟวิวแมน ลีออง 

ประธานผูก่้อตั้ง Thailand Culinary Academy มาถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจดัการ

ร้านอาหาร ซ่ึ งได้ รับการตอบรับจากลูกค้าสมาชิ กเป็ นอย่างดี  ทั้ งท่ี เป็ น

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีแผนจะทําธุรกิจร้านอาหาร หรือผูป้ระกอบการท่ีมี

ร้านอาหารอยู่แลว้ และต้องการเพ่ิมเติมความรู้ในการทําธุรกิจ ทั้ งน้ี ผูท่ี้เข้าร่วม

ฝึกอบรมจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรจากศูนย ์Makro Culinary Center ดว้ย  
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ทั้ งน้ี  ศูนย์ Makro Culinary Center ถือเป็นหน่ึงกลไกสําคัญในการเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ของแม็คโครในการเป็นคู่คิดธุรกิจผูป้ระกอบการโฮเรกา้ ผ่านรายการ 

Food Morning ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยเชิญเชฟผูเ้ช่ียวชาญมามอบทักษะ

ความรู้ รวมทั้ งสร้างโอกาสให้ร้านอาหารของลูกคา้สมาชิกเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 

ควบคู่ไปกบัการแนะนาํผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ และให้เป็นท่ี

จดจาํในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหารท่ีพร้อมสนับสนุนผูป้ระกอบการร้านอาหาร

ดว้ยความเขา้ใจ   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ช้ศูนย ์Makro Culinary Center ในการจดักิจกรรมภายใน

ของแม็คโคร อาทิ กิจกรรม Charity Lunch โดยนําว ัตถุดิบท่ีมีจําหน่ายในศูนย์

จาํหน่ายสินค้าแม็คโครมาปรุงเป็นเมนูอาหารรายการต่าง ๆ พร้อมจาํหน่ายแก่

พนกังานท่ีสนใจร่วมกิจกรรมการกุศล เพ่ือรวบรวมเงินบริจาคไปต่อยอดทาํกิจกรรม

เพ่ือสังคมต่อไป สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ ไดฝึ้กอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจอาหาร

ตลอดทั้งปี ซ่ึงนอกจากลูกคา้โฮเรกา้แลว้ ยงัรวมถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างส่ือมวลชน 

หน่วยงานภาครัฐ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ย 

2.4.1.2 ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริการด้านจัดเก็บ          

และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

เพ่ือผนึกกาํลงัเครือข่ายธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารใหเ้ป็นหน่ึงเดียวในระดบัภูมิภาค โดยให้

ความสาํคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ

ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการ

ดา้นอาหารในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจท่ีแขง็แกร่ง ในปี 2560 

สยามฟูด เซอร์วิส ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษทัชั้นนาํท่ีประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร

ในต่างประเทศจาํนวน 4 บริษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่งผลให้บริษทัฯ กา้วสู่ความเป็นผูน้าํ

ด้านการให้บริการด้านอาหารในระดับสากล บริษัทฯ ได้ตั้ งกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service APME) เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจ

ให้บริการดา้นอาหารทั้ง 6 บริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 

กมัพชูา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือผนึกกาํลงัเครือข่ายธุรกิจ

ใหเ้ป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด ์“สยามฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ใน

ตลาดต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของ

บริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 
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ก) ผลิตภณัฑ ์

เพ่ือตอบสนองกบัธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหารท่ีมีมูลค่าตลาดในระดบัสูงมากและมีการ

แข่งขัน ท่ี รุนแรง  สยามฟูด  เซอร์วิส  Indoguna Vina Food Service และกลุ่ม Food 

Service APME (“กลุ่มบริษัทย่อย”) จึงไดว้างแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัสาํหรับลกูคา้กลุ่มเป้าหมายดว้ยการสร้างความแตกต่างใหมี้ความเหนือคู่แข่ง

ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ความหลากหลายและคุณภาพของสินคา้ 

กลุ่มบริษัทย่อยได้ทําการศึกษาข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเน้นการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัย่อยจึงไดมี้การคดัสรรสินคา้ท่ีมี

คุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะสินคา้ใน

กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญ่ีปุ่น ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงกว่าอตัราการเติบโต

เฉล่ียของอาหารประเภทอ่ืน ควบคู่กบัการเพ่ิมตราสินคา้โดยการคดัสรรและนาํเสนอ

สินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ เพ่ือเจาะจงกลุ่มลกูคา้อยา่งชดัเจนมากข้ึน  

ความเป็นเลิศในดา้นการบริการ 

จากความตั้งใจของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีตอ้งการสร้างความเป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการ จึง

ไดด้าํเนินการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารทาํงานของ

ฝ่ายบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือขององคก์ร

และของพ นักงานในองค์กรในการพัฒ นาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ท่ี มี

ประสิทธิภาพโดยอาศัยการจัดการจากระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องมีข้อมูลใน การให้บ ริการลูกค้า ท่ีส อดคล้องกัน ทั้ งองค์กร ซ่ึงจะเพ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษัทย่อยมีความพร้อมท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับพัฒนา

ศกัยภาพการให้บริการตามมาตรฐานการบริการระดบัสากล เพ่ือสร้างความประทบัใจ

ในการใหบ้ริการ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และสามารถแข่งขนัในตลาดไดใ้นระยะยาว  

การใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน  

การมุ่งสู่ความเป็ นเลิศใน การบ ริการท่ีจะตอบส นองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย พนกังานในองค์กรเป็นหัวใจสําคญัในการท่ีกลุ่มบริษทัย่อยจะประสบ

ความสําเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทย่อยจึงให้ความสําคัญในกระบวนการ
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คดัเลือกพนกังาน รวมทั้งจดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรม พร้อมการประเมินผลงานของ

พนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นความรู้เก่ียวกับสินค้าและการให้บริการท่ี ดี            

เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสินค้า (brand loyalty) ของผูบ้ริโภคต่อกลุ่มบริษทัย่อยใน

ระยะยาว 

ข) ทาํเลท่ีตั้ง 

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service 

APME) ได้ขับ เคล่ือนธุรกิจให้บ ริการด้านอาหารทั้ ง 6 บริษัทในเครือแม็คโคร             

โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือผนึกกาํลงัเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใตแ้บรนด ์“สยาม

ฟดู เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ 

นอกจากสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว สยามฟูด เซอร์วิส ยงัมีสาขาใน

ประเทศตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญอีก 4 แห่ง ได้แก่ เกาะสมุย พัทยา ภูเก็ต และ

เชียงใหม่ ทั้ งน้ีเพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร ในแหล่ง

ท่องเท่ียว และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน 

ในส่วนของ Indoguna Vina Food Service การขยายตลาดในช่วงท่ีผ่านมามุ่งเน้นกลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมายในเมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็นหลกั 

ค) นโยบายดา้นราคา 

กลุ่มบริษัทย่อยกําหนดราคาสินค้าท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาด และเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสู่ความสําเร็จของกลุ่มบริษทัย่อยและทาํ

ใหส้ามารถดึงดูดใหล้กูคา้หลกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีกลุ่มบริษทัยอ่ยจดัจาํหน่าย 

ง) การส่งเสริมการขาย 

สยามฟูด เซอร์วิส ไดป้รับปรุงภาพลกัษณ์ทางการตลาด โดยทาํการปรับปรุงเวบ็ไซต ์

จัดทําแผ่นพับโฆษณาแบบใหม่ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเพ่ือการสาธิต

ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ในกลุ่มภตัตาคารอาหารเอเชียทั้งท่ีเป็นรายย่อย

และท่ีเป็นภตัตาคารในเครือต่าง ๆ ซ่ึงทาํให้การดาํเนินธุรกิจของสยามฟูด เซอร์วิส มี

ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งมัน่เจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุดเพ่ือการผลกัดนัการ

พฒันาของสินคา้ฟูดเซอร์วิส ทั้งลูกคา้เก่าและใหม่ เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินคา้
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และบริการ อาทิ การพฒันาเมนูใหม่จากสินคา้ในกลุ่มเน้ือ ผลิตภณัฑป์ระเภทนม และ 

อาหารทะเลให้กบัลูกคา้กลุ่มผูใ้ห้บริการอาหารจานด่วน การเพ่ิมสินคา้ประเภทอาหาร

สด (Live) เช่น กุง้มงักร หอยนางรมสด เป็นตน้ 

สําหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม Indoguna Vina Food Service ได้ดาํเนินการจัดตั้ ง

สาํนกังานแห่งแรกในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการขยายสาขา

เพ่ิมท่ีเมืองฮานอย เพ่ือตอบโจทยทุ์กการดาํเนินการของธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงห้องครัวสาธิต

เพ่ือใช้จดักิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ อีกทั้ง ยงัช่วยเสริม

ภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และรองรับ

การขยายตวัของธุรกิจในอนาคตอีกดว้ย  

นอกจากน้ี Indoguna Vina Food Service ยงัมีส่วนร่วมในการสร้างสรรกิจกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และยงัเป็นการขยายโอกาสในการแลกเปล่ียน

ความรู้ท่ีน่าสนใจ เช่น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และ

งาน Robo wine dinner เป็นตน้ ทั้งยงัเขา้ร่วมกิจกรรมมากมายกบัทางสมาคมเชฟ เพ่ือ

สร้างโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier chefs 

และร่วมกบั FHV ในการจดัแสดงผลิตภณัฑ์อาหารคุณภาพสูง ทุกกิจกรรมลว้นมีส่วน

สร้างความแตกต่างและสนับสนุนให้ Indoguna Vina Food Service กา้วข้ึนเป็นบริษทั   

ผูใ้หบ้ริการดา้นอาหารระดบัแนวหนา้ในประเทศเวียดนาม และไดรั้บความไวว้างใจจาก

ผูป้ระกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจท่ีจดัหาสินคา้และบริการคุณภาพมาใหโ้ดยตลอด 

2.4.2 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมากทัว่ประเทศ บริษทัฯ ประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองในการจดั

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคให้แก่ลูกคา้ซ่ึงประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาถึงขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มลูกค้า

โฮเรกา้ และกลุ่มธุรกิจบริการ ซ่ึงลกัษณะของลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบ่งตามประเภทธุรกิจของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้งัน้ี 

2.4.2.1 ธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และ

ต่างประเทศ 

ก) ผู้ ค้าปลีกรายย่อย: ผูป้ระกอบการค้าปลีกรายย่อยท่ีจาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซ่ึง

กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบดว้ย ร้านขายของชาํ ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านขาย

เคร่ืองเขียน เป็นตน้ 
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ข)  โฮเรก้า: ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจดัเล้ียง รวมถึงร้านอาหารขนาด

เล็ก ร้านขายอาหารริมทาง รถเข็นขายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดเลก็ท่ีจาํหน่ายอาหารหลากหลายประเภท  

ค)  ธุรกิจบริการ: ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ 

บริษทั สํานักงานบริการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียน ร้านเสริมสวย โรงพิมพ ์  

ร้านซกัรีด และผูป้ระกอบธุรกิจบริการทัว่ไป เป็นตน้ 

การพฒันาลูกคา้จาํเป็นตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่าง

ลึกซ้ึง โดยเฉพาะกลุ่มผูค้า้ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรกา้ โดยทีมงานฝ่ายพฒันาลูกคา้ยงัคง

ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ทาํความรู้จกักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพทั้งหลาย เพ่ือนาํ

ขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํจากลูกคา้มาประมวลและวิเคราะห์ เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบต่าง ๆ 

ของธุรกิจต่อไป นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยบริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทั

ในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ จึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะผสานความร่วมมือกบักลุ่มเครือ

เจริญโภคภณัฑใ์นฐานะผูน้าํธุรกิจทางดา้นอาหารอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีความรู้ความ

ชาํนาญ และมีความเขา้ใจในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างดี มาช่วยพฒันาและเสริมสร้างความเขา้

ใจความตอ้งการของลกูคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน  

บริษทัฯ มีเป้าหมายชดัเจนท่ีจะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกคา้ผูป้ระกอบการ บริษทัฯ จึงพฒันา

รูปแบบของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ใหมี้ความหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเหมาะสม

กบัลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซ่ึงสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจบริษทัฯ ทั้ งใน

ประเทศและในระดบัภูมิภาคอาเซียน ดงัต่อไปน้ี 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบคลาสสิก เป็นรูปแบบสาขาหลกัของบริษทัฯ และมี

พ้ืนท่ีการขายตั้ งแต่ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือ

ประกอบธุรกิจจดัหาสินค้าไวเ้พ่ือตอบสนองธุรกิจของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม

ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย และร้านคา้ปลีกรายย่อย เพราะผูป้ระกอบการมาศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โครเพียงท่ีเดียว จะไดรั้บความสะดวกและสามารถเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค

ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งท่ีจดัเตรียมไวอ้ย่างหลากหลายครบถว้น ท่ีสาํคญัคือ มีราคาท่ี

เหมาะสมซ่ึงสามารถนาํไปทาํกาํไรต่อได ้ภายใตแ้นวคิดสินคา้ครบ บริการดี ราคาถูก ทั้งน้ี 

มาตรการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนสาํคญัยิ่งท่ีทาํให้บริษทัฯ ยงัคงความ

เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีมอบความคุม้ค่าของสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการ

ไดอ้ยูเ่สมอ  
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แมค็โคร ฟดูเซอร์วิส 

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็นรูปแบบสาขาท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือประกอบธุรกิจจดัหาสินคา้

แบบครบวงจรแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้โดยเฉพาะ เช่น อาหารสด และอาหารแช่แข็ง 

อาหารแห้ง เคร่ืองครัว อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร และของใช้ท่ีจาํเป็นสําหรับธุรกิจ

ร้านอาหารและโรงแรม เป็นตน้ ทั้งน้ี แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส มีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 1,000-5,000

ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดท่ีเล็กจึงทาํให้เกิดความคล่องตัวในการขยายสาขา และยงัทาํให ้ 

บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีใกลก้บักลุ่มลกูคา้เป้าหมายมากข้ึน  

อีโค พลสั 

อีโค พลสั มีพ้ืนท่ีการขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมีจุดประสงค์พัฒนาข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูป้ระกอบการไดท้ั้งกลุ่มโฮเรกา้ และผูค้า้ปลีกรายย่อย 

กล่าวคือ รูปแบบสาขา อีโค พลสั ได้จดัสรรพ้ืนท่ีสําหรับสินคา้ประเภทอาหารสดเพ่ือ

ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการกลุ่มโฮเรกา้เพ่ิมข้ึน ในทาํเลพ้ืนท่ีท่ีมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร

และจดัเล้ียงจาํนวนมาก และมีศกัยภาพในการเติบโต เช่น สาขาพทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

(หางดง) เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มโฮเรกา้ ส่งผลให้ธุรกิจบริษทัฯ มี

ความแตกต่างและไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

แมค็โคร ฟู้ ดชอ้ป 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเลก็แต่ครบวงจร โดยมี

พ้ืนท่ีการขายเฉล่ียประมาณ 600 - 800 ตารางเมตร เพ่ือให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ใน

พ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกข้ึนโดยไม่ตอ้งเดินทางไกล 

ร้านสยามโฟรเซ่น 

ร้านสยามโฟรเซ่น ถูกพฒันาข้ึนเพ่ือจาํหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรกา้เป็นหลกั มีพ้ืนท่ีการ

ขายเฉล่ีย 80 - 260 ตารางเมตร 

2.4.2.2 ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริการด้านจัดเก็บ          

และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

กลุ่มลูกคา้หลกัของสยามฟูด เซอร์วิส ไดแ้ก่ กลุ่มโฮเรกา้ ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงภตัตาคาร

ขนาดใหญ่ทั้งประเภทผูป้ระกอบการอิสระและภตัตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ

ให้บริการดา้นอาหารแก่ลูกคา้คู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริการอาหารจานด่วน (Quick Service 
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Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในธุรกิจ

บริการดา้นอาหารและธุรกิจของลูกคา้กลุ่มโฮเรกา้ รวมทั้งการนาํเสนอสินคา้และบริการท่ี

ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ทั้งน้ี สยามฟูด เซอร์วิส มีคลงัสินคา้อยู่ 5 แห่ง

ในทาํเลท่ีสาํคญัจึงสามารถจดัส่งสินคา้คุณภาพดีแก่ลกูคา้ทัว่ประเทศ  

นอกจากน้ี สยามฟูด เซอร์วิส ยงัคงมุ่งพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยดาํเนินการฝึกอบรม

แก่พนักงานให้มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจบริการดา้นอาหาร และธุรกิจของลูกคา้กลุ่ม

โฮเรกา้ เพ่ือนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยมีการ

จดัการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหวัหนา้พ่อครัว (Chef) และการพฒันาทกัษะใน

การขาย เป็นตน้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมในงานแสดงสินคา้สาํคญั งาน “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ือง

อาหารและอุปกรณ์” ท่ีจดัโดยบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้สยามฟูด เซอร์วิส มีผลประกอบการท่ี

เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

Indoguna Vina Food Service ให้ความสําคญักับการขยายตลาด และมุ่งเน้นการนําเสนอ

ความหลากหลายของผลิตภณัฑอ์าหารคุณภาพสูง ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในประเทศ

เวียดนาม ส่งผลให้ Indoguna Vina Food Service มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย 

และเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร 

และรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

2.4.3 ลูกค้ารายใหญ่ 

ลูกคา้รายใหญ่ท่ีมียอดซ้ือสินคา้และบริการเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม

สาํหรับปี 2561  

- ไม่มี -  

2.4.4 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

2.4.4.1 ธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และ

ต่างประเทศ 

การจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ เป็นแบบชาํระดว้ยเงินสดและบริการตนเอง โดยมุ่งเนน้

การจาํหน่ายสินคา้หลากหลายในปริมาณมาก และราคาท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารตน้ทุน

การดาํเนินงานให้ตํ่าท่ีสุด เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าหลกัอนัได้แก่กลุ่มผูค้ ้าปลีกรายย่อยและกลุ่ม

โฮเรกา้สามารถนาํไปทาํกาํไรต่อและแข่งขนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดอ้าํนวยความสะดวก

ให้แก่ลูกคา้ เช่น การให้บริการแนะนําเก่ียวกบัสินคา้ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ลูกค้า
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สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนสินคา้ หากพบว่าสินคา้นั้นชาํรุดหรือเสียหายอนัเกิดจาก

ความบกพร่องของบริษทัฯ หรือผูผ้ลิต โดยลูกคา้จะตอ้งนาํใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งสินคา้ท่ี

ประสงคจ์ะขอคืนหรือเปลี่ยนมาพบเจา้หนา้ท่ีแผนกรับคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ภายใน 7 

วนั นบัจากวนัท่ีทาํการซ้ือ ยกเวน้สินคา้อาหารสดและแช่แข็งจะตอ้งกระทาํภายในวนัท่ีซ้ือไป

เท่านั้น ทั้งน้ี สินคา้ท่ีจะขอคืนหรือเปล่ียนตอ้งอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งตวัสินคา้และหีบห่อ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้มีการประกันราคาสินค้า (Price Guarantee) ภายใต้เง่ือนไขของ 

บริษทัฯ เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ในการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ 

ปัจจุบัน บริษทัฯ มีช่องทางการจาํหน่ายสินค้าในรูปแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง

ทั้งหมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 79 สาขา 

(2) แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 25 สาขา (3) อีโค พลสั จาํนวน 13 สาขา และ (4) แมค็โคร 

ฟูดชอ้ป 5 สาขา (5) ร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 7 สาขา โดยสาขาแต่ละรูปแบบมีลกัษณะ

ของผลิตภัณ ฑ์และทําเลท่ีตั้ ง ท่ี เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป           

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.4.2 - ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย)  

กว่า 29 ปีท่ีบริษทัฯ อยู่เคียงคู่ผูป้ระกอบการท่ามกลางความทา้ทาย ทั้งภาวะการแข่งขนัใน

ตลาด การเปล่ียนแปลงจากการทาํธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) สู่การทาํ

ธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ

เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค บริษทัฯ จึงตอ้งเร่งพฒันาสินคา้และ

บริการอย่างต่อเน่ือง โดยยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) และ

การใชฐ้านขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ เพ่ือส่งมอบโซลู

ชนัทั้งในดา้นผลิตภณัฑคุ์ณภาพดีและการใหบ้ริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้แต่

ละกลุ่มอย่างตรงจุด ตลอดจนนาํเทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างประสบการณ์ 

พร้อมเดินหนา้พฒันาคู่คา้ เป็นคู่คิด เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั 

ในปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต ทั้งความช่ืนชอบใน

อาหารชั้นเลิศปรุงดว้ยวตัถุดิบจากทัว่โลก การสั่งซ้ือสินคา้จากช่องทางออนไลน์ ความนิยม

ในการซ้ืออาหารพร้อมปรุง การสร้างความแตกต่างเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าพรีเม่ียม 

รวมถึงความใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้รูปแบบ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งปรับเปล่ียนไปเพ่ือคงความเป็นหน่ึงในธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง 

และธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ท่ีไม่ใช่ เพียงการจําหน่ายสินค้า แต่เป็นการสร้าง

ประสบการณ์ความประทบัใจผ่านการใหบ้ริการ โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ของบริษทัฯ เพ่ือใชป้ระกอบธุรกิจไดค้รบจบในแห่งเดียว  
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รู้จกั เข้าใจ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความประทับใจในยุคดจิทิัล 

ในยุคดิจิทัลท่ีลูกค้ามีความต้องการแตกต่างจากในอดีตและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว     

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการทาํความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือคงไวซ่ึ้งความ

ไวว้างใจในกลุ่มลูกคา้เก่า ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายกลุ่มลกูคา้ใหม่ บริษทัฯ มุ่งเนน้

การนาํฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช ้เพ่ือครอบคลุมลูกคา้ของบริษทัฯ กวา่ 3 ลา้น

ราย ในการวิเคราะห์ความต้องการ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ของ 

บริษทัฯ เพ่ือให้สามารถนาํเสนอสินคา้และบริการ รวมถึงโปรโมชัน่และสิทธิประโยชน์ท่ี

ตรงกบัความตอ้งการลูกคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางเดิม คือ Makro mail และช่องทาง

อิ เล็ก ท รอ นิ ก ส์  ได้แ ก่  เว็บ ไซ ต์  Makroclick.com แ ม็ค โค ร แ อ พ พ ลิ เค ชัน  (Makro 

Application) และ Makro Line Official การใช้ Big Data ช่วยให้แม็คโครสามารถสร้าง

โอกาสทางธุรกิจใหก้บัคู่คา้ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยช่วยสนบัสนุนการทาํการตลาดให้

เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน รวมถึงให้คาํแนะนาํในการขยายกลุ่มลูกคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง

แผนก OCS (OMNI-Channel Sales and Services) ซ่ึงมีหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์การ

ให้บริการในหลากหลายช่องทางของแม็คโคร ทั้ งท่ีศูนย์จําหน่ายสินค้าและช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การทาํการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

(E-Commerce) การใหบ้ริการส่งสินคา้ (Delivery) เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ 

บริษัทฯ ได้ตอบรับนโยบายของภาครัฐในการขับเคล่ือนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด 

(Cashless Society) เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั 

โดยพฒันาการให้บริการเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกคา้ยุคดิจิทัล เช่น การเลือกซ้ือ

สินคา้ผ่านแม็คโครแอพพลิเคชัน หรือแคตตาล็อกดิจิทลั นอกจากน้ี ในเดือนพฤษภาคม 

2561 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการใหบ้ริการรับชาํระค่าสินคา้

ผ่าน E-Wallet ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้สามารถชาํระค่าสินคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ตอ้งถือเงิน

สดจาํนวนมากมาเพ่ือชาํระเงินค่าสินคา้ และลูกคา้ยงัไดสิ้ทธิประโยชน์พิเศษจากการใช ้E-

Wallet ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินงานไดอี้กทางหน่ึง ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ยอดการชาํระ

เงินผา่น E-Wallet มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองเป็นลาํดบั โดยในปี 2561 มีจาํนวน

ลกูคา้ท่ีใชจ่้ายผา่น E-Wallet กวา่ 100,000 ราย  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ขยายฐานลูกคา้ตามกลยุทธ์ Online to Offline (O2O) เพ่ือ

เช่ือมต่อกิจกรรมของลูกคา้สมาชิกท่ีอยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลนเ์ขา้ดว้ยกนั โดยลูกคา้

สามารถเขา้ถึงบริการและสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์ไดม้ากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯ 

เนน้กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเฉพาะเจาะจงกบัลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตาม

ประวติัการซ้ือของลูกคา้สมาชิก ทาํให้ลูกคา้รู้สึกถึงความเอาใจใส่ และความพร้อมในการ

ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมี
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ความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Personalization) และเน้นความ

สะดวกรวดเร็ว  

จากความสาํเร็จในการดาํเนินกลยทุธ์ดงักล่าว ส่งผลให ้ณ ส้ินปี 2561 แมค็โครแอพพลิเคชนั 

มียอดดาวน์โหลดใชง้านอยู่ท่ี 531,621 ราย สูงข้ึนกว่าปี 2560 ร้อยละ 56 นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัเพ่ิมช่องทางการส่ือสารผ่าน Official Line ภายใตช่ื้อ Makro โดยเน้นการส่ือสารเน้ือหา

เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหก้ลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ประกอบกบัการใหค้วามรู้ดา้น

การจดัการร้านโชห่วยแบบสมยัใหม่ การประกอบธุรกิจให้บริการดา้นอาหารผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ในยุคสังคมไร้เงินสด 

(Cashless Society)  

2.4.4.2 ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็นพร้อมบริการด้านจัดเก็บ           

และจดัส่ง 

กลุ่มธุรกจิฟูดเซอร์วสิ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจให้บริการดา้นอาหารทั้ง 6 บริษทัในเครือแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 

ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้ง

เพ่ือผนึกกาํลังเครือข่ายธุรกิจให้เป็นหน่ึงเดียว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” ใน

ประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนัของธุรกิจฟดูเซอร์วิสของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น และครบวงจรมากข้ึน 

สยามฟูด เซอร์วิส มีพนักงานขายดูแลลูกคา้แต่ละราย แต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมี

แผนกบริการลูกคา้ส่วนกลางท่ีสามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง ซ่ึงทาํให้สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ี สยามฟูด เซอร์วิส เพ่ิม

ช่องทางจาํหน่ายสินคา้อาหารแหง้โดยอาศยัความร่วมมือจากบริษทัฯ ซ่ึงจะทาํให้สยามฟูด 

เซอร์วิส มีสถานภาพท่ีจะชิงส่วนแบ่งการเติบโตในตลาดไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี ยงัได้

พัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสาขาและอาหารจานด่วน 

(Quick Service Restaurant : QSR) ซ่ึงเป็นการขยายฐานลกูคา้และการพฒันาธุรกิจ 

สยามฟ ูด  เซอร์วิส  มีคลงัสิน คา้ห ้องเย ็น  และรถจดัส่งสินคา้ที ่ติด เค ร่ืองควบคุม

อุณหภูมิทาํความเย็น จึงทาํให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นผูน้าํตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพดา้นอาหาร 5 ทาํเลหลกั ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคญั 

ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย พทัยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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Indoguna Vina Food Service มีวตัถุประสงค์ เพ่ือขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และ

เตรียมความพร้อมของบริษทัฯ สําหรับโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะมีข้ึนภายหลงัการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้างโอกาส

ทางธุรกิจให้กบับริษทัฯ โดยอาศยัการเติบโตของธุรกิจให้บริการดา้นอาหารของประเทศ

เวียดนามซ่ึงมีอตัราท่ีสูงในปัจจุบนั 

ในปี 2560 และปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีการส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ

ประมาณ 88 ลา้นบาท และ 244 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งเป็นภาคธุรกิจท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจไทย และเป็นส่วนท่ีสําคญัส่วนหน่ึง

ของมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) ซ่ึงภาพรวมของธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งยงัคงเติบโตได้

จากกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีปรับตวัดีข้ึนจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย การเติบโตของภาคการ

ท่องเท่ียว และการขยายตวัของชุมชนเมือง รวมถึงนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐ 

 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ทั้งน้ี รูปแบบร้านคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศไทยในปัจจุบนั สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงัน้ี0

1  

1) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Discount Store / Supercenter / Hypermarket) หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีมี

พ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนัทั้ ง

หมวดอาหาร (Food) และหมวดท่ีมิใช่อาหาร (Non-Food) มีกลยุทธ์การตลาดท่ีสําคัญคือ 

รูปแบบร้านคา้ทนัสมยั ทาํเล ส่ิงอาํนวยความสะดวก และสามารถจาํหน่ายสินคา้ท่ีตํ่ากว่าราคา

ตลาด ไดแ้ก่ เทสโก ้โลตสั บ๊ิกซี 

2) ร้านค้าส่งขนาดใหญ่บริการตนเอง (Cash & Carry) หมายถึง ร้านค้าส่งท่ีมีพ้ืนท่ีตั้ งแต่ 1,000 

ตารางเมตรข้ึนไป จาํหน่วยสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั ทั้งหมวดอาหาร (Food) และ

หมวดท่ีมิใช่อาหาร (Non-Food) โดยสัดส่วนหมวดอาหาร (Food) มากกว่าสินคา้หมวดท่ีมิใช่

อาหาร (Non-Food) และขายสินคา้ในปริมาณมาก หรือเป็นขนาดหีบห่อ (pack size) ราคาขายส่ง 

ไดแ้ก่ แมค็โคร 

3) ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 400 ตารางเมตรข้ึน

ไป จาํหน่วยสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะหมวดอาหารท่ีมีความสดใหม่

และหลากหลายของสินคา้ และหมวดอ่ืนๆ ราคาจาํหน่ายตามราคาตลาด เช่น ท๊อปส์ ฟู้ ดแลนด ์

เป็นตน้ 

4) ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Stores/ Express/ Mini Mart) หมายถึงร้านค้าปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขาย

ตั้งแต่ 40 ตารางเมตรข้ึนไป จาํหน่วยสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั ทั้งสินคา้อาหาร

1 คณะกรรมาธิการการพาณิชย ์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบญัญติัแห่งชาติ. (2559). รายงานการพจิารณาการศึกษา เร่ือง 

โครงสร้างธุรกจิค้าปลกีค้าส่ง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
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และสินคา้ประเภทท่ีมิใช่อาหาร เนน้การบริการ ใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ จึงเลือกท่ีจะตั้งร้านใน

แหล่งชุมชน และเปิดบริการ 24 ชัว่โมง เช่น เซเวน่ อิเลฟเวน่ แฟมิล่ีมาร์ท เป็นตน้ 

5) ห้างสรรพสินคา้ (Department Store) หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร

ข้ึนไป จาํหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด โดยเนน้ท่ีสินคา้ประเภทท่ีมิใช่อาหาร สินคา้ท่ีทนัสมยั 

คุณภาพสูง จดัเรียงสินคา้เป็นแต่ละแผนกอย่างชดัเจน ราคาจาํหน่ายตามราคาตลาดหรือสูงกว่า

ราคาตลาด โดยมีพนกังานบริการหนา้เคานเ์ตอร์/พนกังานเดินบิล เช่น หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล 

เดอะมอลล ์โรบินสนั เป็นตน้ 

6) ร้านสินคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Store) และร้านสินคา้เฉพาะอย่างราคาถูก (Category Killer) 

หมายถึง ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป และขนาดเล็กท่ีมี

พ้ืนท่ีขายตั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป จาํหน่ายสินคา้ประเภทท่ีมิใช่อาหารเฉพาะอย่าง มีความ

หลากหลายในชนิดสินคา้หรือรูปแบบของผลิตภณัฑ ์เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์

ตกแต่งบา้น ผลิตภณัฑเ์พ่ือความงามหรือเพ่ือสุขภาพ อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ โดยมีพนกังานเป็น

บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสินคา้นั้น ๆ มาบริการให้คาํแนะนาํอย่างมีคุณภาพ ราคา

สินคา้ค่อนขา้งสูง เช่น วตัสนั บู๊ทส์ เป็นตน้ 

สําหรับปี 2561 ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยงัคงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองโดยมีปัจจัยหนุนจาก       

1) การเติบโตของเศรษฐกิจไทยท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 โดยมี 

แมว้่าในไตรมาส 3 จะเติบโตลดลงเลก็นอ้ยจากการชะลอตวัของการส่งออก และ 2) การเติบโตของ

ภาคการท่องเท่ียว จากจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจแก่ภาค

ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งโดยเฉพาะในเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญั 

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่งรายใหญ่ในไทยยงัคงมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือขยายฐานลูกคา้

ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองหลกัต่าง ๆ และเพ่ือทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

โดยแนวโน้มของการขยายสาขาจะเน้นรูปแบบขนาดเล็กมากข้ึน ส่วนการขยายสาขาของรูปแบบ

ขนาดใหญ่อย่างไฮเปอร์มาร์เก็ตนั้นเร่ิมชะลอลงเน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ข้อจาํกัดด้านกฎหมายผงัเมือง และพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท่ีหายากข้ึน นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการเร่ิม

พิจารณาคดัเลือกทาํเลและโมเดลธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการขยายสาขาใน

กรุงเทพฯ ท่ีเร่ิมมีความหนาแน่นของร้านคา้สูงและมีการแข่งขนัในแต่ละพ้ืนท่ีมาก 
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 รูปแบบสาขา จาํนวนสาขา  

ณ ส้ินปี เพิม่ขึน้ 

2560 2561 

บ๊ิกซี • มินิบ๊ิกซี 

• บ๊ิกซี 

• บ๊ิกซี มาร์เกต็ 

• บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า 

• บ๊ิกซี จมัโบ ้

650 

121 

60 

16 

3 

800 

129 

60 

16 

3 

+150 

+8 

- 

- 

- 

เทสโก ้โลตสั • เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส 

• เทสโก ้โลตสั ตลาด 

• เทสโก ้โลตสั ดีพาร์ทเมน้สโตร์ และเทสโก ้

โลตสั เอก็ซ์ตร้า 

1,557 

194 

192 

 

1,607 

195 

205 

+50 

+1 

+13 

ซีพี ออลล ์ • 7-11 10,268 10,988 +720 

แมค็โคร • แมค็โคร และสยามโฟรเซ่น 123 129 +6 

กลุ่มบริษทั  

อิออน 

• แมก็ซ์แวล ูทนัใจ 

• แมก็ซ์แวล ูซูเปอร์มาร์เกต็ 

49 

31 

51 

30 

+2 

-1 

กลุ่มเซ็นทรัล • แฟมิล่ีมาร์ท 

• ทอ็ปส์ เดล่ี 

• ทอ็ปส์ มาร์เกต็ / ซุปเปอร์ 

1,136 

64 

90 

1,186 

68 

96 

+50 

+4 

+6 

อยา่งไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัจากการเปล่ียนแปลงของโลก

ดิจิทลัและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่ง

ในกลุ่ม Modern Trade ต่างเร่งปรับตวัเพ่ือพร้อมสาํหรับการแข่งขนั และความอยู่รอดของธุรกิจใน

ระยะยาว โดยใชก้ลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel คือการทาํตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์

และออฟไลน์ ท่ีขายสินคา้ไดทุ้กรูปแบบเพ่ือเตรียมรับมือกบัการเขา้มาของร้านคา้ออนไลน ์ทาํใหใ้น

อนาคตผูป้ระกอบการยงัคงมีการขยายสาขาควบคู่ไปกบัขยายไปสู่ออนไลน์มากข้ึน โดยมีการนาํ     

กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) มาเช่ือมต่อการให้บริการร้านคา้ปลีกทั้ งออนไลน์และออฟไลน ์  

เข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

2.5 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ฝ่ายจัดซ้ือของบริษัทฯ จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า โดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมี

ผูรั้บผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภท ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ   

โดยจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและหรือผูจ้าํหน่ายโดยตรง ทั้งน้ีจะมีการทาํสัญญาการคา้กบัผูผ้ลิตและ/หรือผู ้
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จาํหน่ายเป็นราย ๆ ไป ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นสญัญาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกนั โดยส่วนใหญ่หรือเกือบ

ทั้งหมดของสัญญาการคา้จะมีอายุกาํหนด 1 ปี และเม่ือครบกาํหนดแลว้สัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ  

1 ปี จนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดท่ีมียอดซ้ือเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซ้ือรวม

ตามงบการเงินรวม สาํหรับปี 2560 และปี 2561 

นอกเหนือจากความพึงพอใจในคุณภาพและความครบครันของสินคา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจยงัใหค้วามสาํคญั

ถึงความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคยุคใหม่ให้ความใส่ใจบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี         

แม็คโครถือเป็นผูน้าํดา้นอาหารปลอดภยัจึงเขม้งวดกบัเร่ืองดงักล่าว และมุ่งมัน่พฒันาระบบการประกนั

คุณภาพอาหารปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมจดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัมานาํเสนอแก่ลูกคา้

ผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดรับกบัยทุธศาสตร์อาหารปลอดภยัของภาครัฐ 

บริษทัฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภยัของอาหารตั้งแต่ตน้นํ้ าสู่ระดบัสากล เช่น Q Mark, Food Safety, 

HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบ

ท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัได ้(Traceability) ขณะเดียวกนัยงัพยายามขยายมาตรฐานการรับรองใหค้รอบคลุม

กลุ่มสินคา้มากข้ึน เช่น กลุ่มผกัและผลไมคุ้ณภาพเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ท่ีผ่านมาตรฐานอาหาร

ปลอดภยัของแม็คโคร ไดแ้ก่ มะพร้าวนํ้าหอม เมล่อนเน้ือสีส้ม มะม่วงนํ้ าดอกไม ้ส้มสายนํ้าผึ้ง แตงโมเน้ือ

เหลือง เป็นตน้ ตลอดจนสินคา้อุปโภคท่ีไดรั้บการรับรองฉลากเขียวและมาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 มา

ลงทะเบียนเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลของแอพพลิเคชนั Green Card หรือ “แอปเดียวเขียวทัว่ไทย” ท่ีพฒันาโดย

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแอพพลิเคชนั QR Code Reader ของกรมปศุสัตว ์เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหล้กูคา้สมาชิกท่ีดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัน้ีมาใชง้าน สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ถึงแหล่งผลิตไดง่้ายข้ึน รวมทั้งรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแมค็โครอยา่งต่อเน่ือง 

แมค็โครยงัใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการจดัทาํฉลากหวาน มนั เคม็ (Guideline Daily Amount 

- GDA) ท่ีแสดงค่าพลงังาน ปริมาณนํ้าตาล ไขมนั และโซเดียม ซ่ึงช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับประทาน

ผลิตภณัฑ์อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการได ้นอกจากน้ี ยงัเขา้ร่วมโครงการ “ร้านอาหารวตัถุดิบ

ปลอดภยั เลือกใชสิ้นคา้ Q (Q Restaurant)” อยา่งต่อเน่ือง ในฐานะผูจ้ดัหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร

ท่ีไดรั้บการรับรองวา่ปลอดภยัตามระบบการผลิต GAP ภายใตส้ญัลกัษณ์ Q เพ่ือสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ

ร้านอาหาร ภตัตาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสด สะอาด ไดม้าตรฐานความปลอดภยัมาสร้าง

เป็นจุดขายของธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้รับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน 

ส่งผลให้ในปี 2558 แม็คโครไดรั้บการรับรองให้เป็นสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้เกษตรในดา้นความปลอดภยั

ตามโครงการตราสญัลกัษณ์ Q-Mark จากสาํนกัมาตรฐานและรับรองสินคา้เกษตรแห่งชาติ 
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ท่ีผ่านมา แม็คโครให้ความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจตามขอ้บงัคบัทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด คาํนึงถึง

อาหารปลอดภยัและสิทธิของผูบ้ริโภคเป็นสําคัญ โดยศูนยจ์าํหน่ายสินค้าแม็คโครทุกสาขาผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน GMP ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้ยกระดบัมาตรฐาน

ความปลอดภยัดา้นอาหาร แมจ้ะยงัมิไดอ้อกเป็นขอ้กฎหมายบงัคบัก็ตาม เช่น การพฒันาสินคา้กลุ่มเน้ือสัตว์

จนไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Halal ท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร การพฒันาส่วนปฏิบติัการคดัและบรรจุ

เน้ือสัตวซ่ึ์งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และไดใ้บรับรองสถานท่ีจาํหน่ายเน้ือสัตวส์ะอาด (เขียงสะอาด) 

จากกรมปศุสตัว ์ตอกย ํ้าความเป็นผูน้าํดา้นอาหารปลอดภยั ใส่ใจในคุณภาพท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจไวว้างใจ 

สาํหรับสินคา้กลุ่มเน้ือสตัว ์ในปี 2559 บริษทัฯ ไดร่้วมกบัฟาร์มตน้นํ้าท่ีมีระบบจดัการฟาร์มท่ีไดรั้บรองการ

ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี พฒันาสินคา้กลุ่มเน้ือสัตวป์ลอดภยัท่ีมัน่ใจไดใ้นเร่ืองปลอดโรค ปลอดสารเคมี

ตกคา้ง จนไดรั้บการรับรองภายใตต้ราสัญลกัษณ์ “ปศุสัตว ์OK” จากกรมปศุสัตว ์โดยลูกคา้ผูป้ระกอบการ

สามารถตรวจสอบท่ีมาของสินคา้ยอ้นกลบัไดจ้นถึงฟาร์ม ทั้งน้ี ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครทุกสาขาไดรั้บ

การรับรองจากกรมปศุสตัว ์ในฐานะสถานท่ีจาํหน่ายเน้ือสตัวท่ี์มีสุขลกัษณะท่ีดี   

บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้พฒันากระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้โดยเฉพาะผลิตภณัฑอ์าหารสดอยา่งเขม้งวด

และรัดกมุ เร่ิมตั้งแต่การประเมินความเส่ียงคู่คา้แรกเขา้โดยใชแ้บบฟอร์มการประเมินซ่ึงมีทั้งในรูปแบบการ

ตรวจประเมินโดยใช้เอกสารและเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการของคู่ค้าและการตรวจเอกสารรับรอง

มาตรฐานต่าง ๆ  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานอาหารปลอดภยัและเช่ือถือ

ได ้ท่ีสําคญั สินคา้ท่ีศูนยก์ระจายสินคา้จะตอ้งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือการปฏิบติังาน

สําหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Work Instruction) รวมถึงทดสอบการปนเป้ือนและความ

สมบูรณ์ของผลิตภณัฑอ์าหาร อีกทั้งบริษทัฯ ยงัทาํการสุ่มตรวจคุณภาพสินคา้ (Random Check) โดยร่วมกบั

ห้องปฏิบติัการซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากลเข้าร่วมการตรวจสอบ 

สาํหรับกรณีสินคา้ผกัผลไม ้โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเส่ียงดา้นสารเคมีตกคา้งสูง บริษทัฯ จะส่งไปตรวจสอบ

ท่ีห้องปฏิบติัการในต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าสินคา้ท่ีจาํหน่ายมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

อาหารปลอดภยั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดศึ้กษากฎหมายใหม่และร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้ในการปฏิบติัตามอยา่งเขม้งวด

ตามเกณฑก์าํหนดของขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพ่ือคงไวซ่ึ้งมาตรฐานดา้นคุณภาพและกระบวนการ อาทิ การแสดง

ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจดัทาํระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง การแสดง

ขอ้ความพรีเม่ียมบนฉลากผกัและผลไมส้ดตัดแต่งพร้อมบริโภค เป็นต้น รวมทั้ งการร่วมพัฒนาสินค้า

คุณภาพภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Quality Pro ของบริษทัฯ โดย ณ ปี 2561 บริษทัฯ มีผลิตภณัฑท่ี์ไดแ้สดง

เคร่ืองหมาย Quality Pro เพ่ิมข้ึน ดังนั้น ผูบ้ริโภคจึงมัน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ ปลอดภัยและมี

คุณภาพดีเยี่ยม 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการบูรณาการการทาํงานร่วมกบัทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ  

เครือข่ายภาคเอกชน คู่คา้ เกษตรกร รวมถึงมหาวิทยาลยัชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพฒันา

กระบวนการควบคุมคุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการดาํเนินงานร่วมกบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นส่วน

สาํคญัของกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ

ให้ความรู้เร่ืองอาหารปลอดภัย การทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการจัดหาวตัถุดิบโดยคํานึงถึง

ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายการจดัหาอย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ โดยในปี 2561 บริษทัฯ 

ไดจ้ดัการแถลงและช้ีแจงนโยบายการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของแมค็โครใหแ้ก่คู่คา้กวา่ 1,500 ราย 

อีกหน่ึงองค์ประกอบสําคญัท่ีช่วยให้บริษทัฯ มัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร คือ Makro  

i-Trace เทคโนโลยีการตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีทนัสมยัซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใชใ้นปี 2560 เพ่ือให้ผูป้ระกอบการ

และผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และแม่นยาํ ทั้งน้ี ลูกคา้

สามารถสแกน QR-Code ท่ีปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภณัฑ ์โดยจะแสดงขอ้มูลแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ วิธีการ

ทางการเกษตรหรือการทําการประมงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงวตัถุดิบ นอกจากน้ี ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัเพ่ิม

ขอ้แนะนาํในการบริโภคผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงสูตรอาหารท่ีลูกคา้สามารถนาํผลิตภณัฑด์งักล่าวไป

ใชป้รุงอาหารได ้นบัว่าเป็นอีกหน่ึงนวตักรรมท่ีสําคญัในการใชเ้ทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บั

ลกูคา้ รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ  

ในปี 2561 บริษทัฯ ร่วมมือกบัองค์กรกรีนพีซ (Greenpeace) องค์กรรณรงคอิ์สระระดบัโลก เพ่ือยกระดบั

กระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑทู์น่าชนิดกอ้นในนํ้าเกลือ ตราเอโร่ (aro) ให้

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ ประกอบดว้ย ขอ้มลูเก่ียวกบัสายพนัธ์ุ

ทูน่าท่ีนาํมาใช ้แหล่งท่ีมา เช่น มหาสมุทรแปซิฟิก เม่ือผูบ้ริโภคหยิบสินคา้ข้ึนมาดูและสแกน QR Code แลว้ 

จะสามารถทราบไดว้่าปลาทูน่าถูกจบัดว้ยวิธีการใชอ้วนลอ้ม ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นวิธีการท่ีปลอดภยั 

ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งน้ี แม็คโครมุ่งมั่นท่ีจะขยายโครงการ Makro i-Trace ต่อไปในอนาคตเพ่ือให้

ครอบคลุมผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ผกัและผลไม ้อนัจะนําไปสู่ความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการใน

คุณภาพชั้นเยี่ยมของผลิตภณัฑแ์มค็โคร ณ ปัจจุบนั ลูกคา้สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑแ์ม็ค

โครไดท้ั้งหมด 2,310 รายการ โดยบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายเพ่ิมผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในระบบ i-Trace ให้ได ้2,753 

รายการภายในปี 2563 

สําหรับสยามฟูด เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น Indoguna Vina Food Service 

Company Limited) จะแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามประเภทของสินคา้โดยแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑจ์ะมีผูรั้บผิดชอบ

ในการเลือกหาและสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยจะ

สั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้าํหน่ายโดยตรง ซ่ึงมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจ

ปกติ  
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สาํหรับปี 2560 และปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้ต่างประเทศรวมกนั คิดเป็น

ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 6.0 ของยอดสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามลาํดบั 

2.6 การผลติ 

ภายใตน้โยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนัยงัไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีจะทาํการผลิตสินคา้เพ่ือ

จาํหน่ายแต่อยา่งใดแมจ้ะมีเคร่ืองหมายการคา้ของตวัเอง บริษทัฯ กจ็ะวา่จา้งผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพเป็นผูผ้ลิตให ้

2.7 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

2.8 โครงการในอนาคต 

ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ วางแผนกลยุทธ์เพ่ือ

ขบัเคล่ือนธุรกิจในประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมัน่คง โดยยึดถือเอาความตอ้งการของลูกคา้เป็น

ศูนยก์ลาง (Customer Centric) รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศตามวิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นที่

หน่ึงเร่ืองการจดัหาสินค้าเพือ่ธุรกจิอาหารแบบครบวงจรสําหรับผู้ประกอบการมอือาชีพ” โดยมุ่งเนน้พฒันา

ศกัยภาพท่ีโดดเด่นเพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของบริษทัฯ ในการท่ีจะเป็น “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 

ภายใตก้ารผนึกกาํลงัท่ีจะสนบัสนุนดา้นองคค์วามรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ของกลุ่มเครือเจริญโภค

ภณัฑ ์บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าจะเป็นแรงผลกัดนัใหธุ้รกิจแมค็โครสามารถเติบโตไดอ้ย่างแข็งแกร่งและยัง่ยืนใน

อนาคต 

โครงการขยายธุรกจิภายในประเทศ 

บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งเนน้การพฒันารูปแบบสาขาให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร (Food Service) ซ่ึงสอดรับการเติบโตของภาคการ

ท่องเท่ียวของประเทศตามนโยบายภาครัฐ และยงัคงให้ความสําคญักบัการต่อยอดธุรกิจคา้ปลีกในรูปแบบ

ดั้งเดิม สู่การเป็นผูส่้งมอบโซลูชนัแก่ผูป้ระกอบการผ่านการจดัหาสินคา้คุณภาพเยี่ยมและบริการแบบครบ

วงจร ครบจบในท่ีเดียว โดยยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) ในการพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการใหม่ ๆ ท่ีตรงใจและตอบโจทยค์วามตอ้งการ ตลอดจนพฒันารูปแบบธุรกิจใหมี้

เอกลกัษณ์และหลากหลาย โดยพิจารณาขยายสาขารูปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 

1,000 - 3,000  ตารางเมตร และแมค็โคร ฟูดชอ้ปท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ียนอ้ยกว่า 1,000 ตารางเมตรเป็นหลกั เพ่ือ

เขา้ถึงลูกคา้ผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีศกัยภาพสูง

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายการให้บริการส่งสินคา้ โดยเฉพาะอาหารสด ซ่ึงถือเป็นจุดแข็งของ

บริษทัฯ เพ่ือส่งมอบวตัถุดิบชั้นเยี่ยมพร้อมปรุงใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
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โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ดว้ยการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศนาํมาซ่ึงความทา้ทายของบริษทัฯ ใน

การจดัหาและสร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและพฒันาบุคลากรใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ ทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ บริษทัฯ จึงมุ่งขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลตามกลยทุธ์ “สร้างคนใหเ้ติบโต” หรือ 

“Grow our People for Growth - G4G” ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาบุคลากรท่ีมีความหลากหลาย การพฒันา

ทกัษะของบุคลากรให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ีบริษทัฯ วางไว ้และการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เขม้แข็ง 

พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตวัไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยการบริหารจดัการแบบ “ยืดหยุ่นและ

คล่องตวั” (Agile Project Management) นอกจากน้ี การพฒันาเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดดนั้นถือเป็นอีก

หน่ึงประเดน็ท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญั โดยบริษทัฯ เนน้การสร้างเสริมทกัษะดา้นเทคโนโลยีใหก้บัพนกังาน 

ทั้งความรู้ทัว่ไปและความรู้ท่ีเหมาะแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละตาํแหน่งงาน (Functional Capability) 

อาทิ ดา้นการตลาดดิจิทลั เป็นตน้ โดยมุ่งใหพ้นกังานสามารถพฒันาใชเ้ทคโนโลยีใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ

ทาํงาน หรือนาํไปต่อยอดสู่การพฒันานวตักรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร บริษทัฯ ยงัจดัให้มีโปรแกรมเตรียม

ความพร้อมสําหรับบุคลากรท่ีตอ้งไปประจาํท่ีสาขาต่างประเทศ เพ่ือให้พนักงานมีความมัน่ใจ สามารถ

ปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี ควบคู่ไปกบัการวางกลยุทธ์เพ่ือสรรหาบุคลากรในทอ้งถ่ิน 

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจไปในประเทศต่าง ๆ อีกดว้ย 

บริษทัฯ เป็นองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มอายคุนทาํงาน ดงันั้น การสร้างสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ือใหค้นทุกรุ่นทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ เดินหนา้พฒันา

อยา่งต่อเน่ือง ผา่นการปลกูฝังดีเอน็เอความเป็นแมค็โครแก่พนกังานดว้ยค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สม

เป็นคนแม็คโคร” และกรอบ “ผูน้ํา 4.0” (Leadership 4.0) ซ่ึงอยู่ระหว่างการพฒันาข้ึนใหม่เพ่ือยกระดับ

ทกัษะของพนักงานให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ทั้งหมดน้ี เพ่ือสร้างแบรนด์ “แม็คโคร” ให้

แข็งแกร่งในฐานะองคก์รท่ีน่าทาํงานในตลาดแรงงานคุณภาพ ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัมีแผนนาํผลการ

ประเมินความรู้สึกผกูพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์รมาปรับปรุงเพ่ือมุ่งสู่การเป็น “1 ใน 5 องคก์รท่ีคนทุกรุ่น

อยากเขา้มาร่วมงานดว้ย” อยา่งแทจ้ริง 

ช่องทางธุรกจิใหม่ ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E - Commerce) 

ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมเลือกซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบกบัรูปแบบการดาํเนิน

ธุรกิจบนดิจิทลัแพลตฟอร์มกาํลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษทัฯ จึงมุ่งศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัให้

เป็นช่องทางใหม่ในการทาํธุรกิจ โดยกาํหนดเป็นแผนงานการพฒันาธุรกิจดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E - 

Commerce) เร่ิมตน้ดว้ยการพฒันาแพลตฟอร์มเพ่ือรองรับกระบวนการซ้ือขายแบบออนไลน์และการบริการ

ลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง (OMNI - Channel Sales and Services) ตลอดจนดําเนินงานตามกลยุทธ์ 

Online to Offline (O2O) เช่ือมต่อกิจกรรมของลูกคา้สมาชิกท่ีอยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เขา้ดว้ยกนั 

อาทิ การเปิดบริการแหล่งรวบรวมวตัถุดิบพรีเม่ียมจากบริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงมีช่ือว่า “Food 

Diary” ผ่านช่องทางออนไลน์ของร้าน “Happy Fresh” และ “HonestBee” การให้บริการสั่ งซ้ือผ่าน 
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Makroclick.com และการจดัส่งสินคา้ รวมถึงการแบ่งพ้ืนท่ีในสาขาเพ่ือรองรับการชาํระเงินแบบอตัโนมติั 

เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะทาํการศึกษาและพฒันาธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเอ้ืออาํนวยให้

ลูกคา้สมาชิกสามารถเขา้ถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายไดจ้ากทุกช่องทาง ซ่ึงถือเป็นส่วนสําคญัในการขยาย

ฐานลกูคา้ ตลอดจนสร้างความผกูพนัระหวา่งลกูคา้และบริษทัฯ ใหแ้น่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้การนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมและสร้างความยัง่ยืน

ให้กับธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

สมาชิกแต่ละราย ก่อนปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ให้เขา้กบัวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

มากท่ีสุด ควบคู่ไปกบัการสร้างความตระหนกัรู้ใหก้บัผูป้ระกอบการโชห่วยในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือต่อยอด

ธุรกิจ สร้างความแตกต่าง กา้วทนัความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั   

โครงการขยายธุรกจิในต่างประเทศ  

ภายบริษทัฯ ยงัคงขยายธุรกิจไปยงัประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบไปดว้ย

ประเทศกมัพูชา อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพ่ือกา้วสู่การเป็นผู ้

เล่นในระดบัภูมิภาคโดยเนน้การขยายตวัดว้ยรูปแบบร้านคา้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวิถีชีวิตและลกัษณะ

การประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ ได้ทําการศึกษาและทําความเข้าใจในความแตกต่าง 

วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มของแต่ละพ้ืนท่ีทอ้งถ่ิน ตลอดจนแบ่งกลุ่มลูกคา้อย่างชดัเจน ซ่ึงถือเป็นส่วน

สาํคญัในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละประเทศท่ีบริษทัฯ ไปดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

มุ่งขยายธุรกิจบนพ้ืนฐานของการต่อยอดความสําเร็จของแต่ประเทศ โดยนาํองคค์วามรู้และจุดเด่นของแต่

ละประเทศมาถอดบทเรียนสู่การพฒันาเป็นกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ เช่น การนาํเทคโนโลยีทนัสมยัของ

ประเทศอินเดียมาเป็นตน้แบบในการพฒันาระบบดิจิทลั การนาํเอาประสบการณ์และความสําเร็จในการ

พฒันาธุรกิจดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) และการส่ือสารผ่านช่องทางดิจิทลัของประเทศ

ไทยสู่การวางระบบ E - Commerce ในประเทศกมัพูชา การศึกษาปัจจยัความสาํเร็จของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในการวางแพลตฟอร์มรองรับสังคมไร้เงินสด เป็นต้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงเน้นการ

แสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจในทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการพฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

และมัน่คง  

ในดา้นการขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร (Food Service) สู่สากล บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกลุ่มธุรกิจ 

Food Service APME ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให้บริการด้านอาหารของบริษัทฯ               

ซ่ึงครอบคลุม 6 ประเทศหรือพ้ืนท่ี ได้แก่ ไทย กมัพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ ทั้ งน้ี  เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “ท่ีหน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับ

ผูป้ระกอบการมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง” โดยบริษทัฯ ได้พฒันาแผนการ

ดาํเนินงานระยะ 5 ปี ซ่ึงเนน้การสร้างความแตกต่างของแบรนด ์การสร้างทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการ

ทําธุรกิจด้านอาหาร การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตาม
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มาตรฐานสากล และการพฒันานวตักรรมเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย        

3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) การสร้างมูลค่าเพ่ิมในการดําเนินธุรกิจ (Value Creation) เช่น การขยายธุรกิจ

ร้านอาหารภายใตช่ื้อ MAXZI The Good Food Shop ในเมืองดูไบ เพ่ือเจาะกลุ่มลูกคา้ระดบัผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

2) การพฒันาบุคลากร เนน้การพฒันาให้คนภายในองคก์รไดมี้โอกาสกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ และ

การศึกษาผลการประเมินความรู้สึกผูกพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (Engagement Survey) เพ่ือวางแผน

พฒันาบุคลากรทั้งในดา้นทกัษะ สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน และ 3) การสร้าง

ทีมและการพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํ พร้อมเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  

นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจ APME ยงัคงมุ่งหนา้ศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นแบรนดเ์ฉพาะของตนเอง (Own 

Brand) อีกทั้งปรับปรุงการใหบ้ริการใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลกูคา้มากยิ่งข้ึน (Customization) ทั้งหมดน้ี 

ลว้นสืบเน่ืองมาจากความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร โดยบูรณาการการทาํงานของทั้ง

สองแบรนด์ ไดแ้ก่ สยามฟูด เซอร์วิส และ Indoguna ให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือกา้วสู่ตลาด

ใหม่ ๆ ในต่างประเทศบนรากฐานท่ีมัน่คง ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจ Food Service APME วางแผนต่อยอด

ความสาํเร็จจากการเปิดสาํนกังาน Indoguna (Cambodia) Company Limited ในกรุงพนมเปญและเสียมเรียบ 

เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

โครงการดาํเนินงานด้านนวตักรรม  

บริษทัฯ บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ขบัเคล่ือนสู่การเป็น “องค์กรแห่งนวตักรรม” ผ่านการจดักิจกรรมเพ่ือจุด

ประกายความเป็น “นวตักร” ในตวัพนกังานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัไดคิ้ดคน้ 

สร้างสรรคน์วตักรรมสู่การนาํไปปฏิบติัจริง โดยเร่ิมตน้ท่ีการวางระบบการจดัการนวตักรรมของแมค็โครให้

เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือเป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E - Learning) ผ่านเว็บไซต์ Makro Innovation System 

และเป็นช่องทางท่ีพนกังานสามารถนาํเสนอโครงการหรือไอเดียต่าง ๆ รวมทั้งพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม

เก่ียวกับนวตักรรม ซ่ึงเน้นทั้ งการสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Process Innovation) ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(Product Innovation) ไปจนถึงการสร้างสรรค์บริการใหม่ (Service Innovation) และธุรกิจใหม่ (Business 

Model Innovation) ทั้งหมดน้ี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างของธุรกิจแมค็

โคร โดยบริษทัฯ ยงัคงติดตามเป้าหมายในการสร้างพนกังานใหเ้ป็น “นวตักร” ได ้5,000 คนภายในปี 2565 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 80 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยสนับสนุนให้บริษทัฯ สามารถบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ี บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงท่ี

รัดกุม พร้อมมาตรการจดัการความเส่ียงในเชิงรุก เพ่ือควบคุมผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงของ

องคก์ร และพฒันากรอบการประเมินความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ตลอดจนติดตามและตรวจสอบการ

ดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงให้เป็นไปตามกรอบท่ีวางไว ้ในปี 2561 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาคู่มือการ

บริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ พร้อมทั้งยกระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพ 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงนอกจากภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง

ภายในประเทศแลว้ บริษทัฯ ยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงและความทา้ทายในการดาํเนินธุรกิจภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจใหม่ ๆ ในแต่ละประเทศท่ีบริษทัฯ ขยายธุรกิจไปอีกดว้ย ส่งผลใหก้ารบริหารความเส่ียงขององคก์รมีความ

ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน บริษทัฯ จึงประยุกต์ใชแ้นวทางและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และกาํหนดแนวทางเพ่ือ

รับมือกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน อาทิ การติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring) การจดัทาํแผนท่ีความเส่ียง (Risk 

Map) การกาํหนดมาตรการจดัการความเส่ียง (Mitigation Plan) และการพฒันาแผนงานการบริหารจดัการการดาํเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity Management Framework) เพ่ือจาํกัดผลกระทบต่อ

บริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้งท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารความ

เส่ียงมาใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ อย่างใกลชิ้ด ควบคู่ไปกบัการสร้างวฒันธรรม

การบริหารความเส่ียงภายในองคก์รใหเ้ขม้แข็ง โดยสนบัสนุนใหพ้นกังานและหน่วยงานทุกฝ่ายตระหนกัถึงความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ดว้ยการบริหารจดัการความเส่ียงในเชิงรุกส่งผลให้แมค็โครสามารถ

รับมือกบัความเส่ียงทั้งทางตรงและทางออ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้องคก์รมีศกัยภาพใน

การเฝ้าระวงัและกาํหนดมาตรการรับมือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และภัยธรรมชาติ 

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีนยัสาํคญัและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ในหลาย ๆ มิติ เช่น การชะลอตวัของธุรกิจหรือการหยุดชะงกัของธุรกิจ นาํมาซ่ึงความล่าชา้ในการ

ส่งมอบผลิตภณัฑใ์ห้แก่ลูกคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศ

ต่าง ๆ และขยายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการดา้นอาหาร ภายใตบ้ริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

อยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงตอ้งตระหนกัถึงปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง

ของแต่ละประเทศท่ีแมค็โครเขา้ไปดาํเนินกิจการ โดยเฉพาะความปลอดภยัของพ้ืนท่ี ทั้งน้ี บริษทัฯ 

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 3 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ท่ี 81  
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มีแผนงานการบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤต (Business Continuity 

Management Plan) ซ่ึงกาํหนดให้มีการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกลชิ้ด และรายงาน

แจง้เตือนความเส่ียงดงักล่าวล่วงหน้า ตลอดจนมีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์วิกฤต 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสําคญัของบริษทัฯ จะสามารถดาํเนินการต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

โดยมีมาตรการท่ีสําคัญ เช่น การเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์สํารองไวท่ี้สํานักงาน การกาํหนด

นโยบายใหพ้นกังานทาํงานจากท่ีบา้น การกาํหนดสาขาสาํรองซ่ึงใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งท่ีต่างกนัเพ่ือให้

สาขาแมค็โครสามารถเปิดใหบ้ริการไดต้ามปกติ นอกจากน้ี เพ่ือรองรับการขยายกิจการของบริษทัฯ 

ต่อไปในอนาคต ในปี 2562 บริษทัฯ มีแผนท่ีจะจดัตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงในภาวะวิกฤต 

ซ่ึงจะมีบทบาทในการกาํกบัดูแล ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งมีอาํนาจในการตดัสินใจในกรณีเกิด

เหตุการณ์วิกฤต 

ในประเด็นความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น ภยัแลง้ และอุทกภยั อาจส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรของคู่คา้แมค็โครมีปริมาณ

ลดลง ลูกคา้ไม่สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครได ้หรือส่งผลให้เครือข่าย

การขนส่งและกระจายสินค้าของแม็คโครขาดตอน อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีสาขากระจายอยู่ทั่ว

ประเทศ และมีศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งหมด 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้ง สินคา้

อุปโภค ท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่เยน็ 

และอาหารแช่แข็งท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และ

สินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ 4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหาร

แช่เย็น และคลังสินค้าแช่แข็งท่ีอ ําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร รวมถึงแม็คโครมีเครือข่าย

ผูป้ระกอบการจาํนวนมากจึงมัน่ใจได้ว่าแม็คโครสามารถจดัหาสินคา้ให้ลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติในอนาคต โดยเฉพาะความเส่ียง

ดา้นอุทกภยั แมค็โครไดเ้ร่ิมดาํเนินการกระจายท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้โดยคดัเลือกสถานท่ีท่ีมีความ

เส่ียงจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ตํ่า ตลอดจนนําเทคโนโลยีการจัดการสินค้าอตัโนมัติ 

(Automation) เขา้มาสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การรับสินคา้จากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย 

ตลอดจนถึงการจดัเก็บ คดัเลือก และกระจายสินคา้ออกไปยงัสาขาแม็คโคร ซ่ึงช่วยลดการพ่ึงพา

แรงงาน รวมถึงรองรับปริมาณสินคา้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนกบัการขยายสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.2 ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีเปล่ียนไป อนัเน่ืองมาจาก

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและนวตักรรมการส่ือสาร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรูปแบบการดาํเนิน

ธุรกิจของแม็คโครอย่างมีนัยสําคัญ ในปัจจุบันลูกค้าหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ รวมถึงนิยมจบัจ่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน ประกอบกบัผูบ้ริโภคมีทางเลือก

ในการเข้าถึงสินค้าบริการได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง นอกจากน้ีผู ้บ ริโภคยังต้องการ
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ประสบการณ์การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสะดวกรวดเร็วและอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั ซ่ึงหากองคก์รไม่สามารถ

ปรับตวัให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว แลว้อาจเส่ียงต่อการสูญเสียฐานลูกคา้และส่วนแบ่ง

ทางตลาดได ้

บริษทัฯ ไดเ้ตรียมแนวทางเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปรับกลยุทธ์

ทางการตลาดให้ตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้แต่ละกลุ่มมากข้ึน ประกอบดว้ย การเปิดตัว 

Makroclick.com ซ่ึงใหบ้ริการซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ O2O (Online to Offline) ซ่ึงเป็น

การเช่ือมต่อช่องทางออนไลน์กบัออฟไลน์ การวางแนวทางส่ือสารกบัลูกคา้เฉพาะกลุ่มหรือเป็น

รายบุคคลให้เหมาะสมตามความตอ้งการมากข้ึน (Personalized Communication) อีกทั้งบริษทัฯ ยงั

ลงทุนในแผนกท่ีเรียกวา่ OCS หรือ OMNI-Channel Sale and Service ซ่ึงมุ่งใหก้ารบริการลกูคา้ผา่น

ช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ิมช่องทางการทาํธุรกิจแบบ E-Commerce ซ่ึงนาํเสนอสินคา้เพ่ิมเติมจากท่ี

จดัแสดงในศูนย์จาํหน่ายสินค้า และการให้บริการจัดส่งสินค้าถึงท่ีหมาย (Last Mile Delivery)  

เป็นตน้ 

3.1.3 ความเส่ียงทางการเงนิ 

ในปี 2561 บริษทัฯ ลงทุนเปิดสาขาต่างประเทศ 2 สาขาในประเทศอินเดีย โดยในปี 2562 บริษทัฯ มี

แผนท่ีจะเปิดใหบ้ริการเพ่ิมเติมในต่างประเทศ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทั้ งน้ี  บริษัทฯ มี

กระบวนการติดตามขอ้มูลและวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมี

การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว รวมถึงซ้ือประกนัคุม้ครองอตัรา

แลกเปล่ียนในกรณีท่ีเป็นการลงทุนระยะสั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนผา่น

สกลุเงินของประเทศนั้น ๆ ตลอดจนการจดัหาแหล่งเงินทุนภายในประเทศเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือส่งเสริมความยัง่ยืนทางการเงินของแต่ละกิจการ พร้อม

ทั้งสร้างกาํไรและคืนทุนใหก้บับริษทัฯ 

3.1.4 ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

ในปัจจุบนั การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสามารถทาํไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะช่องทางดิจิทลั 

อาทิ ไลน์แอพพลิเคชนั เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่

ตรงกบัความจริงหรือขอ้มลูความลบัทางธุรกิจถกูเผยแพร่ออกไปในช่องทางท่ีไม่ใช่ช่องทางส่ือสาร

ของบริษทัฯ อาจนาํมาซ่ึงความเสียหายต่อการดาํเนินธุรกิจโดยเฉพาะช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ

ขององคก์รหรือแมก้ระทัง่ฐานะทางการเงิน บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือบริหารจดัการ

ความเส่ียงต่อภาพลกัษณ์องค์กรและส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม ทั้ง

ช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพ่ือช้ีแจง ตอบคาํถาม และติดตามความต้องการและความ

คิดเห็นของลูกคา้อย่างใกลชิ้ด เพ่ิมเติมจากช่องทางสําหรับขายสินคา้และบริการของบริษทัฯ เช่น 

ลูกคา้สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารของแมค็โครผ่านไลน์แอพพลิเคชนั โดยมีเจา้หนา้ท่ีพร้อมตอบ
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ทุกขอ้คาํถามแบบออนไลน์ สายตรงศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ์ หรือส่งขอ้ความผ่านเวบ็ไซต์ของ

แม็คโคร นอกจากน้ี แม็คโครยงัจดัให้มีทีมงานทาํหน้าท่ีติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ 

ตลอดจนว่าจา้งหน่วยงานภายนอกท่ีเช่ียวชาญดา้นประชาสัมพนัธ์มาวางกลยุทธ์ดา้นการส่ือสาร

ใหก้บับริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการส่ือสารท่ีชดัเจน โปร่งใส และทนัสถานการณ์ 

3.1.5 ความเส่ียงด้านการจัดหาสินค้าและผลติภัณฑ์ 

การจดัหาสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ เพียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ ผูบ้ริโภค และมีความ

หลากหลาย ลว้นเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของการเป็น “ท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบ

ครบวงจรสาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” ทั้งน้ี ดว้ยกลยุทธ์ธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมุ่งขยายธุรกิจการ

บริการดา้นอาหารมากข้ึน โดยเฉพาะสินคา้กลุ่มอาหารสดซ่ึงมียอดขายเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

บริษทัฯ จึงตอ้งเฝ้าระวงัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและคุณภาพของอาหารอย่างใกลชิ้ด เพ่ือให้

มัน่ใจวา่คุณภาพของผลิตภณัฑท์างการเกษตรและสินคา้ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ

และระดับสากล รวมถึงไดก้ารรับรองด้านคุณภาพทั้ งจากฝ่ายประกันคุณภาพของแม็คโครและ

หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง มีการใชแ้รงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนคาํนึงถึงหลกัสวสัดิ

ภาพสตัวแ์ละมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ไม่สามารถส่งมอบสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งตามหลกัการและขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลกัษณ์องค์กร ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน

โดยรวมของบริษทัฯ ดงันั้น แม็คโครจึงยึดมัน่ในการควบคุมคุณภาพสินคา้อย่างเคร่งครัดตั้งแต่

ขั้นตอนการสรรหาวตัถุดิบ การคดัเลือกคู่คา้ การจดัเก็บและขนส่งสินคา้ จนถึงการวางจาํหน่ายใน

สาขา ตลอดจนติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวข้องกับ

สินค้าและการขนส่ง รวมไปถึงมาตรฐานการรับรองสินค้าต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพเยี่ยมและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค 

ความเส่ียงอีกประการหน่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัคู่คา้ ผูผ้ลิต และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ โดยบริษทัฯ ตอ้ง

สั่งซ้ือและทาํสญัญาและเง่ือนไขทางการคา้กบัผูใ้หบ้ริการหลาย ๆ ราย เพ่ือลดความเส่ียงท่ีบริษทัฯ 

จะพ่ึงพาคู่คา้รายใดรายหน่ึงเป็นพิเศษในการจดัหาผลิตภณัฑ์ ซ่ึงอาจจะทาํให้บริษทัฯ มีอาํนาจใน

การต่อรองนอ้ยลง หรือไม่สามารถจดัหาสินคา้ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือ

ผูบ้ริโภคได้ ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เร่ิมนํา

กิจกรรมบางส่วนของกระบวนการจัดหา เช่น การใช้ระบบบริหารจัดการรถขนส่งเท่ียวเปล่า 

(Backhauling) และสรรหาผูใ้ห้บริการอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับระบบการขนส่งและห่วงโซ่

อุปทานขององคก์ร 

ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้  ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบสําคญัในการดาํเนินกระบวนการจดัหาผลิตภณัฑอ์ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้าง

ความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัเพ่ือลดความเส่ียงในการจดัหาผลิตภณัฑแ์มใ้นยามวิกฤต ตวัอย่างท่ีเห็น

 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 3 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ท่ี 84  



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

ไดช้ดัเจนคือ การท่ีบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการพฒันาสินคา้ร่วมกบัคู่คา้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีศกัยภาพ

ท่ีดีในการจดัหาผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีเหมาะสมและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการมิตรแทโ้ชห่วย เพ่ือยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของคู่คา้และผูป้ระกอบการโชห่วย โดยการฝึกอบรม แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ให้

โอกาสผูป้ระกอบการเหล่าน้ีเติบโต สร้างกาํไร และขยายธุรกิจของตนเองควบคู่ไปกบัแมค็โคร 

3.1.6 ความเส่ียงด้านการขนส่งและกระจายสินค้า 

บริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในหลายรูปแบบครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะมีสินค้า

คุณภาพพร้อมจาํหน่ายเสมอสาํหรับลูกคา้ผูป้ระกอบการมืออาชีพ การขนส่งและกระจายสินคา้ท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดย ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีศูนย์

กระจายสินคา้ทั้งส้ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแห้ง สินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แขง็ ท่ีอาํเภอ

วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารแหง้และสินคา้อุปโภค ท่ีอาํเภอบาง

เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ และ 4) ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เยน็ และ

คลงัสินค้าแช่แข็ง ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงเพ่ิมความเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ จะสามารถ

ดําเนิน ธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้ภาวะวิกฤตต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน  (Business Continuity 

Management Framework) นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดร่้วมลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยลดการใช้

เช้ือเพลิงจากระบบการจดัการการส่งสินคา้ (Logistics) ดว้ยการใชร้ถพ่วงขนาด 45 ฟุต แทนขนาด 

40 ฟุต 

3.1.7 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

บริษทัฯ ดาํเนินกิจการภายใตภ้าคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง โดยให้ความสําคญัสูงสุดกบัการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี กฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ

ภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงหรือออกใหม่เป็นระยะ โดยมีแนวโน้มท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน และมีความ

เป็นไปไดท่ี้จะมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัอย่างเคร่งครัดข้ึนอีกดว้ย หากบริษทัฯ ไม่

ติดตามขอ้มูลและเตรียมพร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลง หรือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบต่อ

ธุรกิจให้ถ่องแท ้อาจส่งผลให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะละเมิดกฎระเบียบได ้โดยเฉพาะกฎหมายท่ี

อยู่ระหว่างการพิจารณาซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต อาทิ กฎหมาย

ว่าดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการผงัเมืองกาํกบัดูแลการพฒันาอาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่หรือธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการประกอบธุรกิจคา้

ปลีกหรือค้าส่ง และในต่างประเทศ คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป 

(General Data Protection Regulation - GDPR) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการผ่านช่องทาง

ออนไลน ์Makroclick.com เป็นตน้ 
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เพ่ือบรรเทาความเส่ียงดังกล่าวน้ี  บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายวิเคราะห์ความเส่ียง 

ทาํการศึกษาข่าวสารจากภาครัฐและขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือแจ้งให้คณะผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

รับทราบ ตลอดจนจดัโครงการให้ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือท่ีจะประกาศใช้

ใหม่ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาด้าน

กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีติดตามการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และกฎระเบียบอย่างใกลชิ้ด รวมถึงให้คาํแนะนาํทางกฎหมายในแต่ละประเทศท่ีบริษทัฯ ดาํเนิน

ธุรกิจ 

นอกจากน้ี ธุรกิจของบริษทัฯ อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคและพระราชบญัญติัว่าดว้ย

ความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั (Product Liability Act) จึงมีความ

เส่ียงท่ีบริษทัฯ จะตอ้งรับผิดชอบในกรณีท่ีลกูคา้หรือผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายจากสินคา้หรือการ

บริการท่ีไม่ปลอดภยัของบริษทัฯ เช่น การชดเชยค่าเสียหาย หรือการท่ีบริษทัฯ ตอ้งเรียกเก็บสินคา้

จากผูบ้ริโภค จดัเก็บสินคา้ท่ียงัไม่ไดว้างจาํหน่ายกลบัคืน หรือยติุการขายสินคา้นั้นโดยทนัที ในการ

น้ี บริษทัฯ จึงไดว้างระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคา้อย่างรัดกุม ทั้งท่ีศูนยก์ระจาย

สินค้าและสาขาต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดา้นสุขอนามยัและความ

ปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการติดฉลากอาหารและผลิตภณัฑ์อย่างถูกตอ้งบน

บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าคุณภาพภายใต้เคร่ืองหมาย Quality Pro การจัดทําระบบ HACCP 

สาํหรับอาหารแช่เยือกแขง็ และการจดัเตรียมวตัถุดิบหรือสินคา้เพ่ือไวท้ดแทนในกรณีท่ีมีสินคา้ท่ีไม่

สามารถนาํเขา้ได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัร่วมมือกบัพนัธมิตรในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่ง

เคร่งครัด และกาํหนดใหผู้จ้ดัจาํหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัฯ ชดใชค่้าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ี

ไม่ปลอดภยั รวมทั้งใหคู้่คา้ทาํประกนัภยัสาํหรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 75 

ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั สยามแม็คโคร โฮลด้ิง 

(ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัในกลุ่ม

เครือ ซีพี ออลล ์ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 93.08 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี นกัลงทุนอาจเลง็เห็นถึงความเส่ียงท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ ท่ีมี

สัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 จะเขา้มาควบคุมมติและกระบวนการตดัสินใจต่าง ๆ ของ

บริษทัฯ รวมถึงมติพิเศษของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทาํให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนน

เสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้
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อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม

กนัใหก้บัผูถื้อหุน้รายย่อยในการนาํเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี นอกจากนั้น 

บริษทัฯ ยงัแต่งตั้งกรรมการอิสระ 5 ท่านซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นท่ี

ยอมรับในสังคม ดาํรงหนา้ท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส

ในการบริหารจดัการของบริษทัฯ ทาํการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจเป็นอย่างดี ทั้งน้ี หากเป็นเร่ือง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือเป็นธุรกรรมท่ีเป็นรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบับริษทัฯ แลว้จะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัอย่าง

ถกูตอ้งภายใตก้รอบของกฎหมาย สุดทา้ยน้ี บริษทัฯ มุ่งปรับปรุงพฒันาองคป์ระกอบทางธุรกิจและ

เพ่ิมพูนความรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การกาํกบัดูแลธุรกิจมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และสามารถบรรลุวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีไดว้างไว ้

3.2.2 ความเส่ียงจากการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบอนัสาํคญัท่ีขบัเคล่ือนธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงันั้น การขาด

แคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีตรงกบัความตอ้งการ จึงเป็นปัจจยัความ

เส่ียงท่ีสาํคญัซ่ึงองคก์รตอ้งติดตามอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือองคก์รกาํลงัมุ่งขยายธุรกิจไป

ยงัต่างประเทศ และให้ความสําคญักบัการผนวกเทคโนโลยีดิจิทลัในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเร่งพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงอย่างทันท่วงที นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีปัจจยัความเส่ียงดา้นการรักษาบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงใหอ้ยูก่บัองคก์รในระยะยาว เน่ืองจากธุรกิจการคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัและแย่งชิงบุคลากรระหว่างองคก์ร กอปรกบัพนกังานรุ่นใหม่มีแนวโนม้ท่ีจะ

เปล่ียนงานบ่อยคร้ัง ทาํให้องค์กรตอ้งรีบปรับตวัให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและดาํเนินกิจกรรม 

ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวงัของบุคลากรทุกรุ่น พร้อมผนึกพลงัผสานความ

ต่างระหวา่งบุคลากรในแต่ละรุ่นใหมี้ความสามคัคี สามารถทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว และเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายของการเป็นองคก์รท่ีคนทุก

รุ่นอยากร่วมงานดว้ยแมค็โครไดว้างแนวทางและกาํหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและสามารถเทียบเคียงหรือสูงกว่าผูป้ระกอบการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

การพฒันาศกัยภาพและยกระดบัขีดความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานในแต่ละระดบั และ

การเสริมสร้างทกัษะความสามารถในการเป็นผูน้าํ (Leadership Competency) ให้แก่พนกังานระดบั

ผูจ้ดัการข้ึนไป 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงานภายในองคก์รสาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ในระดบั Top 50 และระดบัผูจ้ดัการสาขา โดยกาํหนดให้ตาํแหน่งท่ีสําคญัจะตอ้งมีช่ือผูสื้บทอด

ตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ถึง 2 คน ขณะเดียวกนั บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การวางแผนการพฒันาส่วนบุคคล 
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(Individual Development Plan – IDP) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง

ใกลชิ้ด ตลอดจนจดัหาบุคลากรในตาํแหน่งท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอสาํหรับแผนงานในอนาคตและ

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํและดาํเนินโครงการต่าง ๆ 

อย่างต่อเน่ือง อาทิ การดาํเนินโครงการ Young Talent ซ่ึงมุ่งเน้นเสริมสร้างพนักงานรุ่นใหม่ให้

พร้อมท่ีจะเติบโตเป็นผูน้าํ การจบัมือกบัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (พีไอเอม็) พฒันาหลกัสูตร

การศึกษาและสนบัสนุนทุนสาํหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัดา้นนวตักรรมเขา้มาร่วมทาํงานกบัแม็ค

โคร รวมถึงการสนบัสนุนการจดัหาและพฒันาพนักงานในเขตทอ้งถ่ินเพ่ือรองรับการขยายสาขา

ของแมค็โครทัว่ประเทศ โดยเป็นโอกาสท่ีจะส่งเสริมให้พนกังานไดก้ลบัไปทาํงานในจงัหวดับา้น

เกิด และสร้างศกัยภาพและรายไดใ้หแ้รงงานในพ้ืนท่ีโดยไม่ตอ้งละท้ิงถ่ินฐาน 

3.2.3 ความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

การดาํเนินธุรกิจในยุคแมค็โคร 4.0 จะตอ้งอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเช่ือมโยงขอ้มูล

ทัว่ทั้งองค์กร การบริการและส่ือสารกบัลูกคา้ รวมถึงการพฒันานวตักรรมดา้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

และระบบอตัโนมติัในการปฏิบติังานมากข้ึนกว่าในอดีต เทคโนโลยีเหล่าน้ี ถึงแมว้่าจะช่วยใหก้าร

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน แต่อาจนํามาซ่ึงความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลลูกค้า 

ความเสียหายของระบบการทาํงาน (System Risk) และภยัคุกคามดา้นไซเบอร์อ่ืน ๆ ซ่ึงทวีความ

รุนแรงมากข้ึนในปัจจุบนั โดยอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือขององคก์ร การดาํเนินธุรกิจ และ

ฐานะการเงินได ้นอกจากน้ี การเร่ิมบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป 

(General Data Protection Regulation - GDPR) ซ่ึงบริษทัฯ มีฐานลูกคา้ในประเทศกลุ่มอีย ูส่งผลให้

บริษทัฯ จะตอ้งต่ืนตวัและวางมาตรการเพ่ือปกป้องความปลอดภยัขอ้มลูลูกคา้อยา่งรัดกุมมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะการใหบ้ริการผา่นช่องทางออนไลน ์Makroclick.com 

เพ่ือลดความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํระบบ วางมาตรการ และเตรียมพร้อม

อุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการเฝ้าระวงัภยัคุกคาม รวมถึงจดัทาํแผนการรับมือกบัภยัคุกคามการโจมตีดา้น  

ไซเบอร์ โดยบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การดาํเนินการทดสอบระบบอย่างสมํ่าเสมอ ประกอบไปดว้ยการ

ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) การซ้อมกูร้ะบบสํารองฉุกเฉิน และการตรวจสอบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกซ่ึงเขา้มาตรวจความแข็งแกร่งของระบบ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าระบบความ

ปลอดภยัดา้นขอ้มูลของบริษทัฯ มีความรัดกมุ และหากมีภยัคุกคามทางไซเบอร์ บริษทัฯ จะสามารถ

รับมือกบัการโจมตีไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัทาํประกนัเพ่ือป้องกนัธุรกิจในกรณีเกิด

ความเสียหาย ตลอดจนมุ่งสร้างความตระหนกัรู้ดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร์ใหก้บัพนกังานอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกําลังหลักในการช่วยบริษัทฯ ปกป้องข้อมูลของลูกค้าไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่

สาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือนาํขอ้มลูลกูคา้ไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 สินทรัพย์หลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

4.1.1 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)   

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

31 ธ.ค. 61 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ

ผูกพนั 

ท่ีดิน 12,228 12,444 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อาคาร 10,495 10,687 เป็นเจา้ของ/

เจา้ของสิทธิ 

ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 6,558 6,111 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
957 730 

เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 13 13 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,130 1,387 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 2,550 2,693 เป็นเจา้ของ

สิทธิ 

ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 407 280 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 34,338 34,345   

ทั้งน้ี ในจาํนวนดงักล่าวมีสินทรัพยท่ี์ถูกรับรู้ทางบญัชีเป็นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 มีราคาตามบญัชี-สุทธิ จาํนวน 615 ลา้นบาท  

 

 

  

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 89 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
รายละเอยีดของที่ดนิที่สําคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ* 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาลาดพร้าว 32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 155.7 154.3 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 

สาขาชลบุรี  22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา  124.7 124.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่  34 ไร่ 29 ตารางวา  

 

376.2 376.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาโคราช  24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา  137.5 137.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารังสิต  14 ไร่ 28 ตารางวา  412.8 412.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหาดใหญ่  40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา  158.5 158.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดรธานี  22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา  185.9 185.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา 148.5 148.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาขอนแก่น 25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา 207.0 207.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา 185.5 185.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 24 ไร่ 293.5 293.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระยอง 33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา 211.3 211.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครสวรรค ์ 29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา 180.3 180.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ไม่มี 
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ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขานครปฐม 35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา 126.5 126.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุรินทร์ 20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 51.5 51.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครศรีธรรมราช 15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา 75.0 75.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงราย 15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา 55.3 55.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสกลนคร 14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา 43.0 43.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุพรรณบุรี 13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา 61.6 61.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาจนัทบุรี 10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา 43.9 43.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาร้อยเอด็ 12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา 39.2 39.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตรัง 12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา 35.9 35.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระแกว้ 17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 45.0 45.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 16 ไร่ 56 ตารางวา 71.7 71.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 16 ไร่ 69.1 69.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากระบ่ี 15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา 86.9 86.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบุรี 28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา 106.3 106.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 15 ไร่ 59.9 59.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระบุรี 18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา 93.2 93.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปราณบุรี 19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา 60.9 60.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฉะเชิงเทรา 20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา 116.2 116.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 
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ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

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 

สาขากาํแพงเพชร 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 56.0 56.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาญจนบุรี 21 ไร่ 15.6 ตารางวา 85.4 85.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลพบุรี 19 ไร่ 2 งาน 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 

สาขาลาํปาง 20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา 197.4 197.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหวัหิน 20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา 286.4 286.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 25 ไร่ 338.2 338.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเลย 31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา 169.3 169.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบูรณ์ 19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา 57.7 57.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางพลี 22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา 383.6 383.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามุกดาหาร 19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา 190.8 190.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตูล 25 ไร่ 2 งาน 76.4 ตารางวา 106.9 106.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 92 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

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 

สาขาสมุทรสาคร 28 ไร่ 1 งาน 2.8 ตารางวา 409.0 409.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปากช่อง 28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา 204.1 204.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาละไม 10 ไร่ 40.5 ตารางวา 135.2 135.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขายโสธร 27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา 113.4 113.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา 179 179 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 21 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา 96.7 96.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 36 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 158.6 158.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแพร่ 17 ไร่ 1 งาน 83.1 ตารางวา 118.3 118.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองบวัลาํภู 30 ไร่ 10 ตารางวา 142.5 142.5 

 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 157.7 157.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสิงห์บุรี 21 ไร่ 3 งาน 51.8 ตารางวา 113.4 113.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบวัทอง 24 ไร่ 1 งาน 74.1 ตารางวา 480.8 480.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิจิตร 16 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา 61.7 60.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 93 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาบดินทร์เดชา 3 ไร่ 192.5 192.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบ่อวิน 15 ไร่ 45.4 ตารางวา - 219.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 93.5 ตารางวา 12.4 12.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศิริมงัคลาจารย ์ 1 ไร่ 54 ตารางวา 94.5 94.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาํนกังานใหญ่พฒันาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา 621.4 621.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

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

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางกอกนอ้ย 13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา 112.9 112.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 12,230.8 12,447.0    

หมายเหตุ   * รวมส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

  ท่ีดินสาขาบางบอนไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 31.7 ตารางวา 

                    ท่ีดินสาขาสระบุรีไดห้กัท่ีบริจาคเป็นทางเทา้แลว้ 5 ตารางวา 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 94 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 54.7 45.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 86.7 77.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 22 ไร่ 27 ตารางวา 103.5 96.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 24 ไร่ 21.75 ตารางวา 63.9 61.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 14 ไร่ 10.7 ตารางวา 36.7 34.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลาํพนู 21 ไร่ 7 ตารางวา 39.3 37.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา 38.5 36.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา 36.7 34.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา 16.6 15.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบึงกาฬ 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 58.5 56.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 8 ไร่ 48.25 ตารางวา 37.0 35.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 112.3 108.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา 140.8 135.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาป่าตอง  2,400 ตารางเมตร 32.2 29.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 21 ไร่ 86.1 83.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 25 ไร่ 129.3 124.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา 71.8 69.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 10 ไร่ 97.1 ตารางวา 51.6 49.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฝาง 26 ไร่ 20.0 19.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 95 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขานครนายก 5 ไร่ 5.6 5.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา 163.6 157.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา 47.6 45.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา 95.4 91.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา 55.4 52.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 22 ไร่ 126.1 121.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะชา้ง 6 ไร่ 10.2 32.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 2 22 ไร่ 27 ตารางวา 90.0 86.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ไม่มี 

สาขาน่าน 28 ไร่ 78.3 ตารางวา 82.8 79.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่าวนาง 6 ไร่ 20.1 18.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากะรน 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา 29.6 28.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวารินทร์ชาํราบ 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา 74.0 71.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองจอก 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา 43.6 42.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแหลมฉบงั 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา 68.8 66.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร 14.1 13.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวงัหิน 3,096 ตารางเมตร 37.9 36.2 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาฬสินธุ์ 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา 92.3 89.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดมสุข 4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา 32.1 30.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปทุมธานี 21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา 107.4 103.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 96 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาประชาอุทิศ 33 3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา 47.1 46.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขุมวิท 71 1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา 36.8 36.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานวมินทร์ 70 4 ไร่ 3 งาน 36.7 37.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชะอาํ 8 ไร่ 8 ตารางวา - 3.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่อนนุช 2 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา - 36.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขสวสัด์ิ 4 ไร่ 2 งาน  21  ตารางวา - 47.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากบินทร์บุรี 24 ไร่ 3 งาน - 79.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลาดกระบงั 4 ไร่ 73 ตารางวา - 35.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานาทอง 7 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา - 30.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพระราม 4 1,200 ตารางเมตร 8.7 8.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดนานาเจริญ 

400.3 ตารางเมตร 2.6 2.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขานาเกลือ 

252 ตารางเมตร 2.9 2.7 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

คลงัสินคา้มหาชยั 22,533 ตารางเมตร - 3.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 2,547.6 2,690.3    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 97 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่สําคัญของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาํนกังานใหญ่ และสาขา

ลาดพร้าว 

49,658.6 ตารางเมตร 529.5 508.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแจง้วฒันะ 15,873 ตารางเมตร 40.3 38.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 16,020 ตารางเมตร 36.7 36.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบอน 15,732 ตารางเมตร 44.2 40.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชลบุรี 16,329 ตารางเมตร 52.9 49.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม ่ 16,171.5 ตารางเมตร 46.7 45.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 16,551 ตารางเมตร 61.5 59.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารังสิต 16,592 ตารางเมตร 53.8 50.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหาดใหญ่ 14,830 ตารางเมตร 48.6 45.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดรธานี 14,846 ตารางเมตร 56.9 55.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 13,703 ตารางเมตร 54.2 53.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาขอนแก่น 13,703 ตารางเมตร 64.7 63.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุราษฎร์ธานี 13,703 ตารางเมตร 64.0 63.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุบลราชธานี 15,014 ตารางเมตร 64.2 60.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระยอง 14,935 ตารางเมตร 69.0 66.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

 

 

ไม่มี 

สาขานครสวรรค ์ 13,673 ตารางเมตร 67.8 

 

 

64.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 98 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาจรัญสนิทวงศ ์ 15,072 ตารางเมตร 129.2 117.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสาทร 18,453 ตารางเมตร 117.6 109.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครปฐม 12,322 ตารางเมตร 71.3 69.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุรินทร์ 8,972 ตารางเมตร 47.1 45.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสามเสน 8,635 ตารางเมตร 82.8 76.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครศรีธรรมราช 6,580 ตารางเมตร 47.9 46.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงราย 6,580 ตารางเมตร 51.9 55.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสกลนคร 6,673 ตารางเมตร 43.3 41.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุพรรณบุรี 6,673 ตารางเมตร 48.3 46.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาจนัทบุรี 6,673 ตารางเมตร 39.7 38.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาภูเกต็ 9,980 ตารางเมตร 140.0 133.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาร้อยเอด็ 6,673 ตารางเมตร 45.8 44.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตรัง 6,673 ตารางเมตร 49.9 48.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระแกว้ 9,636 ตารางเมตร 64.5 62.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุย 7,954 ตารางเมตร 85.5 81.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบุรีรัมย ์ 8,609 ตารางเมตร 70.4 68.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ไม่มี 

สาขาศรีสะเกษ 8,609 ตารางเมตร 74.0 71.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 99 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาลาํพนู 8,609 ตารางเมตร 70.3 67.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากระบ่ี 7,954 ตารางเมตร 62.0 60.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบุรี 9,761 ตารางเมตร 80.5 77.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชยัภูมิ 8,609 ตารางเมตร 67.4 65.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสระบุรี 8,609 ตารางเมตร 73.6 71.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปราณบุรี 8,609 ตารางเมตร 74.6 72.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฉะเชิงเทรา 8,609 ตารางเมตร 78.1 75.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเชียงใหม่ 2 11,460 ตารางเมตร 100.4 100.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามอินทรา 9,598 ตารางเมตร 101.1 115.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมพร 8,898 ตารางเมตร 90.8 87.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยา 9,872 ตารางเมตร 106.3 102.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาํแพงเพชร 9,038 ตารางเมตร 90.0 87.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาญจนบุรี 9,754 ตารางเมตร 90.3 87.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาลพบุรี 9,754 ตารางเมตร 92.7 89.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองคาย 9,754 ตารางเมตร 96.1 93.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราชบุรี 9,754 ตารางเมตร 90.2 86.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่ริม 9,524 ตารางเมตร 90.9 88.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอยุธยา 10,466 ตารางเมตร 97.4 94.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 100 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาลาํปาง 9,848 ตารางเมตร 92.6 89.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหวัหิน 9,317 ตารางเมตร 104.0 100.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาคลองหลวง 10,466 ตารางเมตร 99.9 97.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเลย 9,868 ตารางเมตร 95.8 92.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรบูรณ์ 9,719 ตารางเมตร 102.3 99.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางพลี 9,985 ตารางเมตร 112.0 110.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามุกดาหาร 9,868 ตารางเมตร 112.6 109.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสตูล 9,868 ตารางเมตร 111.0 107.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตราด 9,889 ตารางเมตร 111.8 108.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชุมแพ 9,857 ตารางเมตร 114.6 111.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาราไวย ์ 3,120 ตารางเมตร 59.0 56.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครพนม 9,857 ตารางเมตร 130.7 127.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะพะงนั 2,978 ตารางเมตร 59.9 57.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบึงกาฬ 9,857 ตารางเมตร 126.5 121.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัยาเหนือ 3,938 ตารางเมตร 59.1 56.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สาย 9,857 ตารางเมตร 119.2 114.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศาลายา 9,916 ตารางเมตร 127.6 123.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพทัลุง 9,857 ตารางเมตร 138.6 134.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 101 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาสุโขทยั 8,716 ตารางเมตร 152.8 148.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสมุทรสาคร 9,842 ตารางเมตร 127.4 124.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแม่สอด 9,857 ตารางเมตร 123.9 119.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปากช่อง 10,254 ตารางเมตร 137.0 133.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาถลาง 10,227 ตารางเมตร 139.9 134.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาระนอง 10,324 ตารางเมตร 138.3 133.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาละไม 237 ตารางเมตร 116.0 112.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากลัปพฤกษ ์ 4,957 ตารางเมตร 95.6 91.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไมมี่ 

สาขายโสธร 10,227 ตารางเมตร 128.0 124.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขามหาสารคาม 9,423 ตารางเมตร 121.4 118.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาฝาง 8,040 ตารางเมตร 101.2 97.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครนายก 9,857 ตารางเมตร 133.1 130.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครอินทร์ 10,227 ตารางเมตร 127.9 123.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบา้นเพ 5,289 ตารางเมตร 67.9 65.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทุ่งสง 10,561 ตารางเมตร 137.9 132.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศรีนครินทร์ 2 4,700 ตารางเมตร 69.8 68.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพะเยา 10,391 ตารางเมตร 147.6 143.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิษณุโลก 2 10,403 ตารางเมตร 122.7 118.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 102 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาแพร่ 9,591 ตารางเมตร 111.9 108.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเกาะชา้ง 4,595 ตารางเมตร 75.8 73.0 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานครราชสีมา 2 10,407 ตารางเมตร 121.2 117.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาน่าน 11,228 ตารางเมตร 141.8 136.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่าวนาง 3,314 ตารางเมตร 62.4 60.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากะรน 2,727 ตารางเมตร 50.3 48.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวารินทร์ชาํราบ 10,621 ตารางเมตร 131.0 126.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองบวัลาํภู 10,621 ตารางเมตร 135.9 132.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาหนองจอก 8,600 ตารางเมตร 109.4 105.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาแหลมฉบงั 8,958 ตารางเมตร 104.6 100.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประจวบคีรีขนัธ ์ 10,890 ตารางเมตร 147.6 143.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาวงัหิน 2,203 ตารางเมตร 42.8 41.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสิงห์บุรี 10,716 ตารางเมตร 133.1 129.4 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางบวัทอง 10,736 ตารางเมตร 141.8 137.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากาฬสินธุ์ 10,325 ตารางเมตร 149.3 144.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอุดมสุข 3,239 ตารางเมตร 63.2 61.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพิจิตร 8,103 ตารางเมตร 122.0 120.1 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาปทุมธานี 10,523 ตารางเมตร 139.0 135.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 
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ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สาขาบดินทร์เดชา 4,884 ตารางเมตร 149.0 148.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาประชาอุทิศ 35 3,168 ตารางเมตร - 54.5 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขุมวิท 71 3,142 ตารางเมตร - 57.8 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขานวมินทร์ 70 3,710 ตารางเมตร - 65.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาชะอาํ 3,838 ตารางเมตร - 64.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาอ่อนนุช 6,160 ตารางเมตร - 80.9 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาสุขสวสัด์ิ 3,559 ตารางเมตร - 64.6 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขากบินทร์บุรี 9,734 ตารางเมตร - 138.2 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 

สาขาป่าตอง 

2,310 ตารางเมตร 16.2 15.3 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 1,603 ตารางเมตร 22.2 21.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาศิริมงัคลาจารย ์ 1,371 ตารางเมตร 26.0 25.7 เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 10,379.0 10,582.4    
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รายละเอยีดของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารทีบ่ริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น

หลกัประกนั 

การกู้ยมืเงนิ 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดเมืองใหม ่

222 ตารางเมตร 0.5 0.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาอุดรธานี 

128 ตารางเมตร 

 

0.4 0.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาทุ่งสง 

131 ตารางเมตร 0.4 0.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดยา่โม 

145 ตารางเมตร 0.4 0.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาศรีราชา 

259 ตารางเมตร 0.8 0.6 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส 

สาขาป่าตอง 

1,682 ตารางเมตร 7.5 6.3 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

แมค็โคร ฟูดชอ้ป 

สาขาทาวนอิ์นทาวน ์

2,038 ตารางเมตร 3.9 3.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาถนนจนัทน ์

161 ตารางเมตร 0.6 - เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขาตลาดนานาเจริญ 

409 ตารางเมตร 2.8 2.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาเพชรเกษม 10,890 ตารางเมตร 48.6 45.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร 18.9 17.5 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขารามคาํแหง 2,075 ตารางเมตร 14.8 13.8 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาตลาดวงศกร 1,603 ตารางเมตร * 2.5 2.4 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาพระราม 4 1,204 ตารางเมตร 3.3 3.0 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สาขาทองหล่อ 1,530 ตารางเมตร 9.6 7.1 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

สยามโฟรเซ่น  

สาขานาเกลือ 

290 ตารางเมตร 1.0 0.9 เจา้ของสิทธิการเช่า ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบการ 

ไม่มี 

รวม 116.0 104.6    

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

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ

ผูกพนั 

อาคาร 156.4 140.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 78.9 81.5 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 

17.2 14.7 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 11.8 16.4 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 520.9 547.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 24.4 22.0 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 13.9 32.9 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 823.5 854.9   

 หมายเหตุ : 
*บริษทัยอ่ยของบริษทั สยามฟดู เซอร์วสิ จาํกดั ไดแ้ก่  

- Indoguna (Singapore) Private Limited 

- Indoguna Dubai L.L.C 

- Indoguna Lordly Company Limited 

- Just Meat Company Limited 

- Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 

- Indoguna (Cambodia) Company Limited 
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4.1.3 Indoguna Vina Food Service Company Limited (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ

ผูกพนั 

อาคาร 1.5 1.3 อาคารเช่า ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 0.3 0.6 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 

0.7 0.6 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ - - - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2.6 3.0 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง - - - - 

งานระหวา่งก่อสร้าง - - - - 

รวม 5.1 5.5   
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4.1.4 บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั และบริษทัย่อย** (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระ

ผูกพนั 

อาคาร 199.4 196.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อุปกรณ์ในร้านคา้และติดตั้ง 168.3 216.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 

53.9 70.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 0.5 2.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3.1 136.2 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุง 34.2 43.0 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 5.3 467.5 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 464.7 1,131.3   
**บริษทัยอ่ยของบริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั ไดแ้ก่  

- ARO Company Limited 

- Makro (Cambodia) Company Limited 

- CP Wholesale India Private Limited 

- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

- ARO Commercial Company Limited 

4.1.5 บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั (บริษทัย่อย) 

ไม่มี เน่ืองจากโปรมาร์ท อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 
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4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีวัตนที่สําคัญ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ

ดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 
20 ก.ค. 

2535 

19 ก.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร โต๊ะ ตู ้

เกา้อ้ี 

 

2 

 

20 ก.ค. 

2535 

20 ก.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

1 

 

20 ก.ค. 

2535 

20 ก.ค. 

2565 

 อาหารสดท่ีเตรียมไวเ้ป็นชุดเพ่ือใชใ้นการปรุง 1 

 
21 ก.ค. 

2535 

19 ก.ค. 

2565 

 เค ร่ื อ ง เขี ยน  เค ร่ื อ งใ ช้ สํ านั ก งาน  เค ร่ือ งใ ช้

สาํนกังานอตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 

21 ก.ค. 

2535 

20 ก.ค. 

2565 

 เค ร่ื อ ง เขี ยน  เค ร่ื อ งใ ช้ สํ านั ก งาน  เค ร่ือ งใ ช้

สาํนกังานอตัโนมติั 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

2 

 

15 ธ.ค. 

2535 

14 ธ.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 เค ร่ื อ ง เขี ยน  เค ร่ื อ งใ ช้ สํ านั ก งาน  เค ร่ือ งใ ช้

สํานักงานอัตโนมัติ  และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 

4 

 
15 ธ.ค. 

2535 

14 ธ.ค. 

2565 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 เค ร่ื อ ง เขี ยน  เค ร่ื อ งใ ช้ สํ านั ก งาน  เค ร่ือ งใ ช้

สํานักงานอัตโนมัติ  และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 

3 

 

2 เม.ย. 

2536 

1 เม.ย. 

2566 

 อาหารท่ีจดัไวเ้ป็นชุดเพ่ือใชใ้นการปรุง 1 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

30 เม.ย. 

2536 

29 เม.ย. 

2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 1 

 
9 มิ.ย. 

2536 

8 มิ.ย. 

2566 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  3 

 

9 มิ.ย. 

2536 

8 มิ.ย. 

2566 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery) 3 

 

30 เม.ย. 

2536 

29 เม.ย. 

2566 

 ภาชนะเมลามีน 1 

 
27 เม.ย. 

2559 

26 เม.ย. 

2569 

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย 

2 

 

5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 สาํลีใชป่ั้นหู 1 

 

5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม ้

 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

11 

 
5 มี.ค. 

2534 

4 มี.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม ้

 ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และอาหารดอง 

7 

 
2 ก.ค. 

2544 

1 ก.ค. 

2564 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดชาํระลา้ง 

 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 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 ส่ิงทอ 

4 

 
 

31 ส.ค. 

2546 

30 ส.ค. 

2566 

 เน้ือนกกระจอกเทศ 1 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

27 เม.ย. 

2559 

26 เม.ย. 

2569 

 ส่ือโฆษณา 1 

 
18 พ.ค. 

2560 

17 พ.ค.

2570 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง  

 อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร 

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 

 เบเกอร่ี และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

 เคร่ืองด่ืม 

7 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ทํ าค ว าม ส ะ อ าด  ชํ าร ะ ล้ าง  แ ล ะ

เคร่ืองสาํอางค ์

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

 เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองใชส้าํนกังาน

อตัโนมติั 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

 ผกั ผลไมส้ด เน้ือสตัว ์อาหารทะเล อาหารนม 

 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 

 เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว 

 วิสก้ี 

10 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ทํ าค ว าม ส ะ อ าด  ชํ าร ะ ล้ าง  แ ล ะ

เคร่ืองสาํอางค ์

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery)  

5 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 สารเสริมความเป็นด่างของนํ้ า สารปรับค่า ความ

เป็นกรดด่างให้เป็นกลาง 

 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ชาํระลา้ง  

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery) 

4 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็  

 สินคา้ของชาํทัว่ไป (General Grocery) 

 เคร่ืองปรุง และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประกอบ

อาหาร 

2 

 

25 พ.ย. 

2552 

24 พ.ย. 

2562 

 เคร่ืองด่ืม และขนมขบเค้ียว 2 
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เคร่ืองหมายการค้า วนัที่ออก วนัหมดอายุ ประเภทสินค้า จํานวน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

12 พ.ค. 

2553 

11 พ.ค. 

2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแห้ง และอาหารกระป๋อง 

 เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร 

2 

 

31 พ.ค. 

2553 

30 พ.ค. 

2563 

 ขา้วบรรจุถุง 1 

 

18 พ.ย. 

2553 

17 พ.ย. 

2563 

 ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็และแช่เยน็ 

 จดัการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจดัการตลาด การ

จดัการดา้นการคา้ 

3 

 

15 ก.พ. 

2555 

 

14 ก.พ. 

2565 

 เน้ือสตัว ์และเน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 
 

15 ก.พ. 

2555 

14 ก.พ. 

2565 

 เน้ือสตัว ์และเน้ือสตัวแ์ช่แขง็ 1 

 

25 ธ.ค. 

2555 

24 ธ.ค. 

2565 

 กระดาษเช็ดปาก 

 สารเคมีให้ความหวานเทียม 

 ผลิตภณัฑจ์ากนม กาแฟ โกโก ้นํ้าผลไม ้

 หลอดกาแฟ ถว้ยกระดาษ ถว้ยกาแฟ จานรอง ถว้ย

ใส่นม ท่ีคนกาแฟ 

9 

 

7 มี.ค. 

2556 

6 มี.ค. 

2566 

 ผกัสด ผลไมส้ด 

 ผกั และผลไมท่ี้ถนอมสภาพแลว้ 

 

2 

 

5 ก.ค. 2556 4 ก.ค. 2566  เน้ือสตัว ์

 ส่ิงท่ีสกดัจากเน้ือสตัว ์ไข่ นม เนยท่ีใชเ้ป็นอาหาร 
 สารปรุงแต่งกล่ินรส 

2 

 

13 ต.ค. 

2557 

12 ต.ค. 

2567 

 ซาลาเปา ขนมจีบ 1 

  

3 พ.ค. 

2556 

2 พ.ค. 

2566 

 เคก้ คุก๊ก้ี ขนมปัง 1 

 

3 พ.ค. 

2556 

2 พ.ค. 

2566 

 เคก้ คุก๊ก้ี ขนมปัง 1 
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4.3 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

จาํนวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ  วนัท่ี                

31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

งบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

 

(ล้านบาท) 

 

(ล้านบาท) 

ภายใน 1 ปี 797 

 

505 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,864  1,876 

เกินกวา่ 5 ปี 11,141 

 

4,687 

รวม 14,802 

 

7,068 
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4.4 สรุปสัญญาที่สําคัญ  

4.4.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา้ และเคร่ืองหมายบริการกบัซีพี ออลล ์โดยมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

คู่สัญญา 
คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาตามอายุสัญญา 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

ลกัษณะของบริการ การรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

ค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร  

ขอบเขตของสัญญา 

บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้ ในการดาํเนินธุรกิจ 

โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การจดัเรียงสินคา้รวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเม่ือมี

การพฒันารูปแบบร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษทัฯ จะ

ไดรั้บความรู้และเทคนิคในการดาํเนินธุรกิจท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั 

อายสุญัญา 1 ปี การต่อสญัญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกนั 

คู่สัญ ญาทั้ งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญ าได้ 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 จาํกดั (มหาชน) จดัทาํโดย บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556) 
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4.4.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินเพือ่การดําเนินงาน 

สิทธิการเช่าในที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจาํนวนทั้งส้ิน 53 

แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 10 ปี - 33 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาอยู่

ระหวา่งประมาณ 5 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทาํเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 

 ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขสําคญั 

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1) 22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

2. สาขาสาทร1) 18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

3. สาขาสามเสน2) 22 ไร่ 27 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

4. สาขาภูเก็ต3) 24 ไร่ 21.75 ตารางวา - 

5. สาขาสมุย2) 14 ไร่ 10.7 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

6. สาขาลาํพนู2) 21 ไร่ 7 ตารางวา - 

7. สาขาราชบุรี3) 21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

8. สาขาป่าตอง2) 1 ไร่  คาํมัน่ต่ออาย ุ

9. สาขาราไวย์2) 3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

10. สาขาเกาะพะงนั2) 6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

11. สาขาบึงกาฬ3) 20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

12. สาขาพทัยาเหนือ2) 8 ไร่ 48.25 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

13. สาขาแม่สาย3) 35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

14. สาขาศาลายา3) 24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา - 

15. สาขาแม่สอด3) 21 ไร่  คาํมัน่ต่ออาย ุ

16. สาขาถลาง3) 25 ไร่  คาํมัน่ต่ออาย ุ

17. สาขาระนอง3) 26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

18. สาขากลัปพฤกษ์3) 10 ไร่ 97.1 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

19. สาขาฝาง3) 26 ไร่  คาํมัน่ต่ออาย ุ

20. สาขานครนายก3) 5ไร่ - 

21. สาขานครอินทร์3) 24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ
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 ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขสําคญั 

22. สาขาบา้นเพ3) 8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

23. สาขาทุ่งสง3) 18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

24. สาขาศรีนครินทร์ 23) 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

25. สาขาพิษณุโลก 23) 22 ไร่ คาํมัน่ต่ออาย ุ

26. สยามโฟรเซ่น                

สาขาตลาดนานาเจริญ(1) 400.3 ตารางเมตร 

- 

27. สาขาเกาะชา้ง3) 6 ไร่ คาํมัน่ต่ออาย ุ

28. สาขาโคราช 23) 22 ไร่ – งาน 27 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

29. สาขาน่าน3) 28 ไร่ – งาน 78.3 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

30. สาขาอ่าวนาง2) 6 ไร่ คาํมัน่ต่ออาย ุ

31. สาขากะรน2) 3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

32. สาขาวารินชาํราบ3) 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

33. สาขาหนองจอก3) 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา - 

34. สาขาแหลมฉบงั3) 17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา - 

35. สาขาบางปู2) 1,998 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

36. สาขาศรีสะเกษ3) 56.6 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

37. สาขาป่าตอง (ส่วนขยาย) 2) 200 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

38. สาขาราไวย ์(ส่วนขยาย)2) 1 ไร่ 50 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

39. สาขาวงัหิน3) 2,696 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

40. สาขากาฬสินธ์3) 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

41. สาขาอุดมสุข2) 4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา - 

42. สาขาพระราม 42) 1,200 ตารางเมตร - 

43. สยามโฟรเซ่น                

สาขานาเกลือ2) 

252 ตารางเมตร - 

44. สาขาปทุมธานี3) 21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

45. สาขาประชาอุทิศ3) 3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

46. สาขาสุขมุวทิ 713) 1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ
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 ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขสําคญั 

47. สาขานวมินทร์ 703) 4 ไร่ 3 งาน – ตารางวา คาํมัน่ต่ออาย ุ

48. สาขาชะอาํ2) 8 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา - 

49. สาขาอ่อนนุช3) 2 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา - 

50. สาขาสุขสวสัด์ิ3) 4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา - 

51. สาขาลาดกระบงั3) 4 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา - 

52. สาขากบินทร์บุรี3) 25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา - 

53. สาขาตลาดนาทองเจริญ3) 1,728 ตารางเมตร - 

หมายเหตุ: 1) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาตํ่ากวา่ 10 ปี 

 2) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาตั้งแต่ 10-20 ปี 

 3) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาตั้งแต่ 20-30 ปี 

 

สิทธิการเช่าในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจาํนวนทั้งส้ิน 15 

แห่ง ทั้งน้ี มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 4 ปี - 20 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสัญญาอยู่

ระหว่างประมาณ 2 ปี - 18 ปี  โดยมีรายละเอียดทาํเลท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย และเง่ือนไขสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขสําคญั 

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่ 222 ตารางเมตร ใหสิ้ทธิไดเ้ช่าก่อนผูอ่ื้น  

ภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่า 

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี 128 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง 131 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดยา่โม 145 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรีราชา 259 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

6. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาป่าตอง 1,682 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

7. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 1,984 ตารางเมตร คาํมัน่ต่ออาย ุ

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริญ 400.30 ตารางเมตร - 

9. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาตลาดวงศกร 59.5 ตารางเมตร - 

10. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาวงัหิน 400 ตารางเมตร - 
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ทาํเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย เงือ่นไขสําคญั 

11. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาเพชรเกษม 9,968 ตารางเมตร - 

12. แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาบางปู 1,998 ตารางเมตร - 

13. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาพระราม 4 1,200 ตารางเมตร - 

14. แมค็โคร ฟดูชอ้ป สาขาทองหล่อ 1,500 ตารางเมตร - 

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

4.5.1 เงนิลงทุนบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ โดยใชวิ้ธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อย

ดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด 

และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกเป็นค่า

เผื่อการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  

     

งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

     

เงนิลงทุนตามวธีิ 

     

ราคาทุน 

     

(ล้านบาท) 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั 

  

3,408 

Indoguna Vina Food Service Company Limited  

  

161 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั   3,137 

บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั   3 

รวม 

    

6,709 
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เงนิลงทุนและรายละเอยีดบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายช่ือ 

บริษัทย่อย 

ประเภทกจิการ สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนชําระแล้ว 

สยามฟดู เซอร์วสิ ธุรกิจจดัหาผลิตภณัฑ์

อาหารในประเทศและ

นาํเขา้จากต่างประเทศ เพ่ือ

จาํหน่ายไปยงัลูกคา้ทัว่

ประเทศ โดยดาํเนินการคดั

สรรผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมี

คุณภาพทั้ง แช่แขง็    แช่เยน็ 

และอาหารแหง้ ไดแ้ก่ 

เน้ือสตัว ์อาหารทะเล มนั

ฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม และ

ผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 

เป็นตน้  

99.99 3,183 ลา้นบาท 3,183 ลา้นบาท 

Indoguna Vina 

Food Service  

ธุรกิจทางการคา้และจดั

จาํหน่ายอาหาร รวมทั้ง

ธุรกิจนาํเขา้และส่งออก

อาหารท่ีมีคุณภาพสูง ดา้น

ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์อาหาร

ทะเล มนัฝร่ัง ผลิตภณัฑน์ม 

ผลิตภณัฑป์รุงแต่งอาหาร 

เป็นตน้ 

100 

 

5  

ลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ 

5  

ลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ 

แมค็โคร อาร์โอเอช ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 

รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการ

บริหาร ดา้นเทคนิค และ/

หรือ การใหบ้ริการ

สนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

99.99 3,507  

ลา้นบาท 

3,137  

ลา้นบาท 

โปรมาร์ท ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจหลกัแก่

บริษทัในเครือ 

99.99 10  

ลา้นบาท 

2.5  

ลา้นบาท 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 120 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 
4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทัย่อย 

บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงคใ์น

การประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนกิจการบริษทัฯ อนัจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการหรือ

ผลกาํไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการ

ดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ให้มีความครบวงจรมากข้ึน หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมี

แนวโนม้การเจริญเติบโตและจะคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นสาํคญั  

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 121 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้ 5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย หนา้ท่ี 122 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมิไดเ้ป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายใด ๆ ท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจ
ส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีมีจ านวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมทั้งคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย
อยา่งมีนยัส าคญั และคดีอ่ืนท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

0 2067 8999     

0 2067 9888 

 www.siammakro.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง

ภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” ในการจัดจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ให้แก่

ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด

เล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่  ก ลุ่ม ร้านค้าป ลีกรายย่อย ก ลุ่มโฮเรก้า            

กลุ่มสถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจบริการ 

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

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

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

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

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัย่อย 

(1) บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกดั (“SFS”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105527032739 (เดิมเลขท่ี 3276/2527) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 7 กนัยายน 2527 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

0 2782 6000    

0 2782 6009 

www.siamfoodservices.com 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน หนา้ท่ี 123 
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ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศ

จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ

บริการด้านอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจ             

จดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 31,830,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 3,183,000,000 บาท จาํนวน 31,830,000 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 3,183,000,000 บาท จาํนวน 31,830,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 

(2) Indoguna (Singapore) Pte Ltd (“INDS”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 199302834E 

วนัท่ีจดทะเบียน : 8 พฤษภาคม 2536 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

: 

: 

: 

36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate, Singapore 758221   

(65) 6755 0330    

(65) 6755 9522 

www.indoguna.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลาม่ี เน้ือสัตวต์ดัแบ่งและ

อาหารสําเร็จรูปภายใตช่ื้อ Carne Meats รวมทั้งนาํเขา้และจดัจาํหน่าย

สินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ

ชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและ

อาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารในประเทศสิงคโปร์ อาทิ 

โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 

(3) Indoguna Dubai L.L.C (“INDD”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 78993 

วนัท่ีจดทะเบียน : 15 กมุภาพนัธ์ 2549 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

: 

 

Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1  

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

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน หนา้ท่ี 124 
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โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

: 

: 

(971) 4 338 6304    

(971) 4 338 6305 

www.indoguna.com/indoguna-dubai-llc/ 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งใน

และต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการ

ดา้นอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 

สายการบิน ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

(4) Indoguna Lordly Company Limited (“LL”) 
 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0196081 

วนัท่ีจดทะเบียน : 14 สิงหาคม 2530 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

14/F Chung Fung Commercial Building, 10 - 12 Canton Road,  

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 

(852) 2730 2025    

(852) 2730 2024 

www.lordly.com.hk 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

กลุ่มสินคา้เบเกอรี ไข่นํ้ า เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจาก

ทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ

บริการด้านอาหารในฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 

ธุรกิจจดัเล้ียง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้า้ส่ง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

 

(5) Just Meat Company Limited (“JM”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0972827 

วนัท่ีจดทะเบียน : 25 พฤษภาคม 2548 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : G/F 45B Hau Wong Road, Kowloon City, Kowloon, Hong Kong 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน หนา้ท่ี 125 
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โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

: 

: 

(852) 2382 2026    

(852) 3003 1331 

www.justmeat.com.hk 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี 

จาํพวกเน้ือสตัวแ์ละสตัวปี์กในฮ่องกง 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

 

(6) MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C (“MAXZI”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 1309929 

วนัท่ีจดทะเบียน : 18 ตุลาคม 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

Al Shafar Investment Building, Shop No 20, P.O. Box 126113 

Al Quoz 1, Dubai, United Arab Emirates  

(971) 4 395 3988 

https://maxzi.ae 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

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

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 00029158 

วนัท่ีจดทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

: 

 

: 

No 423, National Road 3, Phum Sre Nhor, Sangkat Porng Teuk,  

Khan Dangkor, 12407, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia  

(855) 70 958 388 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นอาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศ

กมัพชูา 

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
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(8) Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”) 
   

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0312016132 

วนัท่ีจดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2555 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

: 

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

Ho Chi Minh City, Vietnam  

(84) 907 091 188    

(84) 28 3995 6756 

www.indogunavina.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการจดัส่งประเภท

อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 

มนัฝร่ัง กลุ่มสินคา้เบเกอรี เคร่ืองปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ

จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ

บริการด้านอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 

รวมถึงธุรกิจใหบ้ริการอาหารจานด่วน ธุรกิจจดัเล้ียง เป็นตน้ 

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

(9) บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั (“PRO”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105558034130 

วนัท่ีจดทะเบียน : 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

 

: 

: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

0 2067 8999    

0 2067 9044 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 100,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท จาํนวน 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 2,500,000 บาท จาํนวน 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 25 บาท 
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(10) บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั (“MROH”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0105557153364 

วนัท่ีจดทะเบียน : 14 ตุลาคม 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

 

: 

: 

1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250  

0 2067 8999   

0 2067 9044  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นการบริหาร 

ดา้นเทคนิค และ/หรือ การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษทัในเครือ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 35,070,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 3,507,000,000 บาท จาํนวน 35,070,000 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 3,136,980,000 บาท  จาํนวน 35,070,000 หุน้ โดยแบ่งเป็น 

- ทุนชาํระแลว้มลูค่าหุน้ละ 100 บาท จาํนวน 17,450,000 หุน้ และ 

- ทุนชาํระแลว้มลูค่าหุน้ละ 79 บาท จาํนวน 17,620,000 หุน้ 

 

(11) ARO Company Limited (“ARO”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 110245807 

วนัท่ีจดทะเบียน : 28 พฤศจิกายน 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

: 

: 

Unit 02, 04, 06, Level 11, Myanmar Centre Tower 1, No.192,  

Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการตลาด และให้คาํปรึกษาในประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 183,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

(12) CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : U51909DL2017FTC310809 

วนัท่ีจดทะเบียน : 19 มกราคม 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

 

: 

: 

6th Floor, M3M Cosmopolitan, Sector 66 Off Golf Course Extension 

Road, Gurugram 122002, Haryana, India 

(91) 124 4479000    

(91) 124 4479199 

เวบ็ไซต ์ : https://corporate.lotswholesale.com 
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ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 รูปีอินเดีย 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 452,857,120 รูปีอินเดีย 

 

(13) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 91440101MA59Q1XQ1D 

วนัท่ีจดทะเบียน : 3 กรกฎาคม 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

: 

 

: 

Zibian#01 of Floor 10, and Floor 11, No.65 Xianlie Middle Road, 

Yuexiu District, Guangzhou, China  

(86) 020 2333 6999   

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจคา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 25,000,000 หยวนเหรินหมินป้ี 

 

(14) Makro (Cambodia) Company Limited (“MAC”)  

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 00019245 

วนัท่ีจดทะเบียน : 16 กนัยายน 2559 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

เวบ็ไซต ์

: 

 

: 

: 

No. 5734, Street 1003, Bayab Village, Sangkat Phnom Penh Thmey,  

Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia   

(855) 23 977 377   

www.makrocambodia.com 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศกมัพชูา 

ทุนจดทะเบียน : 68,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 42,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
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(15) ARO Commercial Company Limited (“MM”) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 102936000 

วนัท่ีจดทะเบียน : 3 กนัยายน 2561 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 

: 

 

La Pyi Wun Plaza, Room 409, 4th Floor, 

37 Alan Pya Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar 

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้องในประเทศ                   

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

บริษทัร่วม 

- ไม่มี - 

6.2 ข้อมูลสําคัญอืน่ ที่มผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี - 

6.3 บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0 2009 9000, 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991 
   

ผูส้อบบญัชี : - นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4068 

- นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 6112 

- นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4323 

- นางสาวสุจิตรา มะเสนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 8645 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2677 2000  โทรสาร 0 2677 2222 
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ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2676 6667 8  โทรสาร 0 2676 6188-9 

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2676 6667 8  โทรสาร 0 2676 6188-9 
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ส่วนที่ 2  

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ   
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ  วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ล่าสุด ว ัน ท่ี  23 สิงห าคม 2561 บริษัทฯ มีทุน จดทะเบียนจําน วน

2,400,000,000 บ า ท  เป็ น ท ุน ชํา ร ะ แ ล ว้ จํา น ว น  2,400,000,000 บ า ท  โ ด ย เป็ น หุ ้น ส า ม ญั ทั ้ง สิ ้น 

4,800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 มีดงัน้ี 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั* 2,640,302,800 55.01 

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

3. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว      40,296,000  0.84 

4. กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล 25,195,300  0.52 

5. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 17,688,400 0.37 

6. AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P 15,882,000 0.33 

7. นายปริญญา เธียรวร 15,100,000  0.31 

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD      11,258,900  0.23 

9. กองทุนเปิดบวัหลวงเฟลก็ซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ 10,960,100 0.23 

10. นายสุรชยั บุณยประทีปรัตน ์ 9,195,000 0.19 

รวม 4,613,477,200  96.10 

หมายเหตุ: * บริษทั สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัในกลุ่มเครือ                           

ซีพี ออลล์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ รวมกนั ร้อยละ 93.08 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระ

แลว้ทั้งหมด 
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7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออก

และเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ 

7.4 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

 - ไม่มี - 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.5.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

หากไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะ

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีหักภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี โดยเร่ิมจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่ปี 

2537 เป็นตน้ไป 

7.5.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นคร้ังคราว

ไป 

7.5.3 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2556 - 2560) 

กาํไรต่อหุน้ของบริษทัฯ ในปี 2556 ถึง 2560 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 

ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2560 ร้อยละ 9.4 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของบริษทัฯ โดยตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2560 บริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลเฉล่ียร้อยละ 78.0 ต่อปี 

และเงินปันผลต่อหุน้มีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 4.7 
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                         ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั (ปี 2556 - 2560) 

 2556* 2557* 2558 2559 2560 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.90 1.03 1.12 1.13 1.29 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.80 0.77 0.85 0.85 0.96 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 89.1 75.1 75.9 75.4 74.6 

หมายเหตุ: 

* ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลังปี 2556 และ 2557 

 เน่ืองจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

- คณะกรรมการบริษทัฯ 

- คณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีช่วยกลัน่กรองเร่ืองท่ีสาํคญัซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 

3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

- คณะผูบ้ริหาร โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โครเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 15 คน ประกอบดว้ย 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 7 คนโดยในจาํนวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 คน 

(เท่ากบั 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด) 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) จาํนวน 8 คน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้ งน้ี ประธาน

กรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่งหนงัสือนดั

ประชุม ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และ

ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เวน้แต่กรณี

ท่ีประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระท่ีพิจารณา            

ใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนเป็นประธานในท่ีประชุมในการพิจารณาวาระดงักล่าว 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

 

 

(7 คร้ัง) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

(5 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

(2 คร้ัง) 

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแล

กจิการ 

 

(2 คร้ัง) 

สามญั 

ผู้ถือหุ้น 

 

 

(1 คร้ัง) 

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

เม.ย. 2560 - 

เม.ย. 2563 

6/7 - - 2/2 1/1 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

เม.ย. 2561 - 

เม.ย. 2564 

7/7 5/5 - - 1/1 

3. นายธีระ วิภูชนิน  ประธานคณะกรรมการ            

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2561 - 

เม.ย. 2564 

7/7 5/5 2/2 2/2 1/1 

4. ดร.ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ ประธานคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/  กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2558 - 

เม.ย. 2562 

7/7 4/5 - 2/2 1/1 

5. นายโชติ โภควนิช  กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/ 

กรรมการอิสระ/ 

เม.ย. 2561 - 

เม.ย. 2564 

7/7 5/5 - 2/2 1/1 

6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2561 - 

เม.ย. 2564 

6/7 5/5 2/2 - 1/1 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ รองประธานกรรมการท่ี 1  

และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

เม.ย. 2558 - 

เม.ย. 2562 

7/7 - 2/2 - 1/1 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2  เม.ย. 2560 - 

เม.ย. 2563 

7/7 - - - 1/1 

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ เม.ย. 2560 -               

เม.ย. 2563 

7/7 - - - 1/1 

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ เม.ย. 2560 -            

เม.ย. 2563 

7/7 - - - 1/1 

11. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล กรรมการ เม.ย. 2561 - 

เม.ย. 2564 

7/7 - - - 1/1 

12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ เม.ย. 2559 - 

เม.ย. 2562 

4/7 - - - 1/1 

13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ เม.ย. 2559 - 

เม.ย. 2562 

6/7 - - - 0/1 

14. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ์  กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

เม.ย. 2559 - 

เม.ย. 2562 

7/7 - - 2/2 1/1 

15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ ์ กรรมการ เม.ย. 2560 - 

เม.ย. 2563  

7/7 - - - 1/1 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ ในปี 2561 และ 2560 

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

รายช่ือ 

 

จาํนวนหุ้น (หุ้น)  

ณ 31 ธันวาคม 
เพิม่ขึน้/ 

(ลดลง) 
2561 2560 

1. นายอาสา สารสิน - - - 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน - - - 

3. นายธีระ วภูิชนิน - - - 

4. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ - - - 

5. นายโชติ โภควนิช - - - 

6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ - - - 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ - - - 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ - - - 

9. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 200 200 - 

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ - - - 

11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ - - - 

12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ - - - 

13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ - - - 

14. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ - - - 

15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ - - - 

16. นายชิ หลุง ลิน - - - 

17. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ - - - 

18. นางสาวนฤมล วรสุนทรารมณ์(1) - N/A - 

19. นายอคัเซล มิคาเอล ลูคช่ี(2)  - N/A - 

หมายเหตุ:  (1)  รับตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 3 ม.ค. 2561 

  (2)  รับตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 8 ม.ค. 2561 และลาออกจากบริษทัฯ มีผลเม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2561 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั  

ขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน 

หรือจาํนวนขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดแต่ไม่เกินสิบหา้ (15) คน และกรรมการไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้ง

เป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง กรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่าง

นอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมท่ีบริษทัดาํเนินกิจการอยู ่
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วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก

ตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการ

ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

กรรมการซ่ึงมอีาํนาจลงลายมอืช่ือแทนบริษทัฯ 

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ หรือ นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นายประเสริฐ                 

จารุพนิช คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ หรือ          

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือ นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของ    

บริษทัฯ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทัฯ 

1) ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียง

พอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอยา่งถกูตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

2) มีบทบาทในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยาม

แมค็โคร 

3) มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาให้เพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะนาํเสนอขอ้มูล 

สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน

การอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

4) มีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ เช่น การ

แสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากหอ้งประชุม เม่ือมีการพิจารณาระเบียบวาระท่ีกรรมการ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5) ส่ือสารขอ้มลูสาํคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบ 

6) สนบัสนุนให้กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เพ่ือ

ควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามกฎหมาย และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีกาํหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษทัฯ ท่ีชดัเจน เหมาะสม ตาม

สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้ งให้มีการส่ือสารให้ทุกคนในองค์กร

ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบาย

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความโปร่งใสและ             

เป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและระดบัสากล 

2) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการกาํหนดวิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะ               

ปานกลาง พร้อมทั้งแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปี ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงการจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาํเนินงานท่ี

เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ                  

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้

เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจาํปีท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้ งสนับสนุนให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงาน                    

กลยทุธ์และภารกิจบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความ                       

เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4) คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี รับผิดชอบต่อการ

ตดัสินใจของตนเอง โดยใชดุ้ลยพินิจอย่างอิสระบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและ

รอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย 

5) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการอนุมติัในส่วนการดาํเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของ

บริษทัฯ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

6) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การ              

สอบบญัชี การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ             

มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในเป็นประจาํเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งละเวน้หรือหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบั

กิจการของบริษทัฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งสอดส่องดูแล

เร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตลอดจนดูแลให้
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มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การทาํรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดาํเนินการและการ

เปิดเผยขอ้มูล ตามท่ีกฎหมายกาํหนดและเพ่ือให้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น

โดยรวมเป็นสาํคญั 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

9) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะ และ

รายบุคคลเป็นประจาํทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยร่วมกนัพิจารณาผลการดาํเนินงานและปัญหาเพ่ือ

สะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

10) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็ค

โคร เป็นประจาํทุกปี และกาํหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร  

11) กรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

หากมีภารกิจสาํคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ 

12) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 

13) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และนาํนวตักรรม และ

เทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยยงัอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

14) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย รวมถึงระดบัการแต่งตั้ง

บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย ระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัยอ่ยท่ีเหมาะสม 

15) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีส่งเสริมใหมี้การพฒันากรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การเขา้ร่วมการ

อบรม การสมัมนา การดูงานต่างประเทศ เป็นตน้ 

16) คณะกรรมการบริษทัฯ กาํกบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่ง (succession plan) เพ่ือเป็นการเตรียมการ

สืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 

และผูบ้ริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือ

กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบ

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

17) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พฒันาดูแลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ 

การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา ดา้นบุคลกร สังคมและความสัมพนัธ์ และธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก 
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18) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแลใหมี้การจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

รวมถึงส่งเสริมและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

19) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 

สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนบัสนุนให้บริษทัจดัทาํ

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อน่ึง ใน

กรณีท่ีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะกรรมการ                

รายนั้น ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูในส่วนของตนมีความครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย 

20) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน

ของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ และในกรณีท่ีบริษทัฯประสบปัญหา

หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัฯ กาํหนด

แผนการแกปั้ญหาทางการเงิน เพ่ือความอยูร่อด และ/หรือเพ่ือประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น และดําเนินงานโดยรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น รวมถึงการดาํเนินการจัดประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการบริษทัฯ 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด เช่น พ.ร.บ.บริษทั

มหาชนจาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น       

ท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ ตลอดจนเพศและอาย ุ 

3) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้

ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้

4) พิจารณาจาํนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง

นอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

และมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน เพ่ือให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ

ถ่วงดุลการทาํงานของคณะกรรมการ การดาํเนินงานของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์

ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั  

5) การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 
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การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 

1) บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ

เข้า รับการพิ จารณ าคัด เลือกเป็ นกรรมการเป็น การล่วงห น้าตามห ลัก เกณ ฑ์ของบริษัท ฯ                    

ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้

อยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรม 

2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณ าจาก

ประสบการณ์  ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และนําเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง

ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งใน

คร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

การพ้นจากตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 

1) ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้

กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง

เป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจ

ไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

2) นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก ขาด

คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่

วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบ

ดว้ยกไ็ด ้
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4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า 3 ใน 4  ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและ

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ

แทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

มติของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู ่

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

2. นายชิ หลุง ลิน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิกและ

ตะวนัออกกลาง  

3. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงานบริหาร

การเงิน  

4. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน

สารสนเทศทางธุรกิจ  

5. นางสาวนฤมล วรสุนทรารมณ์* รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

6. นายอคัเซล มิคาเอล ลคูช่ี** ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - หน่วยธุรกิจแมค็โคร ประเทศไทย 

หมายเหตุ:  -  ผูบ้ริหารตามรายนามขา้งตน้ทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารตามนิยามท่ีประกาศกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนภายใต้

  พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 * รับตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 3 ม.ค. 2561 

  ** รับตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 8 ม.ค. 2561 และลาออกจากบริษทัฯ มีผลเม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2561 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างการจดัองค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคา่ตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 

หวัหน้า 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        

-  กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 

สายงานบริหารการเงิน 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 

สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

คณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร              

- กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส                       

เอเชียแปซฟิิก                            

และตะวนัออกกลาง 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 

สายงานบริหาร           

ทรัพยากรบุคคล 
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เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัฯ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2560 เพ่ือรับผิดชอบดาํเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 

ดงัต่อไปน้ี   

1) จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4) จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ใหป้ระธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้นจาก

กรรมการและผูบ้ริหาร 

5) ปฏิบติัหน้าท่ีขา้งตน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

ตามเอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัที่เกีย่วข้อง 

ตามเอกสารแนบ 2 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

8.3.1.1 กรรมการบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ปี 2561 จาํนวน 15 ราย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

เท่ากบั 43.62 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 19 

เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกบัองค์กรท่ี

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัตลอดจนผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ และบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และสภาวการณ์

ของธุรกิจโดยรวม ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ในปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือ 
ปี 2560 

(บาท/เดอืน) 

ปี 2561 

(บาท/เดอืน) 

1. นายอาสา สารสิน 160,000 160,000 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน 140,000 140,000 

3. นายธีระ วภูิชนิน 135,000 135,000 

4. ดร. ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ 130,000 130,000 

5. นายโชติ โภควนิช 120,000 120,000 

6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 120,000 120,000 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 105,000 105,000 

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 100,000 100,000 

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 100,000 100,000 

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกลุ 100,000 100,000 

11. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 100,000 100,000 

12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 100,000 100,000 

13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ 100,000 100,000 

14. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 105,000 105,000 

15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 100,000 100,000 

เงินโบนสัประจาํปี 10.2 ลา้นบาท 23.04 ลา้นบาท 
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8.3.1.2 กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบจาํนวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึง

รวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.3.1.3 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 3 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.3.1.4 กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการจาํนวน 5 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 

ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ 

8.3.1.5 ผู้บริหาร 

ในปี 2561 ผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ราย (รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการ

ปรับเปล่ียนตาํแหน่งในระหว่างปี) ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 137.31 ลา้นบาท 

ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั 

8.3.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

8.3.2.1 กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

- ไม่มี - 

8.3.2.2 ผู้บริหาร 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํนวน 6 ราย 

(รวมผูบ้ริหารซ่ึงไดล้าออกและผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการปรับเปล่ียนตาํแหน่งในระหว่างปี) 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 29.27 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเฉพาะส่วนท่ี

บริษทัฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น 

ค่าเช่าบา้น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษี ค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าเดินทาง เป็นตน้ 

รายการค่าตอบแทนผูบ้ริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ได้มีการจ่ายออกไปใน     

ระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
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บริษัท  ซ่ึ งได้จัดทําข้ึนตามห ลักการบัญ ชี ท่ี รับรองทั่วไปใน ประเท ศไทยภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

8.4 บุคลากร 

8.4.1 จาํนวนพนักงานทั้งหมด และจาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลกั 

ตารางแสดงจาํนวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยในแต่ละสายงาน 

 SML SFS INDV INDS INDD LL JM MAXZI INDC PRO MROH ARO MAC CPWI MGZ MM รวม 

พนกังาน

ปฏิบติัการ 

(คน) 

13,727 - - - 58 24 - 20 - - - - 76 135 52 7 14,099 

พนกังาน

สาํนกังาน 

(คน) 

810 211 101 211 - 2 - - 23 - - - 448 339 13 - 2,158 

รวม (คน) 14,537 211 101 211 58 26 - 20 23 - - - 524 474 65 7 16,257 

ผลตอบแทน

พนักงาน*                 

(ล้านบาท) 

4,827 147 40 252 43 28 - 9 9 - - - 72 158 32 1 5,618 

หมายเหตุ: * จาํนวนพนกังานและค่าตอบแทนพนกังานไม่ไดร้วมส่วนของผูบ้ริหาร 

ช่ือบริษทั 

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

SFS บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั PRO บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

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

INDS Indoguna (Singapore) Pte Ltd ARO ARO Company Limited 

INDD Indoguna Dubai L.L.C MAC Makro (Cambodia) Company Limited 

LL Indoguna Lordly Company Limited CPWI CP Wholesale India Private Limited 

JM Just Meat Company Limited MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

MAXZI Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C MM ARO Commercial Company Limited 

 

8.4.2 การเปลีย่นแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

8.4.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 
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8.4.4 นโยบายในการพฒันาบุคคล 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจเกือบสามทศวรรษ บริษทัฯ มุ่งเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรให้

เติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจ กา้วไกลทั้งเส้นทางอาชีพ แนวคิด ความรู้ และความสามารถ ควบคู่ไปกบั

การหล่อหลอมใหบุ้คลากรเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ทั้งน้ี บุคลากรของบริษทัฯ ถือเป็นฟันเฟืองสาํคญั

ท่ีมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สร้างความสาํเร็จและความเจริญเติบโตใหแ้ก่องคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบนั

ท่ีการแข่งขนัในภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งทวีความเขม้ขน้มากยิ่งข้ึน นาํมาซ่ึงความทา้ทายของบริษทัฯ 

ในการสรรหาและพฒันาบุคลากรให้เพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง

การเพ่ิมพูนทกัษะของพนกังานใหส้ามารถรับมือกบัความทา้ทายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี อีกหน่ึงความทา้ทายท่ี

สําคัญคือ การสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรท่ีมีความหลากหลาย และมีช่วงอายุท่ีต่างกันให้

สามารถทาํงานร่วมกนัอย่างกลมเกลียวได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ถือว่าการบริหารจดัการปัจจยัเหล่าน้ีลว้น

เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่ยคุแมค็โคร 4.0 ไดต้ามเป้าหมาย 

เสริมสร้างพลงัคน เสริมส่งองค์กรที่ยัง่ยนื 

ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัและเติบโตอยา่งไม่หยดุน่ิง เช่นเดียวกบัการพฒันาบุคลากรของ 

บริษทัฯ ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รท่ีคนทุกรุ่นอยากเขา้มาร่วมงาน ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายหลกั

ประการท่ี 6 ภายใตยุ้ทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 บริษทัฯ จึงมุ่งขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้นทรัพยากร

บุคคลตามกลยุทธ์ G4G “Grow our People for Growth” และกรอบการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล โดยบริษทัฯ มีแนวทางการสรรหาบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือสร้างความ

หลากหลายทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในการพฒันาธุรกิจ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีและสนับสนุนการดาํเนินงานท่ี

เก่ียวข้องกบับุคลากรในทุกมิติ ทั้ งการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการปลูกฝังวฒันธรรม

องคก์รท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือสร้างความผกูพนัใหพ้นกังานอยู่ร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวแมค็โครในระยะ

ยาว ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํและสร้างความเป็นมืออาชีพของพนกังานในทุก ๆ 

ระดบั  

พฒันาคน พฒันาธุรกจิ 

ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 มุ่งเนน้เร่ืองการขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การ

พฒันานวตักรรมและการทาํงานแบบร่วมมือกนัเป็นทีม เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงวางแนวทางการพฒันาบุคลากรให้สอดรับกบักลยุทธ์ธุรกิจ ซ่ึงเพ่ิมรูปแบบการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีและช่องทางการซ้ือขายดิจิทลัสมยัใหม่ อาทิ การซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ และผ่านแอพพลิเคชนั ดงันั้นความทา้ทายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือ การพฒันาพนกังานให้

สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมเพ่ือ
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สร้างความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน

ให้กบัพนักงานทุกคน หรือท่ีเรียกว่า Digital Literacy Capability Framework ตลอดจนเสริมสร้าง

ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับงานในแต่ละแผนกท่ีแตกต่างกัน 

(Functional Capability) อาทิ ดา้นการตลาดดิจิทลั การจดัการสายโซ่อุปทานดิจิทลั และการเงินดิจิทลั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งพฒันาศกัยภาพของผูน้าํดา้นการวางกลยุทธ์ดิจิทลั เพ่ือให้เท่าทนัแนวโนม้

การเปล่ียนแปลง เฝ้าระวงัความเส่ียงด้านการพลิกผนัทางดิจิทัล (Digital Disruption) และวาง                

แนวทางการจดัการไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัท่วงที ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดน้าํเทคโนโลยีเขา้มา

ปรับปรุงระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยงันาํเทคโนโลยี

อตัโนมติั (Automation) เขา้มาสนับสนุนในบางขั้นตอนของกระบวนการทาํงาน เพ่ือลดภาระของ

พนกังานท่ีทาํงานในศูนยก์ระจายสินคา้ เป็นตน้ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง ในประเทศกมัพูชาและประเทศอินเดีย และ           

ในปี 2562 บริษทัฯ มีแผนจะเปิดสาขาใหม่ท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเมียนมา 

โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมสําหรับพนักงานท่ีรับตําแหน่งไปต่างประเทศทั้ งทางด้าน

ภาษาองักฤษ ทกัษะการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ และการบริหารจดัการ

งานแบบยืดหยุ่นและคล่องตัว (Agile Project Management) เป็นต้น เพ่ือให้พนักงานมีความรู้                

รอบดา้น และมีความพร้อมในการปฏิบติังานในสาขาต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาส

ให้พนักงานจากสาขาต่างประเทศเข้ามาร่วมฝึกอบรมและเรียนรู้งานในประเทศไทย รวมทั้ ง

แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการทาํงานในประเทศของตน เพ่ือกระตุน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

การร่วมมือกนัระหว่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของบริษทัฯ ในการศึกษาทาํความเขา้ใจ             

ในความแตกต่างเฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 

บริษทัฯ มีโครงการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพพนกังานท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํของแต่ละสายงาน อาทิ 

โครงการ  Staff 2 Potential สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ โครงการ  Supervisor Academy 

Program สํ า ห รั บ ร ะ ดั บ หั ว ห น้ า ง า น  โ ค ร ง ก า ร  Section Development & Fresh Food 

Development สําหรับผู ้จัดการแผนก และโครงการ Food Service Academy สําหรับการเตรียม               

ความพร้อมให้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปสู่กลุ่มลูกค้า HoReCa มากข้ึนในอนาคต รวมถึงการจัดการ

ฝึกอบรมโดยเชฟ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหารสดสาํหรับพนกังานท่ีสาขา เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัเปิดโอกาสให้พนักงานไดน้าํทฤษฎีมาใช้ในการลงมือปฏิบติัจริงผ่านการเขา้ร่วมการฝึกอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการหมุนเปล่ียนหน้าท่ีงานภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้

เพ่ิมพนูทกัษะใหม่ ๆ และไดมี้โอกาสร่วมงานกบัหน่วยงานอ่ืนอีกดว้ย สาํหรับการพฒันาศกัยภาพใน

ระดับผูบ้ริหาร บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมผูบ้ริหารผ่านสถาบันผู ้นําเครือเจริญโภคภัณฑ ์                    

(C.P. Leadership Institute) ใ น ห ลัก สู ต ร  เช่ น  ALP (Advance Leader Program) BLP (Business 

Leader Program) หรือ NLP (New Leader Program) นอกจากจัดฝึกอบรมสําหรับพนักงานแล้ว 

บริษทัฯ ยงัร่วมกบัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์สนบัสนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาํหรับ

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 151 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

    

นกัเรียน 35 คน โดยนกัเรียนจะไดรั้บโอกาสใหเ้ขา้มาฝึกงานท่ีแมค็โครเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

เขา้ทาํงานกบับริษทัฯ ในอนาคต 

ในปี 2561 พนกังานบริษทัฯ ไดฝึ้กอบรมโดยเฉล่ียเป็นจาํนวน 9.06 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และพนกังาน

ในระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป ไดรั้บการฝึกอบรมเฉล่ีย 10.39 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

ก้าวไกลในทุกวยั ก้าวไปร่วมกนั  

เพ่ือดึงดูดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพจากทุกช่วงอายุให้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวแมค็โครและอยู่

ร่วมกบัองคก์รในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่พนกังานใน 5 มิติ ไดแ้ก่ 

1. สร้างความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

2. ปรับปรุงโครงสร้างดา้นสายอาชีพและนโยบายเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีโอกาสกา้วหนา้และ

เติบโตในสายงานของตนอยา่งชดัเจน 

3. มอบผลตอบแทนและสิทธิประโยชนท่ี์ดีและเหมาะสมสาํหรับหนา้ท่ีการงาน 

4. พฒันาผูน้าํท่ีมีคุณภาพเพ่ือนาํพาพนกังานทุกคนไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. สรรหาพนกังานและสร้างกาํลงัคนใหเ้พียงพอสาํหรับการขยายธุรกิจ 

ทั้งหมดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของความตั้ งใจของบริษทัฯ ท่ีจะปรับเปล่ียนโครงสร้างให้เป็นรูปแบบ 

“ยืดหยุน่และคล่องตวั” (Agile Organization) ซ่ึงเป็นแนวคิดการทาํงานท่ีเนน้การร่วมมือกนัโดยไม่มี

กําแพงกั้ นระหว่างแต่ละแผนก มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนและตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างทนัท่วงที นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการสนับสนุนให้

พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออก เพ่ือร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบ

ความสาํเร็จตามวิสยัทศันท่ี์ไดว้างไว ้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจาํนวนบุคลากรทั้ งหมดกว่า 16,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกลุ่ม                

เจเนเรชัน X และ Y ซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีกาํลงัเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ 

เล็งเห็นถึงแนวโนม้ท่ีกลุ่มเจเนเรชนั X และกลุ่มเจเนเรชนั Y จะสามารถเขา้มาดาํรงตาํแหน่งระดบั

ผูบ้ริหารมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีผูบ้ริหารปัจจุบนัเร่ิมเกษียณอายุ บริษทัฯ จึงตอ้งเตรียมพร้อมสําหรับ

การเปล่ียนผ่านระหว่างรุ่นและจัดทําแผนการสืบทอดตาํแหน่งให้ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมี

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพพร้อมรับตาํแหน่งต่อไปโดยไม่ส่งผลกระทบกบัความต่อเน่ืองในการดาํเนิน

ธุรกิจ อีกทั้งยงัเป็นการสืบทอดและส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ของผูบ้ริหารรุ่นก่อนให้

กลายเป็นทรัพยสิ์นทางความรู้ขององค์กร โดยเฉพาะสําหรับตาํแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และระดบัรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (Chief Level) ระดบัผูอ้าํนวยการอาวุโส (Chief 

Level - 1) ระดับผูอ้าํนวยการฝ่าย (Chief Level -  2) ระดับรองผูอ้าํนวยการฝ่าย (Chief Level - 3) 

และระดบัผูจ้ดัการอาวโุส (Chief Level - 4) บริษทัฯ ประเมินความพร้อมของผูสื้บทอดตาํแหน่งโดย

แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ผูท่ี้พร้อมจะสืบทอดตาํแหน่งงานทนัที, ในอีก 1 - 3 ปีขา้งหนา้ หรือใน

อีก 3 - 5 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงระดบัความพร้อมน้ีจะมีผลต่อความเขม้ขน้ในการพฒันารูปแบบและเคร่ืองมือ

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 152 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

    

ท่ีใชใ้นการพฒันาผูบ้ริหาร ซ่ึงนอกจากดา้นความสามารถเชิงเทคนิคแลว้ บริษทัฯ จะพฒันาทกัษะ

ความสามารถดา้นการบริหารจดัการใน 3 ดา้นหลกั คือ 

1. การคิดเร็ว ทาํเร็ว (Speed) หมายถึง การกลา้คิด ลงมือทาํ กลา้ลองผิดลองถูกและเรียนรู้จาก

ความสาํเร็จหรือขอ้ผิดพลาด เพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. การรู้จกัทาํงานร่วมกนั (Collaborative) ผสมผสาน ร่วมกนัทาํงาน นาํจุดแขง็ของแต่ละคนใน

ทีมท่ีอาจมีความเหมือน ความแตกต่าง ทั้งดา้นความคิดและประสบการณ์ใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด 

3. การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Creative and Innovative) กลา้คิดแตกต่าง สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 

ท่ีนาํพาองคก์รกา้วใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

ในด้านการพัฒนาผูน้ํารุ่นใหม่ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ “Young Talent” เพ่ือเปิดโอกาสให้

บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพไดพ้ฒันาทกัษะและเติบโตในสายงานอาชีพของตนเอง ณ ปัจจุบนัมี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 23 คน  

ส่ิงท่ีเป็นหัวใจในการขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คือ การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ี

แข็งแกร่ง ซ่ึงจะช่วยหล่อหลอมใหพ้นกังานในทุกระดบัเติบโตและทาํงานร่วมกนัดว้ยความรักและ

ความสามคัคี บริษทัฯ จึงเน้นย ํ้าการปลูกฝังค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” 

ใหก้บัพนกังานทุกคนนบัตั้งแต่กา้วแรกท่ีเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ผ่านการดาํเนินกิจกรรม Makro 

Day One ซ่ึงประกอบไปด้วยการให้ความรู้ในการทํางานและพิธีบายศรีสู่ขวญั โดยประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครจะเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง เพ่ือตอ้นรับพนักงานอย่าง

อบอุ่น สําหรับพนักงานสํานักงานใหญ่ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศก่อนเร่ิมปฏิบติังานจริง 

ทั้งน้ี กา้วต่อไปของบริษทัฯ คือ การพฒันากรอบ “ผูน้าํ 4.0” (Leadership 4.0) ซ่ึงเป็นการยกระดบั

พฒันาทกัษะของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์แมค็โคร 4.0 ไม่ใช่เพียงแค่สําหรับผูบ้ริหาร

เท่านั้น แต่สําหรับพนักงานทุกคน เพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้บริษทัฯ ก้าวต่อไปบนพ้ืนฐานของ

วฒันธรรมท่ีแขง็แกร่งและยัง่ยืน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและดูแลสวสัดิภาพ

ของพนกังานอย่างใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สมาชิกครอบครัวแมค็โครทุกคนมีความสุขในทุก ๆ วนัท่ี

มาทาํงาน ในดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ดาํเนินงานตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบติัต่อแรงงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดา้นสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ โดย

กาํหนดให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน เคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงกนัและกนั ไม่เลือกปฏิบติั 

ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

สามารถติดตามไดใ้นรายงานความยัง่ยืนประจาํปีของบริษทัฯ 
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สร้างสรรค์องค์กรแห่งนวตักรรม 

การกา้วสู่ “องคก์รแห่งนวตักรรม” ถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของยทุธศาสตร์แมค็โคร 4.0 เน่ืองจาก

นวตักรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ ยกระดบัประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ิมศกัยภาพใน

การแข่งขนัของบริษทัฯ สอดรับกบัแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสร้างเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย

นวตักรรม ทั้งน้ี บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการปลูกฝัง “วฒันธรรมนวตักรรม” ในองคก์ร โดยสร้าง

ความตระหนักรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนวตักรรมให้กับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนสร้าง

สภาพแวดลอ้มใหบุ้คลากรมีความต่ืนตวัและคาํนึงถึงความสาํคญัของนวตักรรมซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ี

จะช่วยยกระดบัประสิทธิภาพในการทาํงาน ช่วยประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย รวมถึงลดการใชท้รัพยากร

และตอบโจทยค์วามต้องการของธุรกิจ ทั้ งน้ี แผนก Synergy & Innovation เป็นแกนหลกัในการ

ขบัเคล่ือนและกระตุน้ให้เกิดการพฒันานวตักรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมการ

เรียนรู้ ของพนักงานผ่านเว็ปไซต์ Makro Innovation System ซ่ึงเป็นระบบออนไลน์ (E-Learning) 

เป็นแหล่งความรู้ และเป็นช่องทางท่ีพนกังานสามารถนาํเสนอโครงการ หรือไอเดียต่าง ๆ รวมทั้ง

พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม การส่ือสารภายในและการจดัทาํกิจกรรม เช่น กิจกรรมวนันวตักรรม 

ประจาํไตรมาส กิจกรรมโรดโชวต์ามภูมิภาคและสาขาแม็คโคร และนาํผลการดาํเนินงาน รวมถึง

แผนงานในปีถดัไปมารายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทราบเป็นประจาํทุกปี โดยบริษทัฯ 

ตั้งเป้าหมายในการสร้างพนกังานใหเ้ป็น “นวตักร” ได ้5,000 คนภายในปี 2565 และการเพ่ิมจาํนวน

พนกังานท่ีรับรู้และเขา้ใจในเร่ืองนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง โดยพนกังานของบริษทัฯ บางส่วนไดมี้

ส่วนร่วมทาํโครงการจนสาํเร็จ และผา่นเกณฑก์ารเป็นนวตักร แลว้ จาํนวน 129 คน  

บริษทัฯ ไดว้างระบบการจดัการนวตักรรมอยา่งรอบดา้น ครอบคลุมตั้งแต่การเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร

และพนกังานทุกระดบั รวมทั้งพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีประจาํอยู่ในสาขาของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้

แม็คโครไดมี้ส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคน์วตักรรมทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ การสร้างสรรคก์ระบวนการ

ใหม่ (Process Innovation) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) การสร้างสรรค์

บริการใหม่  (Service Innovation) และ การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)  

นอกจากน้ี แผนกฯ ยงักาํหนดให้มีผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็น “Innovation Leader” หรือผูน้าํดา้นนวตักรรม

ของแต่ละแผนก โดยคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัชอบคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ มีทกัษะในการวิเคราะห์

และแกปั้ญหา เพ่ือสร้างพนกังานตน้แบบท่ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการส่งเสริมใหเ้พ่ือนร่วมงานตระหนกั

ถึงความสําคญัดา้นนวตักรรมอีกดว้ย ท่ีสําคญับริษทัฯ สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่ายงาน

ต่าง ๆ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัพนกังาน เปิดโอกาสใหทุ้กคนนาํเสนอแนวคิดสร้างสรรค ์และกลา้ท่ี

จะลองทาํส่ิงใหม่ ๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการและแนวคิดเร่ืองนวตักรรมถูกปลูกฝังทั้งจากระดบั

สาขาข้ึนไป และจากระดับผูบ้ริหารลงมา โดยแทรกซึมเข้าไปในกระบวนการการทํางานของ

บุคลากรทุกคน  

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมนวตักรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมการสรรหา

นวตักรรม 1 หน่วยงาน 1 นวตักรรม งาน Innovation Day ภายใต้แนวคิด “365 Days Innovation 
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Around You” และการประกวด “รางวลันวตักรรมแมค็โคร 4.0” (Makro 4.0 Innovation Award) ซ่ึง

จดัข้ึนเป็นคร้ังแรกอย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นเวทีให้โครงการท่ีประสบความสําเร็จ ไดม้าแสดงผล

งานอนัภาคภูมิใจ และจุดประกายพนกังานใหส้นใจในนวตักรรม  

การผนึกกาํลงัความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์เพ่ือสร้างสรรค์

นวตักรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกนัจะช่วยเสริมสร้างการขบัเคล่ือนธุรกิจแม็คโครในยุค 4.0 และ

ธุรกิจทั้งเครือ ใหเ้ติบโตไปดว้ยกนัอย่างย ัง่ยืน โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัความเป็นเลิศดา้น

นวตักรรม (President Award) ในงานประกวดรางวลันวตักรรม “President Awards 2017 - 2018”   

จดัโดย CP ALL จากโครงการ “ระบบจดัการพ้ืนท่ีเช่า (RSM)” ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาระบบการ

บริหารสัญญาเช่าพ้ืนท่ีของแมค็โครทัว่ประเทศ ทาํใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

พ้ืนท่ีเช่า และเพ่ิมโอกาสในการเก็บค่าเช่าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดรั้บรางวลัชมเชยดา้น

นวตักรรม จากโครงการ “Document e-Meeting for BoD’s” โดยฝ่ายกฏหมาย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีช่วย

ลดเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานในการเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “Process Excellence Award 2018”  จดัโดย CP ALL ประเภทรางวลั

สู่ความเป็นเลิศดา้นกระบวนการ ระดบั Silver จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ “สัง่สินคา้เร็ว ไดสิ้นคา้สด” 

เป็นโครงการท่ีช่วยลดเวลาในการทาํงานของพนกังานในสาขาในส่วนของแผนกอาหารสด ช่วยให้

การสั่งสินคา้ทาํไดร้วดเร็ว แม่นยาํมากข้ึน รวมทั้งช่วยให้สาขามีสินคา้ขายไดท้นัเวลาในปริมาณท่ี

เหมาะสม และโครงการ “U - project on web” ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการผ่าน

กิจกรรม “แมค็โครและนกัศึกษามหาวิทยาลยัร่วมพฒันาร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ิน” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีผูมี้

ส่วนได้เสียเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก เช่น มหาวิทยาลยั 85 แห่ง นักศึกษากว่า 4,000 คน 

เจา้ของร้านคา้ปลีกกว่า 850 ร้านคา้ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนการจดัการจากรูปแบบ Manual เป็นผ่านทาง

เวบ็ไซต ์

นโยบายเกีย่วกบัค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานและผูบ้ริหาร ซ่ึงเหมาะสม

ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนักงานและผูบ้ริหาร             

แต่ละคน  

บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี และพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือน  

แก่ผู ้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 คร้ัง ในรูปแบบของดัชนีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance 

Indicator: KPI) ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ในส่ิง

ท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการในระยะยาว เพ่ือเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต  

การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะทําให้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงานเช่ือมโยงกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้ น ระบบการประเมินฯ           

ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน (pay per performance) ซ่ึงไดก้าํหนดการ
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จ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอตัราการจ่ายทัว่ไปขององคก์รอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจ

ประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง เพ่ือรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้นทรัพยากรบุคคล

ให้กับองค์กร นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กําหนดการจ่ายโบนัสผนัแปรตามผลประกอบการ (Variable 

Bonus) ท่ีมีความเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนกังาน (เฉพาะพนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป) กบั

ผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละรอบปี เพ่ือจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของ

องคก์รในแต่ละปี 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทน เพ่ือรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการ

ปฏิบติังานให้องค์กรดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการข้ึนค่าจา้งประจาํปี การปรับ

เงินเดือนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนหรือตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การจดัใหมี้กองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในการดาํรงชีพแก่พนักงาน เม่ือส้ินสุดการเป็นพนักงานหรือเม่ือ

เกษียณอายุการทาํงาน นอกจากน้ี ยงัมีสวสัดิการอ่ืน ๆ อาทิ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน 

สวสัดิการประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จะเป็นแรงขบัเคล่ือนสาํคญัท่ีจะนาํพาองค์กร

กา้วไปสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืน เพ่ิมมูลค่าใหผู้ถื้อหุ้นในระยะยาว และสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจ โดยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ติดตาม และ

ส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง และพฒันานโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถรักษามาตรฐานใหมี้

การปฏิบติัท่ีดีตามกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแล ทั้งสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์การประเมินทั้ งใน

ระดบัประเทศและระดบัสากล 

ในปี 2561 ผลการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ี

วางไว ้โดยบริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินตามโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ป ร ะ จํา ปี  2561 ใ น ร ะ ดับ  “ดี เลิ ศ ” 

(Excellent)  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น (AGM 

Checklist) ซ่ึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนนเตม็ 100 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ทั้งน้ีทางฝ่าย

บริหารไดน้าํเสนอรายงานผลการประเมินดงักล่าวใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ รับทราบ 

และพิจารณาขอ้เสนอแนะสําหรับการปรับปรุงและพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และรายงาน   

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้   

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ตั้งแต่ปี 

2555 และมีการปรับปรุงในปี 2560 โดยเพ่ิมเติมเน้ือหาส่วนท่ีเป็นจรรยาบรรณธุรกิจเขา้ไปดว้ย และใชช่ื้อว่า 

“คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ”  และไดก้าํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม

นโยบายฯ อยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ทาํการเผยแพร่คู่มือการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของ   

บริษทัฯ ท่ี www.siammakro.co.th เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถศึกษาและดาวนโ์หลดได ้
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้จรรยาบรรณดา้นการปฏิบติังานและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการดาํเนินธุรกิจท่ีดีใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติั ซ่ึงมุ่งเนน้หลกัการกาํกบัดูแล

กิจการ ความสําคัญในการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได ้รวมถึงการ

คาํนึงถึงและการเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากร

อย่างต่อเน่ือง ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรของ

บริษทัฯ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร

จะตอ้งเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรม และเป็นตวัอย่างในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยุติธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามแนวปฏิบติัดา้นจริยธรรมของบริษทัฯ โดยรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษทัฯ สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ในปี 2561 บริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงการนาํนโยบายไปสู่การ

ปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเนน้ย ํ้าถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ

ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

- คู่มอืการกาํกบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษทัฯ จดัให้มีคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยทุกคน เพ่ือยึดถือปฏิบติัในการดาํเนินงาน ซ่ึงเม่ือไดรั้บคู่มือฯ 

ดงักล่าวกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งทาํการศึกษารายละเอียด และลงนามใน “ใบลง

นามรับทราบและยึดถือปฏิบติั” ส่งกลบัมายงัฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน บริษทัฯ มี

การทบทวนคู่มือฯ ใหมี้ความเหมาะสมกบัธุรกิจและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทั้งในระดบัประเทศและ

ระดบัสากลเป็นประจาํทุกปีอยู่เสมอ โดยฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดรั้บการอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

นอกจากนั้น ยงัเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลทัว่ไปสามารถ

เขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 

- การส่ือสารนโยบายและการปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ 

ยงัมีการส่ือสารผ่านการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วมกับ

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์งานสัมมนาคู่คา้ประจาํปี เป็นตน้ การจดัทาํจดหมายถึงคู่คา้ทางธุรกิจท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบั   บริษทัฯ อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวญัปีใหม่แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน

ของบริษทัฯ แผ่นป้ายรณรงคน์โยบายงดรับของขวญั เป็นตน้การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และการ

ฝึกอบรม  
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- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรม 

บริษทัฯ มีการส่ือสารนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการ

ต่อตา้นคอร์รัปชนัใหแ้ก่พนกังานใหม่ทุกคน เพ่ือเป็นการปลูกจิตสาํนึกดงักล่าวให้กบัพนกังานตั้งแต่

วนัแรกท่ีเขา้มาเร่ิมเป็นพนกังาน นอกจากนั้น เพ่ือย ํ้าเตือนใหเ้กิดความตระหนกัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ 

ยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อตา้นคอร์รัปชนั

เป็นประจาํตลอดทั้งปี อาทิ เอกสารประชาสมัพนัธ์ “รู้ทนัคอร์รัปชนั” เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ อยูร่ะหว่างดาํเนินการจดัทาํระบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการ (CG e - learning) ให้กบัพนักงานทุกระดบัของบริษทัฯ สามารถเขา้ไปศึกษาเรียนรู้หลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อตา้นคอร์รัปชนั โดยจะใชรู้ปแบบการเรียนรู้ผ่านการ

เล่นเกมท่ีสนุกสนาน สอดแทรกความรู้และกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 

- มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การรับเร่ืองร้องเรียน 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และการสรุปผล รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรับ

เร่ืองร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียง

ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรของ

บริษทัฯ เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต โดย

การกระทาํดงักล่าวตอ้งเขา้ข่ายการกระทาํท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

หรือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ การกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระทาํใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ

ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย สําหรับตนเอง หรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชนั การ

ฉ้อโกง เป็นต้น โดยมาตรการดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั้ งในคู่ มือหลักการกํากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

- ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร/ 

คณะกรรมการบริษทัฯ/หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 cgoffice@siammakro.co.th 

 0 2067 9300 

 0 2067 9119 
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- การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกีย่วข้อง 

  ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัฯ เช่น 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน 

เลิกจา้ง หรือการกระทาํอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว สาํหรับ

ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน บริษทัฯ จะเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ท่ี

จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลใหเ้ป็น

ความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หากมี

การจงใจฝ่าฝืนนําข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษทัฯ จะดาํเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของ   

บริษทัฯ และ/หรือ ดาํเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงความสาํคญั

ของสิทธิของผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งดาํเนินการรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ และความเท่าเทียมกนั

อยา่งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมาย

และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด

ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานดงักล่าว บริษทัฯ ได้เอาใจใส่ผูถื้อหุ้นมากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด อาทิ การให้

ขอ้มูลท่ีสําคญัผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ การจดัให้ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทุนเยี่ยมชมกิจการ 

เป็นตน้ 

(2) บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด ในปี 

2561 บริษทัฯ จดัประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมด 1 คร้ังไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเม่ือวนัท่ี 19 

เมษายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อน่ึง ในปี 2561 บริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2562 โ ด ย มี ร า ย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ ห ลัก เก ณ ฑ์ ต า ม ท่ี ไ ด้ เปิ ด เผ ย ไ ว้บ น เว็บ ไ ซ ต์ ข อ งบ ริ ษัท ฯ  ท่ี 

www.siammakro.co.th และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 160 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

(3) บริษทัฯ มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พร้อมทั้งขอ้มูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 34 วนั โดยในแต่ละวาระมี

วตัถุประสงค ์และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบอยา่งครบถว้น  

(4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไวท่ี้เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ล่วงหนา้ 35 วนั และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วนรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ได้

เผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตด์งักล่าวภายใน 13 วนัหลงัวนัประชุม และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุม

อยา่งครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย การบนัทึกรายงานการประชุมการออกเสียง ผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระ และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่วีดิทศัน์การประชุม

ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

(5) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ จํานวน 15 คน รวมทั้ งผู ้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม            

โดยประธานในท่ีประชุมไดป้ระกาศแจง้จาํนวนและสัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบ

ฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการท่ีใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้ งแต่เร่ิมต้นการประชุม 

ดาํเนินการประชุมและจดัให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัด

ประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) ดาํเนินการ

ประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดง

ความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ รวมทั้งไดต้อบคาํถามอย่างครบถว้นในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

(6) บริษทัฯ ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือ

ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและวาระอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดล้งมติ 

(7) บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ ไดท้าํการ

ติดต่อประสานงานกบันกัลงทุนสถาบนั เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหนา้ 1 วนั ก่อน

วนัประชุมผูถื้อหุน้จริง 

(8) บริษทัฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผูถื้อหุ้นในการพบปะระหว่างกนัเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบัสิทธิ

พ้ืนฐานของบรรดาผูถื้อหุน้ 

(9) บริษทัฯ จดัให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดเผยไวใ้นรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 161 
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(10) บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถื้อ

หุ้น เพ่ือนาํความเห็น และขอ้เสนอแนะมาใช้ในการพฒันาการจดัประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

โปร่งใส และเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้าํขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้นในการประเมินคุณภาพการจดั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพ่ือพฒันาการจดัการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklists) 

ประจาํปี 2561 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้กาํหนด

กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในซ่ึงรายละเอียดปรากฏ

ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั

อยา่งเป็นธรรม ดงัน้ี 

(1) ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบั

หน่ึงเสียง 

(2) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณา

คดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ถึง

วนัท่ี 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑต์ามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 

www.siammakro.co.th และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน และ

สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได ้และสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

(4) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนได ้โดย

บริษทัฯ เสนอใหม้อบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ และไดร้ะบุแจง้คาํอธิบาย

และขอ้มลูของกรรมการตรวจสอบไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้

ปี 2561 มีผูถื้อหุ้นจาํนวน 86 ราย มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทน อีกทั้ง บริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการอาํนวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้

ดงักล่าว 
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(5) บริษทัฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และบุคคลอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งทราบอยู่อย่างสมํ่าเสมอถึงหลกัการของบริษทัฯ วา่ดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษทัฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ

นโยบายการเกบ็รักษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณ

ด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถดาวน์

โหลดไดผ้่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และในปี 2561 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑข์องการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการทาํ

รายการระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(6) ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล หรือบริษทัอ่ืนใดนอกเหนือจาก

บริษทัยอ่ย 

(7) บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้ งผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบนั และ

นักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ไดโ้ดยตรงทางอีเมล ์

ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศัพท์ท่ีเบอร์โทร 0 2067 8260 (สายตรง) ซ่ึงมีแผนกประสานงาน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์รับผิดชอบดูแลใหข้อ้มลู 

(8) บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวต้ามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการ

ทาํรายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยมีการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

สําหรับรายการระหว่างกันประเภทอ่ืน ๆ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและ

เง่ือนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการคา้ (Fair and at arms’ length) 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 3.1 การกาํหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มส่ีวนได้เสีย และการปฏิบัตติามนโยบาย 

(1) บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

กฎหมาย เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เหมาะสมดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น : บ ริษ ทั ฯ  จ ะ ดํา เน ิน ธุร กิจ อ ย ่า งโ ป ร่ง ใส  มุ ่งมั น่ ใ น ก า ร ส ร้า ง ค ว า ม

เจริญเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อหุ้น 

ลกูคา้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า ตลอดจน

ควบคุมดูแลคุณภาพของสินคา้ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ 
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พร้อมทั้ งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลูกคา้ในระยะยาว เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ

อยา่งสูงสุดในสินคา้และบริการ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีเท่าเทียมกนั และมีการ

กาํหนดแนวปฏิบติัในการใหบ้ริการลกูคา้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขาโดย

ใหก้ารดูแลลกูคา้ทุกคนในแบบเดียวกนั ไม่เลือกปฏิบติั 

 ทั้งน้ี ทีมพฒันาลกูคา้ของบริษทัฯ ไดอ้อกเยี่ยมลูกคา้เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ี

ดีอย่างสมํ่าเสมอ และไดท้าํการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง

ทุกปี และนําผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประมวลผล โดยให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาการใหบ้ริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

โดยผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บ

คะแนนท่ีร้อยละ 83.1 

พนกังาน : ก) บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีโอกาส

เติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับฝีมือของ

พนกังานในทุกระดบั เพ่ือใหเ้ป็นพนกังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน

การทาํงานและมีผลงานท่ีโดดเด่น พร้อมท่ีจะไดรั้บการปรับเล่ือนตาํแหน่ง

งานให้สูงข้ึน รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการ

ปฏิบติังาน รวมทั้งสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม โดยท่ีผลตอบแทน

และสวสัดิการของบริษทัฯ จะเป็นอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน

สาํหรับอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 ข) บริษัทฯ ให้ความสําคัญเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัย และ

สุขอนามยั โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” มีการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั   

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดงัน้ี  

- จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (คปอ.) และเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางาน 

(จป.) ในระดบัหัวหนา้งาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) โดย

ได้ดําเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้

ปลอดจากเหตุอนัจะทาํให้เกิดการสูญเสียชีวิตบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ

และการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการทาํงาน 

- จดัทาํคู่มือความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน เพ่ือยึดเป็นระเบียบปฏิบติั 
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- เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ  กับ

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

ค )  บ ริษ ทั ฯ  จ ดั ให ้ม ีก าร สําร ว จ ค วาม ผ ูก พ นั ข อ ง พ น ัก ง าน  (Employee 

Engagement Survey) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทัฯ เพื่อ

วิเคราะห์หาโอกาสในการพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะเพ่ิมความพึงพอใจและความ

ผูกพนัของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยไดม้ีการนาํผลการสํารวจมาจดัทาํแนว

ทางการยกระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อไป  

ง) บริษทัฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เป็นธรรมแก่

พนักงานและผูบ้ริหาร ซ่ึงเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 

และเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานของพนักงานและผูบ้ริหารแต่ละคน   

บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนักงานทุกปี ในรูปแบบ

ของดชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซ่ึงรวมถึง

ผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบติังานตามกลยุทธ์ในส่ิง

ที่บริษทัฯ จะดาํเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตใน

อนาคต  

การประเมินฯ ดงักล่าวนอกจากจะทาํให้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงาน

เชื่อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว           

โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมินฯยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการจ่าย

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน (pay per performance) ซ่ึงไดก้าํหนดการ

จ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอตัราการจ่ายทัว่ไป

ขององค์กรอื่นที่อยู ่ในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง เพื ่อรักษาและ

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้นทรัพยากรบุคคลให้กบัองค ์กร 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดการจ่ายโบนัสผนัแปรตามผลประกอบการ 

(Variable Bonus) ที่มีความเช่ือมโยงผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน (เฉพาะ

พนักงานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป) กบัผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละ

รอบ ปี  เพื ่อจ ูงใจให ้พ น กังาน ป ฏิบ ตั ิงาน ให ้ไดต้าม เป้ าห ม ายขององค ์กร              

ในแต่ละปี  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้ําหนดนโยบายค่าตอบแทน  เพื ่อรักษาและสร้าง

แรงจูงใจพนักงานในการปฏิบตัิงานให้องค ์กรดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายใน

อนาคต เช่น แนวทางการข้ึนค่าจา้งประจาํปี การปรับเงินเดือนตามหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนหรือตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การจดัให้มีกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในการดาํรงชีพแก่พนักงาน เม่ือส้ินสุดการ

เป็นพนักงานหรือเมื่อเกษียณอายุการทาํงาน นอกจากน้ี ยงัมีสวสัดิการอื่น ๆ 
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อาทิ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน สวสัดิการประกนัชีวิตและ

อุบติัเหตุ เป็นตน้ 

จ) บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความ

พร้อมสาํหรับการหมุนเวียนตาํแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งมีการจดัทาํแผนสืบ

ทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) โดยทําการประเมินความพร้อมของ

พน ักงานที่เป็นผูส้ืบทอดตําแหน่ง (Successor) ในตําแหน่งงานหลกัของ   

บ ริษ ทั ฯ  แผน ดงัก ล ่าวกําห น ดไวเ้พื ่อ เตรียม รองรับ การข ยายธุรก ิจ  การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษทัฯ และทดแทนผูเ้กษียณอายุ ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้าํ

ผลประเมินไปกาํหนดแผนพฒันารายบุคคล เพ่ือให้ผูท่ี้สืบทอดตาํแหน่งมีความ

พร้อมในการสืบทอดตาํแหน่ง สามารถสร้างความเติบโตอย่างต่อเน่ืองไปพร้อม

กบัองค์กร และมีการพิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่งเป็นประจาํทุกปี    

บริษทัฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน

และผูบ้ริหาร 

คู่คา้และเจา้หน้ี : บริษทัฯ มุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกนั รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตาม

สัญญาที่ทําร่วมกนักบัเจา้หน้ี และเจา้หน้ีคํ้ าประกนัทุกรายอย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีทาํร่วมกนัดงักล่าว ในกรณีท่ี

ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัฯ จะรีบแจง้ให้เจา้หน้าท่ี

ทราบโดยเร็วเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อให้การดูแลและบริหาร

จดัการของบริษทัฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น ขั้นตอนการคดัเลือกคู่

คา้ที่มีกระบวนการคดักรองคู่คา้ตามเกณฑ์ดา้นคุณสมบตัิคู ่คา้ วิธีการ

คดัเลือก รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีการกาํหนดระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง

ในวงเงินต่าง ๆ เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดี อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงาน 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการคดัเลือกคู่คา้ท่ีเหมาะสม โดยจะตอ้งมัน่ใจ

ว่ากระบวนการคดัเลือกและการปฏิบติัต่อคู่คา้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั

และเป็นธรรม สาํหรับเกณฑ์ในการคดัเลือกมีดงัน้ี 

1)  มีประวติัทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อม  

กบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

2) ผลิต หรือจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพได ้
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3) ให้การสนับสนุนดา้นการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลงัการ

ขายแก่ลูกคา้ 

 บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม ไดแ้ก่  “หลกัปฏิบติัสาํหรับ

คู่ค้า” เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินตามหลักสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ จะ

ดาํเนินธุรกิจครอบคลุมสังคม ชุมชน ตลอดจนผูค้ ้าในสายโซ่อุปทานของ

บริษทัฯ ดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบั    

คู่คา้ โดยจดัสัมมนาเพ่ือส่ือสารนโยบายการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ประจาํปี 

2560 กับคู่ค้า เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม ความ

เขม้แขง็ และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน 

คู่แข่ง : บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล ภายใต้

กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ

เก่ียวกบัคู่แข่ง ดงัน้ี 

1) แข่งขนัทางการคา้ในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่

สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

3) ไม่ทําลายคู่แข่งดว้ยวิธีการอนัไม่สุจริต หรือกระทาํการใด ๆ โดย

ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม :  บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเราอาศยัอยู ่

บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมท่ี

ตั้ งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ

กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอาชีวอนามยั และ

ความปลอดภยั  

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายอนุรักษ ์พลงังานเพื ่อใช ้เป็น

แนวทางดําเนินการดา้นพลงังานและส่งเสริมการใช ้พลงังานให้เกิด

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีก

ดว้ย 
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(2) การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั และการแจง้เบาะแส 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เป็น

บริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน มีการบริหารงานและกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ผูบ้ริหารทุก

ระดบัในองคก์รตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบั

บญัชาทราบ เขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งจริงจงั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส รวมถึงกาํหนดขอบเขตการร้องเรียน 

บุคคลท่ีสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน ช่องทางและกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การ

ดาํเนินการกบัการรายงานขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ และการให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานกลุ่มแม็คโคร ให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระทาํการใด ๆ 

ท่ีอาจส่อถึงการทุจริต โดยมาตรการดงักล่าวมีการเผยแพร่ทั้ งในคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจ และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯ เปิดช่องทางใหก้รรมการ พนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นบุคลากรจากภายใน 

หรือจากบุคคลภายนอก ท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผูท่ี้ถกูละเมิดสิทธิและไดรั้บผลกระทบจาก

การดาํเนินธุรกิจของแมค็โครสามารถแจง้ผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสท่ีเกิดจากการ

กระทาํของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกลุ่มแมค็โครในเร่ืองต่อไปน้ี 

 - การกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบายกาํกบั

ดูแลกิจการ หลกัการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของ

บริษทัฯ 

 - การกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระทาํใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ

ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัป

ชนั การฉอ้โกง เป็นตน้ 

กรณีแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อไดท่ี้ 

จดหมายธรรมดา :  ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร/ คณะกรรมการบริษทัฯ/ 

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

   กรุงเทพมหานคร 10250 
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จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ : cgoffice@siammakro.co.th 

โทรศพัท ์: 0 2067 9300 

กรณีสอบถามแนวปฏิบติัสามารถติดต่อไดท่ี้ 

จดหมายธรรมดา : หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์  

   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

   กรุงเทพมหานคร 10250 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ : ir@siammakro.co.th 

โทรศพัท ์: 0 2067 8260 และ 0 2067 8261 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนได้เสียมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง         

เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง 

หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือ

ละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งของผูบ้ริหาร 

การกระทําผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฏหมาย เป็นต้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดช่องทางในการติดต่อกับ

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงดงัน้ี 

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการบริษทัฯ 

   บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

   กรุงเทพมหานคร 10250 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  cgoffice@siammakro.co.th 

โทรศพัท ์: 0 2067 9300 

กรณีท่ีพบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เร่ือง

ผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส เม่ือผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ สามารถ

พิจารณาดาํเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึงความเป็น

อิสระในการดาํเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรั้บการร้องเรียน เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบหา

ขอ้เทจ็จริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ี

ไดรั้บ โดยมีกระบวนการจดัการกบัเร่ืองร้องเรียนหลกัดงัน้ี 

- ผูร้้องเรียนแจง้ขอ้ร้องเรียน ผา่นช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส  

- ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนประเมินเบ้ืองตน้สาํหรับขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ และพิจารณาติดต่อผูร้้องเรียน 

หากไม่ไดรั้บขอ้มลูเพ่ิมเติม การพิจารณาถือเป็นอนัส้ินสุดและมิไดน้าํไปพิจารณาต่อ 
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- ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนจะนาํมาพิจารณาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้ร้องเรียน หรือ

เร่ืองดงักล่าวจะนาํไปรายงานใหห้ัวหนา้ของแผนกนั้น ๆ เพ่ือพิจารณาต่อไป หากมีขอ้เท็จจริง

ในเร่ืองดงักล่าวและเขา้เง่ือนไข  

- คณะกรรมการสอบสวนขอ้ร้องเรียน และ/หรือหัวหน้าแผนกท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน จะตอ้ง

รายงานผลการตรวจสอบให้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนและฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบ

ภายในรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

ในกรณีท่ีการรายงานขอ้มูลไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่า การรายงานขอ้มูลมานั้นเป็นเท็จ อนัเน่ืองมาจาก

เจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผูอ่ื้น ให้ถือว่าผูท่ี้รายงานขอ้มูลนั้นมีความผิดทาง

จรรยาบรรณของบริษทัฯ ส่วนการกาํหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/

หรือ บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

อน่ึง ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัฯ 

เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน พักงาน ข่มขู่  รบกวนการ

ปฏิบัติงาน เลิกจา้ง หรือการกระทาํอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส

ดังกล่าวสําหรับข้อมูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนบริษทัฯ จะเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่

เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลให้เป็น

ความลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หากมีการ

จงใจฝ่าฝืนนาํขอ้มูลออกไปเปิดเผย บริษทัฯ จะดาํเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และ/หรือ ดาํเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

ปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ

จรรยาบรรณท่ีมีนยัสาํคญับริษทัฯ มีบทลงโทษของพนกังานผูก้ระทาํผิดตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การทาํงานของบริษทัฯ และให้ความสําคญักับการบงัคบัใช้และการลงโทษอย่างจริงจงั โดยมีการ

ส่ือสารและเสริมสร้างใหพ้นกังานตระหนกัถึงจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน รวมทั้งไดน้าํขอ้ร้องเรียน

มาปรับปรุงงานเพ่ือกาํหนดแนวทางการป้องกนัต่อไป 

(3) การต่อตา้นการคอร์รัปชัน 

  บริษทัฯ ให้ความสาํคญัและมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและ

เป็นธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษทัฯ และหลกัปฏิบตัิสากล คณะกรรมการบริษทัฯ 

ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชนัถือเป็นอุปสรรคสาํคญัในการบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และเป็นปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจึงมีมติ
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อนุมติัให้กาํหนด “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน” ข้ึนเม่ือปี 2555 และไดมี้การทบทวน ปรับปรุง

แกไ้ขอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

ของบริษทัฯ ทุกคน ยึดถือในการปฏิบติังาน ตลอดจนเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ

เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษทัฯ 

ส่งเสริมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ

ขอ้บงัคบัในการทาํงาน และขอความร่วมมือให้บุคลากรของบริษทัฯ ศึกษาทาํความเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัด ผูท่ี้ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวิน ัยตามระเบียบของบริษทัฯ โดยอาจไดร้ับการ

ลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญาจา้ง ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ลด

ตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แมว้่า

การกระทาํนั้นจะทาํให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีท่ีการฝ่าฝืนนั้นเก่ียวขอ้ง

กฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามอาจถูกดาํเนินการตามกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายนั้น 

  บริษทัฯ ไดน้ํานโยบาย แนวปฏิบตัิ และมาตรการดาํเนินการมาดาํเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม อนัแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมัน่เก่ียวกบัการต่อตา้น

คอร์รัปชัน ดงัน้ี 

- บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งภายในและ

ภายนอกบริษทัฯ โดยส่ือสารแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผ่านหนงัสือเวียนท่ีส่งผ่านอีเมลใ์หพ้นกังาน

ทุกคน ป้ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต การปฐมนิเทศพนกังาน การอบรมพนกังาน และในช่วงใกลเ้ทศกาลข้ึนปี

ใหม่ มีการประชาสัมพนัธ์ “นโยบายงดรับของขวญั” ไปสู่พนกังานทุกคน ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน และ

ภายนอก โดยจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งท่ีสํานกังานใหญ่ และสาขาศูนยจ์าํหน่ายสินคา้

แม็คโคร เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการทาํงาน (Transparency) ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ และเป็นไป

ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัส่งหนงัสือขอความร่วมมืองดให้ของขวญั

หรือของกาํนลัแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยแก่คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัทางการเงิน และผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอีกดว้ย อีกทั้ง ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานส่งเสริม ติดตาม กาํกบั

ดูแลเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชนัเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร และการสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัป

ชนัท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือศึกษา ทบทวน และพฒันาการต่อตา้นคอร์รัปชนัของบริษทัฯ อย่างสมํ่า

เสมอ 

- บริษทัฯ กาํหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียง โดยมีการกาํหนดแผนบริหารความเส่ียงและ

กระบวนการบริหารความเส่ียง เร่ิมตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกในการประเมิน

และการวิเคราะห์ความเส่ียงสาํคญั และกาํหนดแผนรองรับและป้องกนัความเส่ียงแต่ละเร่ือง โดยมีผูรั้บผิดชอบ

เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงท่ีระบุให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงการบริหารความเส่ียงน้ีครอบคลุมตั้งแต่

กระบวนการจดัทาํแผนกลยทุธ์ การลงทุน และการปฏิบติัการในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงรวมถึงดา้นคอร์รัปชนัดว้ย โดย

ในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการคอร์รัปชนั บริษทัฯ มีการกาํหนดแนวปฏิบติัเพ่ือกาํกบัและควบคุมดูแล
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อย่างใกลชิ้ด ตามแนวปฏิบติัท่ีระบุไวใ้น “นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน” และ “แนวปฏิบติัในการให้เงิน

สนับสนุน การให้/รับของขวญั ของชาํร่วย การรับรอง และการบริจาคเพ่ือการกุศล ตลอดจน “นโยบายการ

ว่าจ้างท่ีปรึกษา” ได้แก่ ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงิน

สนบัสนุน การใหข้องขวญั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้ายอ่ืน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงักาํหนดใหมี้ระบบควบคุมภายใน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชนั 

เช่น การกาํหนดระเบียบอาํนาจในการอนุมติัไวอ้ย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่ง และจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษทัฯ ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจไดว้่า 

การปฏิบติังานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติังานดา้นงบประมาณอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ 

ในเดือนกรกฎาคมปี 2560 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไท ยใน การ ต่ อ ต้าน ก ารทุ จริต  (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

against Corruption หรือ CAC) ดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) หอการคา้ไทย หอการคา้แห่งชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย 

และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และไดจ้ดัทาํแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการ

ต่อตา้นคอร์รัปชนั พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานประกอบต่าง ๆ เพ่ือขอรับการรับรองเป็นสมาชิก

ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เม่ือเดือน

ธันวาคม 2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 12 

กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัท่ี 12 

กมุภาพนัธ์ 2561 

(4) บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาครอบคลุม

เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

(ก) ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิตามท่ี

กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งน้ี หากบริษทัฯ พบการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา บริษทัฯ จะดาํเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือยุติหรือหยุดการ

เขา้ถึงส่ิงท่ีถกูกล่าวหาวา่มีการละเมิดสิทธิ 

(ข) บริษทัฯ จะดําเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการ

ดาํเนินการทางวินัยพนักงานของบริษทัฯและแจง้ให้ผูท่ี้ทาํการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดงักล่าวทราบ 
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อน่ึง บริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณดา้นการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดผ้่านทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ 

(5) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์และสนบัสนุน

การปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่

แบ่งแยกเช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา  โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิด

สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงาน

ต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย   

 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคาํนึงถึงความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดก้ําหน ดนโยบายเกี่ยวกบัความรับผิดช อบต่อส ังคม (Corporate Social 

Responsibilities Policy) เพ่ือส่ือสารและขบัเคล่ือนการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ

สานสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

โครงการ 3R’s Sustainability Committee โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรมดา้น CSR นาํเสนอ

แผนการดาํเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการทาํงาน CSR ของบริษทัฯ ให้ท่ีประชุมคณะเจา้หน้าท่ี

บริหารพิจารณาอนุมตัิเป็นประจาํทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจดัเตรียมรายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงานกิจกรรม CSR ท่ีกระทาํในปีผ่านมาให้คณะเจา้หน้าท่ีบริหารทราบ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐาน

ของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจให้

เติบโตควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีมูลค่าเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนั

ไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  นักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดย

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อกระบวนการดาํเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่

ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหน้าไปพร้อม ๆ กนั เพื่อ

การเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ มีเน้ือหาครอบคลุม

หัวขอ้หลกั ดงัน้ี  

1.  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2.  การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5.  ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
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6.  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

8.  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ปรากฏ

ตามหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยได้

ปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินตามท่ีกฎหมาย

กําหนด เพ่ือให้นักลงทุนและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และเพียงพอ

ประกอบการตดัสินใจ  

บริษัทฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor 

Relations) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร และเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของบริษทัฯ ท่ีเป็น

ประโยชน ์ถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามเกณฑท่ี์ ตลท. และก.ล.ต. กาํหนด แก่นกัลงทุนราย

ย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์ และบุคคลทัว่ไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่า

เทียม ผ่านช่องทางการส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจง้สารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ส่ือสาธารณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมและพบปะผูล้งทุน นกัวิเคราะห์ 

เป็นประจาํทุกไตรมาส หลงัจากไดเ้ปิดเผยผลการดาํเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ในปี 2561 ไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลและจดักิจกรรมเพ่ือพบและให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ 

และนกัลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

พบปะนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (Company visit) 33 คร้ัง 

Conference Call นกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 31 คร้ัง 

งานประชุมนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting)   4 คร้ัง 

การใหข้อ้มลูผา่นทางโทรศพัทต่์อวนั   2 คร้ังต่อวนั (โดยเฉล่ีย) 

งานนกัลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร 10 คร้ัง 
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจอ่ืน ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย์

และนกัลงทุนสัมพนัธ์ (SET & Investor Relations) เพ่ือสอบถามขอ้มูลของบริษทัฯ ผ่าน 4 ช่องทาง 

ดงัน้ี  

 - ทางจดหมาย : บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

   หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์ 

สาํนักงานรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร-สายงานบริหารการเงิน 

   เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

    กรุงเทพมหานคร 10250 

 - ทางอีเมล์ : ir@siammakro.co.th 

- ทางโทรศพัท์ :  0 2067 8260 (สายตรง) หรือ 0 2067 8999 ต่อ 8260 

 - ทางโทรสาร :  0 2067 9888 
 

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงิน และไดแ้สดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

(4) การเปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร รายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้

ภายใตห้วัขอ้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(5) บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมี

การซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแนวปฏิบติัสําคญัท่ีจะส่งเสริมการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูล

ภายในไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายให้มีการรายงานการซ้ือขาย และการถือ

ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุก

คร้ังท่ีมีการประชุม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารจะตอ้ง

รายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เป็นประจาํทุกไตรมาส และจะตอ้งจดัทาํรายงานใหม่ทุกปี โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเกบ็ไวใ้ชภ้ายใน

บริษทัฯ เท่านั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการ

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
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หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

(ก) ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ 

และคุณสมบติักรรมการอิสระ กล่าวไวใ้นหัวขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการองค์กร 

ส่วนการจดัการองคก์ร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 15 ท่าน           

ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการเป็นบุคคลท่ีไม่มี

ความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        

เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารงาน

ประจาํ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) 8 คน 

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร    7 คน 

  -  กรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ   2 คน 

  -  กรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ   5 คน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 

33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบติัตามคาํนิยาม ดงัรายละเอียดแสดงในหวัขอ้โครงสร้าง

การจดัการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีมี

ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน จึงไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งนางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เป็นเลขานุการบริษัทฯ             

ดงัรายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการองคก์ร ส่วนเลขานุการบริษทัฯ 

(ค) เพ่ือให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษทัฯ ไดย้ึดถือและ

ปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั 

(ง) การแต่งตั้ งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง ทั้ งน้ีจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดําเนินการผ่าน

กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะตอ้ง

ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของ

บุคคลนั้น ๆ ซ่ึงตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม 

ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์       

ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกาํกับดูแลกิจการ เพ่ือให้มีรายละเอียดท่ี

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 176 
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เพียงพอ เพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้น และตอ้ง

เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนในรายงานประจาํปีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบทัว่กนั 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร  

ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน   

ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ และนายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีหวัหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน

หวัขอ้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหวัขอ้โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการองคก์ร 

ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน โดยมีนาย    

ธีระ วิภูชนิน (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน นาย

ชวลิต อตัถศาสตร์ (กรรมการอิสระ) และนายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ เป็นกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน และมีผูอ้าํนวยการหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ โดยท่ี

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวนฤมล วรสุนทรารมณ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ

สยามแม็คโคร สายงานทรัพยากรบุคคล  เขา้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไว้

แลว้ในหัวขอ้ในหวัขอ้โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการองคก์ร ส่วนคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

(ค) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน โดยมีดร.ชัยว ัฒน ์        

วิบูลยส์วสัด์ิ เป็นประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ นายอาสา สารสิน นายโชติ โภควนิช 

นายธีระ วิภูชนิน และนายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ เป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และมีเลขานุการ

บริษทัฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการรายละเอียดเพ่ิมเติมได้กล่าวไวแ้ลว้ใน

หวัขอ้โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการองคก์ร ส่วนคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความมุ่งมัน่และ

ตั้ งใจท่ี จะปฏิ บั ติตามหลักการดังกล่ าว โดยได้กําหนดทิ ศทางและนโยบายหลักของ 

บริษัทฯ พร้อมทั้ งกาํกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 177 
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ขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาํหนดวิสัยทัศน์แผนการดาํเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ

ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ ทั้งน้ีบทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรายละเอียดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้

โครงสร้างการจดัการ อน่ึงในส่วนของการดาํเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผูอ้นุมัติการลงทุนดังกล่าว ทั้ งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีต้องขอ

ความเห็นจากผู ้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(ง) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี

ทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็น  

ผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

ใหม่ได ้

(จ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและ

ระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การ

ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

(ฉ) บริษทัฯ มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 

12 - รายการระหว่างกัน ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            

งบการเงินรายไตรมาสและส้ินปีในหวัขอ้รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงงบการเงิน

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ    

บริษทัฯ 

(ช) รายการท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมติัจาก

คณ ะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ งได้ปฏิ บั ติ ตามหลักเกณ ฑ์ ของสํ านักงาน ก.ล.ต. และ                    

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(ซ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในเป็นประจาํเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่าย

ตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคญัของบริษทัฯ 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 178 
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ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ฌ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก โดยบริษทัฯ 

ไดมี้การจดัทาํแบบสอบถามในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของกิจการในแต่ละดา้น โดยมีผูบ้ริหาร

ของแต่ละหน่วยงานเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงและได้จดัให้ผูต้รวจสอบภายในทาํการสอบทาน

แบบสอบถามท่ีไดต้อบโดยผูบ้ริหารว่าเป็นไปตามคาํตอบท่ีไดรั้บหรือไม่ตลอดจนมีการกาํหนด

มาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เพ่ือเป็นหลกัประกนัการดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คงของบริษทัฯ 

(4) การประชุมคณะกรรมการ 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ มีกาํหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 คร้ัง และอีกอย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง เพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการกาํหนดการประชุม

คณะกรรมการสาํหรับปีถดัไปเป็นการล่วงหนา้และแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบตั้งแต่ช่วงปลายปี 

เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งครบถว้น ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ 

มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ

พฤศจิกายน (2 คร้ัง) รวมทั้งส้ินจาํนวน 5 คร้ัง อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมตาม

ความจาํเป็นได ้หากมีวาระพิเศษท่ีตอ้งขอมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีการกาํหนด

วาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็น

ประจาํ  

(ข) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ร่วมกบั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน และเลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง

เร่ืองท่ีจะบรรจุเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่

วาระการประชุม 

(ค) บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม

ล่วงหนา้ 7 วนัเพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการจาํนวน 7 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 2 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูและกิจการจาํนวน 2 คร้ัง 

และการประชุมผูถื้อหุน้จาํนวน 1 คร้ัง ไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ทั้งน้ีในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 ในปี 2561 ในช่วงทา้ยการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ ไดมี้การประชุมร่วมกนัโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้

ร่วมดว้ยโดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้น

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 179 
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(ง) หลงัการประชุมคณะกรรมการมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บ

รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการเพ่ือให้กรรมการหรือผูเ้ก่ียวข้อง

สามารถเรียกดูขอ้มลูหรือตรวจสอบได ้

(จ) ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดไดมี้การประชุม

ระหวา่งกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ งคณะเป็นประจาํทุกปี เป็นการ

ประเมินผล 2 รูปแบบคือ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน ดงัน้ี  

สาํหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุม 10 หมวดหลกัดงัน้ี 

1. นโยบายคณะกรรมการ 

2. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. การจดัเตรียมและการดาํเนินการประชุม 

5. การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

6. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 

7. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

8. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

สาํหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล(การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลกัดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3. การประชุมของคณะกรรมการ 

โดยจดัทาํหลกัเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ร้อยละ 85  =  ดีเยี่ยม 

มากกวา่ร้อยละ 75  =  ดีมาก 

มากกวา่ร้อยละ 65  =  ดี 

มากกวา่ร้อยละ 50  = พอใช ้

ตํ่ากวา่ร้อยละ   50  = ควรปรับปรุง 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 180 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางแสดงผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ 
2561  

(%) 

เกณฑ์ 

แบบท่ี 1 : การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 92.3 ดีเยี่ยม 

แบบท่ี 2 : แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย 91.6 ดีเยี่ยม 

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2561 พบว่ามีผล

การปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ “ร้อยละ 

91.95” ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้าํเรียนผลการประเมินและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาผลการประเมินดงักล่าวเพ่ือนาํไปเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน 

(6) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร- กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ซ่ึงกาํหนดทุกส้ินเดือนเมษายนของทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูป้ระเมินและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งน้ี สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ถือเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผย

ได ้การปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร มีเกณฑก์ารประเมินเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 - การประเมินผลจากดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 2 - การประเมินดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทัว่ไป 

ส่วนท่ี 3 - การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 

ทั้งน้ี ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกนาํไปพิจารณากาํหนดอตัราการปรับข้ึนค่าตอบแทนของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และได้รับการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(7) หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัฯ ว่างลง บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการ

อย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะทาํหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหา

กรรมการคนใหม่โดยมีหลกัเกณฑ์คือ จะพิจารณาจากคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

ทาํงาน ทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 181 
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ของบริษทัฯ (Board Skill Matrix) โดยไม่จาํกดัเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี 

รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ียงัพิจารณาถึง

ดา้นความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัฯ ไดย้ื่นเอกสารแสดง

ความประสงคข์อใชบ้ริการฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสถาบนัส่งเสริมกรรมการ

บริษทัไทย (IOD) ซ่ึงเป็นบญัชีท่ีไดร้วบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ

ในดา้นต่าง ๆ 

(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบไดก้บัระดบัค่าตอบแทนของบริษทั

อ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

(ข) ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 

ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงกบับริษทัชั้นนาํท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบั

ผลงาน ความรับผิดชอบ ผลกาดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลประโยชนท่ี์สร้างใหผู้ถื้อหุน้ 

(ค) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบาย โดยเช่ือมโยงกบั    

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

(ง) จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2561 

รายละเอียดได้กล่าวไวแ้ลว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหาร 

(9) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

(ก) คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

ผูเ้ก่ียวข้องในระบบการกํากับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร

เลขานุการบริษทัฯ เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความรู้การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและการทาํงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ดงักล่าวมีทั้งท่ีกระทาํเป็นการภายในบริษทัฯ และ

ใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 182 
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(ข) บริษัทฯ ได้จัดให้ มี เอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบี ยบข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของ 

บริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี กรณีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้มาใหม่ 

รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตําแหน่งงาน โดยบริษัทฯ ได้กําหนด

กระบวนการท่ี  นํามาใช้เพ่ือประเมินระดับความพร้อมของผู ้สืบทอดตําแหน่งแต่ละบุคคล

ประกอบดว้ย แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาและประเมินศกัยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test, Ability 

Test) แบบประเมินภาวะผู ้นํา (Leadership Assessment) การสนทนาเก่ียวกับสายอาชีพ (Career 

Discussion) การวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career Road Map) ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นจะถูกนาํมาวิเคราะห์และ

ประมวลเป็นภาพรวมและส่ือสารอย่างชดัเจนใหผู้บ้ริหารและตวัผูสื้บทอดตาํแหน่งไดรั้บทราบ เพ่ือ

นาํไปวางแผนพฒันาเฉพาะบุคคลร่วมกนัไดอ้ย่างตรงจุด สําหรับรูปแบบวิธีการพฒันาจะเป็นแบบ

ผสมผสาน เพ่ือให้ผูสื้บทอดตาํแหน่งสามารถพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการทางธุรกิจไดท้นั ไดแ้ก่ โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดบัสูง การเขา้อบรมกบั

สถาบนัผูน้าํ (อาทิเช่น หลกัสูตร ALP BLP) การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่วมโครงการผนึก

กาํลงัของเครือฯ การฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การหมุนเปล่ียนหนา้ท่ีงาน การโคช้ เป็นตน้          

(ง) บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ใหก้บักรรมการทุกท่าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเขา้ร่วมสัมมนาและการ

อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการนําความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษทัฯ ต่อไป      

โดยในปี 2561 มีกรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรและการสัมมนา ดงัน้ี 

ลาํดับ กรรมการ ตาํแหน่ง หลกัสูตรที่อบรมปี 2561 

1 

 

 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรอง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -

กลุ่มธุรกิจแมค็โคร        

สายงานบริหารการเงิน 

1. หลกัสูตรการป้องกนัการ

ทุจริตในองคก์ร จดัโดยสภา

วิชาชีพบญัชี    

2. หลกัสูตรภาษีอากรสาํหรับ

ธุรกรรมระหวา่งประเทศ  จดั

โดยสภาวิชาชีพบญัชี    

3. หลกัสูตรบญัชีบริหารเพ่ือ

การวางแผนและตดัสินใจ จดั

โดยสภาวิชาชีพบญัชี    
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(10) หน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ข้ึน โดยใชช่ื้อวา่ “ฝ่ายกฎหมายและ

การกาํกบักิจการท่ีดี (Legal and Compliance Department)” ซ่ึงมีผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมายและการกาํกบั

กิจการท่ีดีเป็นหวัหนา้หน่วยงาน  เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการดูแลการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการให้

เป็นไปตามนโยบาย และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือกลัน่กรองและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ เฉพาะเร่ือง ทั้ งน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด และใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ ก.ล.ต. และตลท. คณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4. ดร.ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

5. นายโชติ โภควนิช กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด เพ่ือทาํหน้าท่ี

สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้ง

พิจารณารายการระหว่างกนั โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของ

บริษทัฯ 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 184 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีของผูต้รวจสอบบัญชี

ภายนอก เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผูส้อบบญัชีภายนอก 

5. พิจารณาเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล 

และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ              

ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล

อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ      

แต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ                  

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

8. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ        

คอร์รัปชนัของบริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

9. ปฏิบัติงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายโดยท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นพอ้งดว้ย 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 185 
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2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 

จาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. คดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้มี

องค์ประกอบ และคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็น

ประโยชนต่์อบริษทัฯ การอุทิศเวลา และนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา

อนุมติัหรือนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงจะนําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ ์และกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดต่าง ๆ             

ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั หากพิจารณาแลว้เห็นควรให้มีการเปล่ียนแปลงไปจากมติผูถื้อหุ้นเดิม ให้นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั และประเมินผล

การปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ

สยามแมค็โคร โดยใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. ประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร โดยให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัเวน้แต่

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูป้ระเมินผล 

4. สนับสนุนให้บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

3) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

1. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 186 
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2. นายอาสา สารสิน กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. นายโชติ โภควนิช กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

4. นายธีระ วภูิชนิน กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

1. กาํหนดนโยบายการพฒันาแนวทางปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของบริษทัฯ และบริษทัในเครือสืบต่อไป  

2. กาํหนดนโยบายพร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้การประเมินระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการภายใน

องค์กรด้วยตนเอง รวมทั้ งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี

ยอมรับทัว่ไปเป็นประจาํ  

3. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของสถาบนั

กาํกบัฯ ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

แนวทางปฏิบติัของสากล และขอ้เสนอแนะของสถาบนักาํกบัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่วฒันธรรมในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกระดบั และใหมี้ผลในทางปฏิบติัทั้งในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

6. รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1)    กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต่์อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวม

การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบั

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 187 
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เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี ปรึกษาของส่ วนราชการซ่ึ งเป็ นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้น 

รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี

ค วาม สั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จกับ บ ริ ษัท ฯ  บ ริ ษัท ให ญ่  บ ริ ษัท ย่ อ ย  บ ริ ษัท ร่ วม  ผู ้ ถื อ หุ้ น 

รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้ าประกนั การให้สินทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญา

มีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 

หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี

ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้น 
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ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือ

บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี

นยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของ   

บริษทัฯ 

10.  กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี โดยให้เร่ิมนบัวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่

วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เป็นตน้ไป โดยไม่นบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งท่ีผ่านมา

ของกรรมการอิสระรายเดิม 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจ

ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(collective decision) ได ้

ในกรณี ท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผนัให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยข้อมูล

ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทําให้บุคคลดงักล่าวมี

คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 
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เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซ่ึงไม่ได้เป็นผูบ้ริหารได้มีโอกาสประชุม

ปรึกษาหารือระหว่างกนัเองอย่างเป็นอิสระ สาํหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งการกาํหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดใหมี้การประชุมกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และการประชุม

คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การสรรหากรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหวัขอ้ การสรรหากรรมการ 

(2)    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

ก.  หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการบริษทัฯกรณีการคดัเลือกกรรมการรายใหม่ 

1)   มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด เช่น พ.ร.บ.

บริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะ

ดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุ 

3) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศ

ความรู้ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้

4)  พิจารณาจาํนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน เพ่ือใหมี้สดัส่วนของกรรมการอิสระ

เพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทาํงานของคณะกรรมการ การดาํเนินงานของ

ผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั 

5) การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 

ข. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดมิ 

1) ผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา 

2) การใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน ์

3) การอุทิศเวลาใหก้บัองคก์ร 

 การสรรหากรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ

เขา้รับการพิจารณา คดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ก่อนวนั
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ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า

เทียมกนัอยา่งเป็นธรรม 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม โดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบติั ความรู้ ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ความสามารถในการ

บริหารกิจการของบริษทัฯ รวมทั้ ง ผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ และนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาอนุมติัการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดใน

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน

ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 

1. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา โดยให้

กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงพน้

จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

2. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก ขาด

คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือ กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบั

แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ ทั้ งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย

ทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้ นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน          

โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงั

เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน มติของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีทาํใหส้ามารถควบคุมการดูแล การจดัการและรับผิดชอบ

การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทัฯ โดย 

1. มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมใน

บริษทัดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตวัแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

2. มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของ

บริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายท่ีสําคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ 

3. มีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทํา

รายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ

การทาํรายการสําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้งและใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

การเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในทาํนองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์อง

บริษทัฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบญัชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

นอกจากน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยยงัมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

4. มีการกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยระบบ

ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อน่ึง ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายท่ีสําคัญในการ

ดาํเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยขอ้มูลภายในหรือ
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ข่าวสารอนัมีสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นขอ้มลูภายใน

ท่ีใช้ในการดาํเนินธุรกิจและถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทัฯ หากเปิดเผยแลว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  

การป้องกนัขอ้มูลภายในมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของบริษทัฯ รวมทั้งมีความสําคญัต่อความ

มัน่คงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนดว้ย เพ่ือให้การให้ขอ้มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปใน

แนวทางท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและช่ือเสียงของบริษทัฯ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบ

ควบคุมดูแลขอ้มูลภายใน และบุคลากรของบริษทัฯ จึงตอ้งรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่นาํขอ้มูล

ไปใชเ้พ่ือผลประโยชนส่์วนตน แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ 

ทั้งน้ี ขอ้มูลความลบัหมายรวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี แผนการดาํเนินงาน ความลบัทางการคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และคุณค่าของบริษทัฯ ขอ้มลูท่ีตอ้งเกบ็เป็นความลบัทางกฎหมาย ขอ้มลูเก่ียวกบั

การสาํรวจและจดัหาท่ีดิน ขอ้มลูส่วนตวัของพนกังาน รหสัผา่นต่าง ๆ เพ่ือเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ และ/

หรือ ขอ้มลูใด ๆ ท่ีหากเปิดเผยแลว้จะสร้างความเสียหายหรือเส่ือมเสียแก่บริษทัฯ พนกังานลูกจา้ง คู่คา้ หรือ

ลกูคา้ 

แนวปฏิบติั 

1. พนักงานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก           

อนันาํไปสู่การแสวงหาผลประโยชนเ์พ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มลูท่ี

มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ความลบัทางการคา้ การประดิษฐคิ์ดคน้ต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษทัฯ 

2. พนกังานของบริษทัฯ จะไม่นาํขอ้มลูท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตนหรือบุคคลอ่ืน 

3. พนักงานของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บหรือทาํงานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเก็บรักษา หรือใชข้อ้มูล

ดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั 

4. บริษทัฯ ควรจดัใหมี้มาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลบริษทัฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่าง

รัดกุม เพ่ือป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูภายในท่ีสาํคญัของบริษทัฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่าง

เป็นทางการ โดยใหถื้อว่ามาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ี

สาํคญัของบริษทัฯ ดว้ย 

5. บริษทัฯ กาํหนดใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญา ถือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ

เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สญัญาเท่านั้น 

6. พนกังานของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติั

หนา้ท่ีไปแลว้ 

7. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดง

ความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนําให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายและ

รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูนั้นโดยตรง เพ่ือใหก้ารใหข้อ้มลูถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 193 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

8. ในกรณีท่ีเกิดข่าวลือ หรือการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย จะตอ้งแจง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที เพ่ือนาํเสนอผูบ้ริหารลาํดบัต่อไปพิจารณาช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือเปิดเผยต่อ

สาธารณะ 

บริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ 

ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัมีแนวปฏิบติัสาํคญัท่ีจะส่งเสริมการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มลูภายในไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ ได้

กาํหนดนโยบายให้มีการรายงานการซ้ือขาย และการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัฯ 

และผู ้บ ริหารจะต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกไตรมาส และจะตอ้งจดัทาํรายงานใหม่ทุกปี โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเก็บ

ไวใ้ชภ้ายในบริษทัฯ เท่านั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการ

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่สํานักงานสอบบัญชีท่ี

ผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชี 2560 และ 2561 ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย สํานักงานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั 

ค่าตอบแทนจากการ 

สอบบญัชี (บาท) 

2560 2561 

บริษทัฯ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 5,960,000 6,530,000 

SFS บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 1,150,000 1,300,000 

MROH บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 200,000 200,000 

INDV KPMG (Vietnam) Limited 315,000 351,000(2) 

PRO บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 50,000 50,000 

ARO(1) Khin Su Htay & Associates Limited 33,938 32,311(3) 

CPWI KPMG India 312,780 711,450(4) 

MAC KPMG Cambodia 369,245 565,437(5) 

MGZ(1) Guang dong chuangxin audit firm Ltd 

(2560)  

BDO China Shu Lun Pan Certified 

Public Accountants LLP (2561) 

27,656 48,913(6) 
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ช่ือบริษัทผู้จ่าย สํานักงานสอบบญัชีทีผู้่สอบบญัชีสังกดั 

ค่าตอบแทนจากการ 

สอบบญัชี (บาท) 

2560 2561 

INDS(1) Chong, Lim & Partners LLP 1,548,357 814,541(7) 

INDD(1) FRG Chartered Accountants 101,640 668,542(8) 

LL(1) PLC (CAP) Limited 392,031 395,760(9) 

JM(1) PLC (CAP) Limited 174,236 127,798(10) 

MAXZI(1) FRG Chartered Accountants 46,200 43,983(11) 

INDC(1) Fii & Associates - 126,012(12) 

MM(13) N/A - - 

 หมายเหตุ : 

(1) มีผูส้อบบญัชีท่ีไม่ไดอ้ยูส่าํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

(2) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 210,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0015 บาท) 

และในปี 2561 เป็นเงินจาํนวน 250,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0014 บาท) 

(3) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33.9380 บาท) และในปี 

2561 เป็นเงินจาํนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) 

(4) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 600,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.5213 บาท) และในปี 2561 เป็น

เงินจาํนวน 1,500,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4743 บาท) 

(5) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 10,880 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33.9380 บาท) และในปี 

2561 เป็นเงินจาํนวน 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) 

(6) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 5,500 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 เรนมินบิจีน เป็น 5.0283 บาท) ) และในปี 

2561 เป็นเงินจาํนวน 10,000 หยวนเหรินหมินป้ี (อตัราแลกเปล่ียน 1 เรนมินบิจีน เป็น 4.8913 บาท) 

(7) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 63,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24.5771 บาท) และใน

ปี 2561 เป็นเงินจาํนวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 23.9571 บาท) 

(8) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 11,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เป็น 9.2400 บาท) และในปี 2561 เป็นเงินจาํนวน 76,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์ม

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท) 

(9) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 90,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท) และในปี 

2561 เป็นเงินจาํนวน 96,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.1225 บาท) 

(10) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 40,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.3559 บาท) และในปี 

2561 เป็นเงินจาํนวน 31,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.1225 บาท) 

(11) ในปี 2560 เป็นเงินจาํนวน 5,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เป็น 9.2400 บาท) และในปี 2561 เป็นเงินจาํนวน 5,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์ม

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท) 

(12) ในปี 2561 เป็นเงินจาํนวน 3,900 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) 

(13) MM อยูร่ะหวา่งการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รอบปีบญัชีแรกส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 195 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

(2) ค่าบริการอืน่ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ การเป็นท่ีปรึกษา

ธุรกิจในด้านต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวกับงานสอบบัญชี การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการ

ตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชี 

2560 และ 2561 ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

ช่ือ

บริษัท 

ผู้จ่าย 

ประเภทของ 

งานบริการอืน่ 
ผู้ให้บริการ 

2560 2561 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) (13) 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) (13) 

บริษทัฯ การตรวจสอบตาม

วิธีการท่ีตกลง

ร่วมกนั(1) 

บจ. เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบ

บญัชี  

- 20,000 - 20,000 

SFS การตรวจสอบตาม

วิธีการท่ีตกลง

ร่วมกนั(1) 

บจ. เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบ

บญัชี  

30,000 7,500 30,000 - 

บริษทัฯ การใหบ้ริการดา้น

กฎหมายและภาษี(2) 

บจ. สาํนกั

ภาษี  

เคพีเอม็จี ภูมิ

ไชย 

-  970,000 - - 

บริษทัฯ การใหบ้ริการดา้น

กฎหมายและภาษี(3) 

บจ. สาํนกั

ภาษี  

เคพีเอม็จี ภูมิ

ไชย 

- 1,100,000 - 750,000 

บริษทัฯ การใหบ้ริการท่ี

ปรึกษาธุรกิจ(4) 

บจ. เคพีเอม็จี       

ภูมิไชย ท่ี

ปรึกษาธุรกิจ 

- 2,000,000 - - 

บริษทัฯ การใหบ้ริการท่ี

ปรึกษาธุรกิจ(5) 

บจ. เคพีเอม็จี       

ภูมิไชย ท่ี

ปรึกษาธุรกิจ 

- - 1,350,000 - 

บริษทัฯ การใหบ้ริการดา้น

กฎหมายและภาษี(6) 

บจ. สาํนกั

ภาษี  

เคพีเอม็จี ภูมิ

ไชย 

- - - 120,000 
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ช่ือ

บริษัท 

ผู้จ่าย 

ประเภทของ 

งานบริการอืน่ 
ผู้ให้บริการ 

2560 2561 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) (13) 

จ่าย 

(บาท) 

ส่วนที่

จะต้องจ่าย

ในอนาคต 

(บาท) (13) 

บริษทัฯ การใหบ้ริการดา้น

ความเช่ือมัน่(7) 

บจ. เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบ

บญัชี 

- - - 280,000 

INDV การใหบ้ริการดา้น

ธุรกิจ กฎหมายและ

ภาษี(8) 

KPMG 

(Vietnam) 

Limited 

162,000 - 75,816 244,296 

INDD 

 

การใหบ้ริการท่ี

ปรึกษาธุรกิจ(9) 

FRG 

Chartered 

Accountants 

 

609,840 - 39,585 - 

LL การใหบ้ริการท่ี

ปรึกษาธุรกิจ(10) 

PLC (CAP) 

Limited 

23,326 - 50,327 - 

JM การใหบ้ริการท่ี

ปรึกษาธุรกิจ(11) 

PLC (CAP) 

Limited 

80,109 - 23,461 - 

CPWI การใหบ้ริการดา้น

กฎหมายและภาษี(12) 

KPMG 

India 

- - 71,145 - 

รวม 905,275 4,097,500 1,640,334 1,414,296 

หมายเหตุ :   

(1) การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ทาํลายสินคา้ 

(2) การให้คาํปรึกษาเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกังานใหญ่ระหวา่งประเทศและการกาํหนดราคาโอน 

(3) การให้คาํปรึกษาเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13 

(4) การให้บริการดา้นการประเมินโครงสร้างการทาํงานของหน่วยงานบญัชีเพ่ือนาํเสนอแนวทางการพฒันาเพ่ือสนบัสนุน

การเติบโตของบริษทั 

(5) การให้บริการดา้นการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการ 

(6) การให้บริการสอบทานสญัญาและให้คาํปรึกษาเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง  

(7) การให้บริการเก่ียวกบัการรับรองรายงานความย ัง่ยนื 

(8) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสํานักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 

2560 เป็นจาํนวน 108,000,000 ดองเวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0015 บาท) และในปี 2561 

จ่ายเงินไปแลว้เป็นจาํนวน 54,000,000 ดองเวียดนาม คงเหลือส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตจาํนวน 174,000,000 ดอง

เวียดนาม (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0014 บาท) 

(9) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสํานักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 

2560 เป็นจาํนวน 66,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 
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9.2400 บาท) และในปี 2561 จาํนวน 4,500 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อตัราแลกเปล่ียน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับ  

เอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท) 

(10) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสํานักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 

2560 เป็นจาํนวน 5,355 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.3559 บาท) และในปี 2561 เป็น

จาํนวน 12,208 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท)  

(11) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสํานักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 

2560 เป็นจาํนวน 18,391 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.3559 บาท) และในปี 2561 เป็น

จาํนวน 5,691 ดอลลาร์ฮ่องกง (อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท) 

(12) ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกบัสํานักงานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัโดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วในปี 

2561 เป็นจาํนวน 150,000 รูปีอินเดีย (อตัราแลกเปล่ียน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4743 บาท)  

(13) ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

 

9.7  การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดสํีาหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านกํากับดูแลกิจการ

อย่างสมํ่าเสมอ โดยอา้งอิงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของ ตลท. และ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การทบทวนการนาํ CG Code มาปรับใชก้บับริบททางธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับหลกัเกณฑใ์นเร่ืองใดท่ียงั

มิไดมี้การกาํหนดเป็นนโยบายหรือยงัมิไดน้าํไปปฏิบติัหรือปรับใช ้ฝ่ายบริหารจะรายงานใหค้ณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือพิจารณาทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี และนาํเสนอรายงานต่อ

คณะกรรมบริษทัฯ โดยในรอบปีท่ีผา่นมามีแนวปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ยงัมิไดน้าํไปปฏิบติัหรือปรับใชด้งัน้ี 

แนวปฏิบัตทิี่บริษทัฯ ยงัมไิด้นําไปปฏิบัติ 

หรือปรับใช้ 

เหตุผลและความจาํเป็น 

1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ย

กวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน 

ปั จจุบัน บ ริษัท ฯ  มีกรรมการจําน วน  15 คน  ซ่ึ ง

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า เหมาะสมกับ

ขนาดธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการกํากับดูแล

กิจการเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

เป็นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

2. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

 

 

 

 

แม้ว่ าป ระธาน ก รรม การข องบ ริษัท ฯ  จะไม่ ใช่

กรรมการอิสระ แต่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน

ท่ี เพียงพอ นอกจากน้ี  บ ริษัทฯ ได้มีการกําห นด

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธาน

กรรมการไวอ้ย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือให้เกิดกลไกในการถ่วงดุลอาํนาจ และมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี และสามารถ

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 198 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

แนวปฏิบัตทิี่บริษทัฯ ยงัมไิด้นําไปปฏิบัติ 

หรือปรับใช้ 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่างเป็น

อิสระ 

3. องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ย

กรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

ปั จจุบัน  คณ ะกรรมก ารบ ริษัท ฯ  ป ระกอบ ด้วย

กรรมการอิสระจํานวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงกรรมการอิสระทุกท่าน

เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าท่ี และสามารถแสดงความคิดเห็นและออกเสียง

ลงมติไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

4. คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายให้

กรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ือง

ไม่เกิน 9 ปี 

บริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

เกิน 9 ปีจาํนวน 3 คน คือ 1) นายอรรถพร ข่ายม่าน    

2) นายธีระ วิภูชนิน และ 3) นายชวลิต อตัถศาสตร์ ซ่ึง

ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญ

ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างสูงซ่ึงจะหาบุคคล      

มาทดแทนไดย้าก ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากรรมการ

อิสระทั้ง 3 ท่านน้ีไดใ้ห้คาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการของบริษัทฯ และแสดงให้เห็นถึงความเป็น

อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยการแสดงความเห็น 

หรือออกเสียงคดัคา้นโดยปราศจากการแทรกแซงจาก

ฝ่ายบริหาร 

5. บริษทัฯ ไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบ

สะสม (Cumulative Voting) 

ขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดใหเ้ลือกตั้งกรรมการโดยวิธี

คะแนนเสียงขา้งมาก และผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนน

เสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ได้

กาํหนดให้มีวิธีการอ่ืนในการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น

รายย่อยมาตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นราย

ย่อยใชสิ้ทธ์ิเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม หรือเสนอ

ช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการไดล่้วงหนา้ เป็นตน้  

6. บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัองค์

ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลง

มติในท่ีประชุมคณะกรรมการวา่ จะตอ้งมี

กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวน

การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

ให้ ถือ เสียงข้างมาก ยกเว ้น เร่ืองท่ี กฎห มายหรือ

ขอ้บงัคบัระบุคะแนนเสียงในการลงมติไวอ้ย่างชดัเจน 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติท่ีใช ้    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 199 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

แนวปฏิบัตทิี่บริษทัฯ ยงัมไิด้นําไปปฏิบัติ 

หรือปรับใช้ 

เหตุผลและความจาํเป็น 

กรรมการทั้งหมด อยูเ่ดิมมีความเหมาะสมดีแลว้ 

7. คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง

อยา่งนอ้ย 1 คน 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัไม่มีกรรมการ

อิสระท่ีเป็นผูห้ญิง อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัฯ 

อาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิงไดใ้น

อนาคต หากบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้น และ

มีความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ของบริษทัฯ 

 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 200 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

ตลอดเส้นทางการดาํเนินธุรกิจกว่า 29 ปี บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การพฒันาชุมชนและสังคมใหเ้ติบโตร่วมกนัถือเป็น

กุญแจแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการสร้างสรรคโ์ครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เน้นการนาํจุดแข็งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มาช่วยพฒันาศกัยภาพ

ชุมชนและสังคม ตลอดระยะเวลาการดาํเนินการดังกล่าวบริษทัฯ ได้ดาํเนินการวิเคราะห์จุดเด่นเพ่ือขยายผล

ความสําเร็จให้เพ่ิมสูงยิ่งข้ึน ควบคู่ไปกบัการขยายขอบเขตการดาํเนินการใหค้รอบคลุมประเด็นท่ีหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน มุ่งหวงัตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบริบทการเปล่ียนแปลงของโลก และ

สอดคลอ้งตามเป้าหมายหลกัท่ี 1 หลกัท่ี 3 และหลกัท่ี 4 ของกลยุทธ์ “แมค็โคร 4.0” โดยมีพนกังานของบริษทัฯ เขา้

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัฯ ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเปิดโอกาสให้พนักงานร่วม

สร้างส่ิงดี ๆ ตอบแทนสู่สังคม นํามาซ่ึงความรักและความผูกพันต่อองค์กร นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัร่วมมือกับ

พนัธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีบริษทัฯ ตั้งปณิธานไว ้

10.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคํานึงถึงความสมดุลทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิ งแวด ล้อม  บ ริษัท ฯ  ได้กําห น ด น โยบ ายเก่ียวกับ ค วาม รับ ผิ ดช อบ ต่ อสั งคม  (Corporate Social 

Responsibilities Policy) เพ่ือส่ือสารและขับเคล่ือนการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ                                   

สานสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 

3R’s Sustainability Committee โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR นําเสนอแผนการ

ดาํเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการทาํงาน CSR ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมคณะเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณา

อนุมติัเป็นประจาํทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจดัเตรียมรายงานสรุปผลการดาํเนินงานกิจกรรม CSR     

ท่ีกระทาํในปีท่ีผา่นมาใหค้ณะเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ

ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่

ไปกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีมูลค่าเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น  

นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมได้

อย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้หลกั ดงัน้ี  

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

10.2 การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการบริหารจดัการ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

โดยไดบู้รณาการ การจดัการภายใตข้อ้กาํหนดกฎหมาย สําหรับการดาํเนินกิจการของแม็คโคร ขอบเขต

ครอบคลุมทุกสาขา คลงัสินค้า และสํานักงานใหญ่ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีแก่พนักงาน ผูรั้บเหมา ตลอดจน ลูกคา้ ผูม้าใช้บริการ 

ภายใตพ้ื้นท่ีในกาํกบัดูแลของทางบริษทั  

นับตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ มุ่งมัน่ให้เกิดการพฒันาดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดว้ยการกาํหนดความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํทุกวิถีทางเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการ

ทาํงาน รวมถึงสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนกังานทุกคน กาํหนดเป้าหมาย การไม่มีอุบติัเหตุในการทาํงานถึงขั้น

หยุดงาน ทั้งของพนกังานประจาํ พนกังานส่งเสริมการขาย พนกังานจา้งเหมา รวมถึงลูกคา้ผูท่ี้มาใชบ้ริการ 

ซ่ึงครอบคลุมถึง 

⋅ การมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั 

⋅ การจดัทาํระบบการทาํงานท่ีปลอดภยั รวมทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์

ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการทาํงาน 

⋅ กําหนดมาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องมีความมั่นใจในการ

ปฏิบติังาน และลกูคา้มีความมัน่ใจในการใชบ้ริการ 

⋅ จดัให้มีการฝึกอบรม สัมมนาแนะนาํให้ความรู้แก่พนกังาน เก่ียวกบัสุขภาพ อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ไดแ้ก่ การอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั การจดั

กิจกรรม “Big Cleaning Day” การจดัส่งพนักงานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร และการรณรงค ์“แมค็โคร ขบัข่ีปลอดภยั” เป็นตน้ 

⋅ จดัให้มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงานท่ีถูกสุขอนามยั รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่าง ๆ  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 10 ความรับผดิชอบต่อสังคม หนา้ท่ี 202 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานบริหาร ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเป็นรูปธรรม และนาํไปสู่การป้องกนัอุบติัเหตุใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

โดย 

⋅ กาํหนดกลยุทธ์ดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเขม้แข็งของการจดัการภายใน

สาขาและสํานกังานใหญ่ โดยก่อตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานข้ึน ในทุกสาขาภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย เพ่ือขบัเคล่ือน สนบัสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน รวมถึงการป้องกัน

อุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานและสภาพท่ีไม่ปลอดภยั อนันาํไปสู่การป้องกนัอุบติัเหตุอย่างเป็น

รูปธรรม 

⋅ กาํหนดกลยุทธ์การตรวจประเมินความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดย

คณะกรรมการตรวจประเมินจากกลุ่มธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการจดัการของแต่ละสาขามี

ความปลอดภยั อนัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือนาํมาปรับปรุงและพฒันา ในงานดา้นความ

ปลอดภยัของสาขาและคลงัสินคา้   

⋅ กาํหนดกลยุทธ์การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัข้ึน ผ่าน Leadership Engagement เพ่ือให้เกิดการ

เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในกลุ่มผูบ้ริหารของสาขา และถ่ายทอดส่งต่อยงัผูป้ฏิบติังานใน

แต่ละลาํดบัชั้น และกาํหนดดชันีช้ีวดั เพ่ือให้เกิดการวดัผลไดเ้ชิงประจกัษ ์อนันาํไปสู่จิตสาํนึกและ

วฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน  

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้เป็นปีของการเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยอย่างย ัง่ยืน (Safety 

Culture and Sustainability ) ผ่านกลยุทธ์ดา้นการสร้างความเขม้แข็งภายในองค์กร การตรวจประเมินโดย

คณะกรรมการการตรวจประเมินภายนอกและ Leadership Engagement มีการจดัหลกัสูตรการอบรมดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การปฐมนิเทศพนกังานโดยบรรจุหลกัสูตร

การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมถึงการจดัอบรมสร้างเสริม

วฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์รใหก้บัผูบ้ริหารใหม่ของสาขา รวมทั้งจดัใหมี้ระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบั

การทาํงาน ให้แก่พนักงานและผูรั้บเหมา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการทาํงาน ให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง

ปลอดภัยต่อตนเอง ผูร่้วมงาน และลูกคา้ผูม้าใช้บริการ จดัให้มีอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลให้แก่

ผูป้ฏิบัติงาน ตามความเส่ียงของงาน ครอบคลุมทั้ งส่วนของพนักงานและผูรั้บเหมาประจาํ และจดัให้มี

รายงานอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ตลอดจนเหตุการณ์ท่ี

มีความเส่ียง ทาํการสอบสวนอุบติัการณ์เพ่ือหาสาเหตุ กาํหนดมาตรการการแกไ้ขป้องกนั และรายงานตรง

ต่อผูบ้ริหารทั้งสาขาและสํานักงานใหญ่ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกดา้นความ

ปลอดภยัอนันาํไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์ร จดัใหมี้การตรวจประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน อาทิ การตรวจวดัสภาพแสง เสียง ความร้อนในสถานท่ีทาํงาน การตรวจวดัคุณภาพอากาศใน

อาคารสาํนกังาน เพ่ือใชใ้นการปรับสภาพการทาํงานให้มีความเหมาะสม มีความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน 
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รวมถึงจดัใหมี้การตรวจประเมินปัจจยัเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัในพ้ืนท่ีทาํงาน โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ และ

จดัการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงใหก้บัพนกังาน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัและส่งเสริมใหเ้กิดสุขภาวะอนามยั

ท่ีดีของผูป้ฏิบติังาน   

10.3 การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ คาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจให้ควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การเคารพในสิทธิของชุมชนและ

สังคม โดยมุ่งเนน้การไม่กระทาํการใด ๆ อนัส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

เคร่งครัดในการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร และพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  

ความตั้งใจในการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และลดผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ไดถู้ก

ผนวกเขา้เป็นหน่ึงในแผนกลยทุธ์แมค็โคร 4.0 การดาํเนินการภายใตก้ลยทุธ์ดงักล่าวครอบคลุมตั้งแต่ตน้ไป

จนถึงปลายห่วงโซ่อุปทาน โดยอาศยัการร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีหลากหลาย อาทิ การร่วมมือกบัคู่คา้ใน

การสรรหาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถย่อยสลายไดเ้พ่ือให้ผูบ้ริโภค

สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑท่ี์ช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและไดเ้ลือกใชสิ้นคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ การบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร จดัใหมี้การคดัแยกวสัดุเหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกลูภายใน

กิจการ เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงการจดัการส่ิงปฏิกลูใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  มีการ

จดัการนํ้ าเสียจากการดาํเนินธุรกิจผ่านระบบบาํบดั และจดัโครงการ Zero wastewater discharge นาํนํ้ าจาก

การบาํบดัมาใชใ้นพ้ืนท่ีสีเขียวภายในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร เพ่ือไม่ใหข้องเสียไหลออกสู่ชุมชน เป็น

การประหยดันํ้ า และเสริมสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีของสาขา อีกทั้ งบริษทัฯ ยงัริเร่ิมขยายขอบเขตการ

ดาํเนินการใหค้รอบคลุมการจดัการของเสีย เช่น โครงการศึกษาการจดัทาํวสัดุปรับปรุงดินจากเศษอาหาร ส่ิง

เหล่าน้ีถือเป็นการวางรากฐานเพ่ือกา้วเขา้สู่เป้าหมายการเป็นตน้แบบของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีไม่มีของเสีย

ในอนาคต  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการบริหารจดัการพลงังาน ระบบมาตรฐานสากลท่ีมีความเข้มขน้ได้ถูกนํามาใช้เป็น

แนวทางขบัเคล่ือนการดาํเนินการดงักล่าวของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดศึ้กษาถึงแนวทางการดาํเนินการ

ภายใตข้อ้กาํหนด ปรับปรุง พฒันา ระบบการจดัการพลงังานของบริษทัฯ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจ

รับรองระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรือ ISO 50001:2011 

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ซ่ึงขอบเขตครอบคลุมสํานักงานใหญ่ และศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แม็คโครจาํนวน 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาศาลายา สาขานครอินทร์ สาขาคลองหลวง และสาขานครนายก 

เพ่ือเป็นการยกระดบัระบบจดัการดา้นพลงังานให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํ สร้างความเช่ือถือในระดบัสากล

และเกิดความยัง่ยืนด้านการจดัการพลงังานขององค์กร ผลสําเร็จจากความตั้ งใจในการดาํเนินการด้าน

อนุรักษ์พลงังาน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการเชิดชูเกียรติจากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน ในฐานะสถานประกอบการท่ีมีผลงานดีเด่น โครงการส่งเสริมระบบการจดั

การพลงังานในระดบัสากล ISO 50001 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561  
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อย่างไรก็ตาม การสร้างจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัพนกังาน เป็นส่ิงสาํคญัท่ีบริษทัฯ ถือเป็น

พ้ืนฐานการในดาํเนินการดา้นการบริหารจดัการพลงังาน อาทิ การรณรงค์การใช้ทรัพยากรในสํานักงาน

อย่างคุม้ค่า การกาํหนดให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเม่ือเลิกใชง้าน การควบคุมอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

การดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจดัการพลงังานเป็นส่ิงสาํคญัและตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมี

ส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สงัคมและในทุก ๆ ท่ีท่ีบริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงในปี 2562 

บริษทัฯ มีแผนการเพ่ิมสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนในการดาํเนินการศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโคร โดย

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงทางพลงังาน ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และเป็นการดาํเนินการตามเป้าหมายระดบักลยทุธ์แมค็โคร 4.0 ในการลดความเขม้ขน้การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 

เพ่ือให้การดาํเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ และโปร่งใส บริษทัฯ ไดใ้ห้

หน่วยงานตรวจสอบภายนอกเขา้ทวนสอบความถูกตอ้งของการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความยัง่ยืนของบริษทัฯ 

ตามมาตรฐาน GRI Standard เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในแนวทางการจดัการและข้อมูลด้านพลงังาน การ

จดัการมลภาวะ การจดัการของเสีย สุขภาพ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นตน้ 

10.4 อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในศูนย์จาํหน่ายสินค้า  

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผ่าน

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของสาขา ใหมี้ความยัง่ยืน เนน้

การจดัการภายใตก้รอบของกฎหมาย และเป็นแนวทางเดียวกนักบัการจดัการของภาครัฐ ในปี 2561 บริษทัฯ 

มีสาขาภายในประเทศท่ีไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่น ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั้งส้ิน 52 สาขาโดยแบ่งเป็น รางวลัระดบัประเทศ จาํนวน 22 สาขา 

ระดับจงัหวดั 25 สาขา และประกาศนียบตัรชมเชยระดบัจงัหวดั 5 สาขา ตามลาํดบั อีกทั้ง ไดรั้บรางวลั 

กิจกรรมการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานให้เป็นศูนย ์(Zero Accident Campaign) ระดบัประเทศ 

จาํนวน 1 สาขา การเข้าร่วมการตรวจประเมินด้าน Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI 

Standard เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในแนวทางการจดัการดา้นสุขภาพ อาชีวอนามยั และความปลอดภยัท่ีเป็น

สากล ผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยดชันีช้ีวดั

ดา้นความปลอดภยั (Safety Index) ของทุกสาขา โดยพิจารณาจากอตัราการบาดเจบ็ในการทาํงานถึงขั้นหยุด

งาน (Lost time injury frequency rate : LTIFR) อยูท่ี่ระดบั 2.26 เทียบจาก ชัว่โมงการทาํงาน 1 ลา้นชัว่โมง 

10.5 การให้ความรู้ การอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งหมายใหเ้กิดการดาํเนินการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน 

การปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ให้แก่

องคก์รและพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นส่วนในการเติมเตม็ความสาํเร็จท่ีสาํคญัตามความมุ่งหมาย

ดงักล่าวได ้โดยจดัใหมี้การอบรมสร้างจิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั รวมถึงผูบ้ริหารท่ี
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เข้าประจาํท่ีสาขา โดยกาํหนดให้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านส่ิงแวดลอ้มตั้ งแต่เร่ิมเข้าทํางานผ่านการ

ปฐมนิเทศ ณ สํานกังานใหญ่ มุ่งเนน้การส่ือสารและรณรงค์ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชน   

ผลของการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดถู้กรายงานต่อผูบ้ริหารตามสายงาน เพ่ือนาํไปสู่แนวทางการ

ปรับปรุง การกาํหนดแผนงานของแต่ละส่วนงาน และกาํหนดเป้าหมายของบริษทัฯ ใหส้ามารถนาํไปปฏิบติั

อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนต่อไป 

10.6 คู่คิดธุรกจิโชห่วย 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการมิตรแทโ้ชห่วยอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 เพ่ือตอกย ํ้าถึงจุดยืน “คู่คิดธุรกิจคุณ” 

โดยจดักิจกรรมใหค้วามรู้การจดัการร้านคา้ปลีกในรูปแบบต่าง ๆ โดยปัจจุบนัมีร้านโชห่วย มินิมาร์ทเขา้ร่วม

โครงการกว่า 45,000 ร้านคา้สมาชิก อีกทั้งยงัมีการจดักิจกรรมการประกวดแผนพฒันาออกแบบปรับปรุง

ร้าน “ทายาทโชห่วย โชวเ์สน่ห์” โดยร้านคา้ผูช้นะเลิศไดรั้บการปรับปรุงร้านจริงตามแบบแผนการพฒันา 

เพ่ือให้การยกระดบัร้านโชห่วยท่ีมีศกัยภาพเตรียมความพร้อมเขา้ไปในยุค 4.0  อย่างไรก็ตาม ดว้ยบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ทั้งสภาพการแข่งขนัท่ีมีความทา้ทายมากข้ึน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

อย่างกา้วกระโดด กอปรกบัความแตกต่างของช่วงระยะห่างของผูป้ระกอบการแต่ละวยัมีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึง

แปรผกผนักบัร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีกาํลงัจะสูญหายไป  บริษทัฯ จึงมุ่งเสริมสร้างศกัยภาพของผูป้ระกอบการ

ร้านคา้ปลีกในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถปรับตวัให้ยืนหยดัอย่างมัน่คงภายใตบ้ริบทของ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลง และสามารถดึงดูดลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิมผ่านการบริการและช่องทางการ

ขายท่ีหลากหลาย   

ในปี 2561 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการติดปีกความรู้ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการโชห่วย เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เพ่ิมโอกาสในการเติบโต สามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีนิยมการซ้ือของผ่านช่องทางดิจิทลัมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กบัผูป้ระกอบการโช

ห่วยในการเขา้สู่สงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านการจดักิจกรรม เช่น การจดังานตลาดนัดโชห่วยคร้ัง

ที่ 10 ภายใตแ้นวคิด โชห่วย 4.0 “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” สู่การเปล่ียนโฉมร้านโชห่วยแบบเดิม ใหเ้ป็นร้าน

โชห่วยใหม่ท่ีมีเสน่ห์โดดเด่น ตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงสู่ยุค 4.0 โดยบริษทัฯ ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญดา้นการทาํการตลาดผา่นส่ือดิจิทลั (Digital Marketing) มาแบ่งปันประสบการณ์การทาํธุรกิจในยุค

ดิจิทลัให้ประสบความสําเร็จ การจดังานสัมมนาในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มีสาขาตั้งอยู่ ตลอดจนเพ่ิมเติม

เน้ือหาในการอบรมโดยผนวกหัวขอ้เก่ียวกบัการนาํเทคโนโลยีเพ่ือยกระดบัธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงสอดรับกบั 

กลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการเช่ือมธุรกิจระหวา่งช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์(Online to Offline)  

บริษทัฯ เดินหน้าต่อยอดโครงการฯ โดยร่วมมือกบัมหาวิทยาลยักว่า 85 แห่ง จดัทาํกิจกรรม “U-Project 

(แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพฒันาร้านค้าปลีกท้องถ่ิน)” ซ่ึงเป็นส่วนขยายต่อยอดจากชุด

โครงการมิตรแทโ้ชห่วย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศึกษานาํความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจมาใช้
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ปฏิบติัจริงในการพฒันาธุรกิจร้านโชห่วยในชุมชนของตนเอง โดยมีทีมงานแม็คโครมิตรแทโ้ชห่วยเป็น 

พ่ีเล้ียงตลอดระยะเวลา 5 เดือนของกิจกรรม คอยใหค้วามรู้ อาทิ ดา้นการบริหารจดัการคา้ปลีก การจดัเรียง

สินคา้ การปรับปรุงร้าน การทาํรายการส่งเสริมการขาย ซ่ึงนาํไปสู่การปฏิบติัจริง สร้างยอดขายใหเ้พ่ิมสูงข้ึน 

พร้อมทั้ งการเสริมสร้างนักศึกษา คนรุ่นใหม่ผ่านการให้ความรู้และการศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

เตรียมความพร้อมก่อนการเขา้สู่โลกธุรกิจ โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบนั มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 

33,637 คน และมีผูป้ระกอบการเขา้ร่วม 6,353 ราย โดยจากผลการสํารวจพบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

เพ่ิมข้ึนอนัเน่ืองมาจากยอดขายท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐกว่า 10 หน่วยงาน โดยการนาํทีมงานแมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย

ร่วมเป็นวิทยากรและใหค้วามรู้แก่ร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐใน 30 จงัหวดั ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 7,061 คน เพ่ือ

ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจดัการธุรกิจและการสร้างช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ผ่านการอบรมเชิง

ปฏิบติั ยกระดบัร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐภายใตห้วัขอ้ “การบริหารจดัการร้านคา้อย่างมืออาชีพ” นอกจากน้ี 

บริษทัฯ มิไดห้ยุดการดาํเนินงานไวแ้ค่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียว แต่ยงัขยายโครงการแม็คโครมิตรแทโ้ช

ห่วย ไปยงัทุกประเทศท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปดาํเนินกิจการ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯ สามารถสร้างทีมงานแม็ค

โครมิตรแทโ้ชห่วยในประเทศกมัพชูา และมีแผนท่ีจะพฒันาเพ่ิมศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง  

เส้นทางการพฒันาโชห่วยในยุค 4.0 นั้น นอกจากบริษทัฯ จะมีศูนยมิ์ตรแทโ้ชห่วยท่ีให้ความรู้การจดัการ

ร้านคา้ปลีกอย่างเป็นระบบ และสนบัสนุนให้โชห่วยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยบริหารจดัการร้านคา้แลว้ 

บริษทัฯ เลง็เห็นความสาํคญัในการส่งเสริมใหร้้านโชห่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยการเพ่ิมสินคา้และ

บริการเพ่ือสร้างความแตกต่างท่ีเป็นท่ีตอ้งการของคนในชุมชนเขา้ไปในร้าน โดยไดริ้เร่ิมโครงการ “ครัว

ชุมชน” ท่ีผสมผสานจุดแข็งของบริษทัฯ และร้านคา้โชห่วยเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทั้งลกูคา้

ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค โดยจุดแข็งของแม็คโคร คือ มีสินคา้อาหารท่ีมีคุณภาพ และพร้อมท่ีจะพฒันา

สินคา้ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการนาํสินคา้นั้นไปจาํหน่ายต่อ โดยโครงการ “ครัวชุมชน” เนน้การส่งเสริมให้

ร้านโชห่วยจาํหน่ายสินคา้อาหารแช่แขง็ในตูแ้ช่แขง็ อาหารสด ไข่ และ เคร่ืองเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบ

ในการปรุงอาหารเพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหล้กูคา้ในชุมชนสามารถซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุง ท่ีสะอาดและมี

คุณภาพเพ่ือนาํไปประกอบอาหารสาํหรับครอบครัว เป็นการสร้างความแตกต่างใหร้้านคา้เพ่ิมเติมจากสินคา้

ท่ีขายอยูเ่ดิมและดึงดูดลูกคา้เขา้ร้านเพ่ิมข้ึน ทาํใหส้ามารถสร้างรายไดแ้ละเพ่ิมผลกาํไรไดสู้งข้ึน ซ่ึงจะทาํให้

ร้านโชห่วยยงัคงเป็นศูนยก์ลางของชุมชนท่ีทุกคนจะมาซ้ือของกินของใชใ้นชีวิตประจาํวนั นบัเป็นการต่อ

ยอดธุรกิจจากตน้นํ้าสู่ปลายนํ้า อนัจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 

10.7 คู่คิดธุรกจิ ด้านอาหาร 

ดว้ยการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจอาหารอนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว ทั้ งการ

เพ่ิมข้ึนของจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศและรายรับจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ รวมถึงการขบัเคล่ือน

กลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหารสู่สากล ตามวิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ือง

การจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สาํหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” ส่งผลใหก้ารพฒันาคุณภาพ

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 10 ความรับผดิชอบต่อสังคม หนา้ท่ี 207 
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ผูป้ระกอบการด้านธุรกิจอาหารถือเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคัญเสมอมา บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการ

สนบัสนุนวตัถุดิบคุณภาพดี สด สะอาดในราคาขายส่งแก่สมาชิกผูป้ระกอบการร้านอาหารกวา่ 300,000 ราย 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการประกอบธุรกิจอาหารภายใตห้ัวขอ้ 

“การออกแบบ และตกแต่งจานอาหาร” (Food Stylist & Food Presentation) ณ ห้อง Makro Culinary 

Center (MCC) ของอาคารธาราพฒันาการ สํานกังานใหญ่ ซ่ึงเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพ่ือ

ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกลชิ้ด จากเชฟ ประชนั วงศอุ์ทยัพนัธ์ เชฟมืออาชีพระดบัโลก ท่ีเต็มเป่ียมดว้ย

ความรู้ และเคลด็ลบัในการสร้างสรรคเ์สน่ห์ใหก้บัอาหาร อาทิ ศิลปะการจดัตกแต่งจานอาหาร การออกแบบ

อาหาร การนาํเสนอรูปแบบ การตกแต่งอาหารใหเ้ขา้กบัธุรกิจ และการเพ่ิมมูลค่าอาหาร รวมทั้งทิศทางการ

บริโภคอาหารในปัจจุบนั เพ่ือให้ลูกคา้ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปใช้พฒันาต่อยอดเส้นทางอาชีพของ

ตนเองต่อไปได ้ทั้งน้ี อีกหน่ึงกิจกรรม คือ “วนันัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร” จดัข้ึนเพ่ือใหค้าํปรึกษาการ

บริหารจดัการร้านอาหาร การออกแบบหอ้งครัว การเลือกเมนูในร้าน การบริหารตน้ทุน และการสาธิตการ

ทาํอาหารนานาชาติ โดยทีมเชฟท่ีมีประสบการณ์สูงของบริษทัฯ จะเดินทางไปใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ

ตามสาขาแมค็โครในแต่ละภูมิภาค 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดังาน “แมค็โคร โฮเรกา้” หรือ “มหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์” อยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปีตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจโฮเรกา้ 

ซ่ึงประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจจดัเล้ียงไดพ้บปะ แลกเปล่ียน

ความรู้และนวตักรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยในปี 2561 แม็คโครได้จดังานแม็คโคร

โฮเรกา้ คร้ังท่ี 13 ภายใตแ้นวคิด “The Inspiration จุดประกายความคิด ต่อยอด...ธุรกิจคุณ” เนน้การสร้าง

แรงจูงใจให้แก่ผูป้ระกอบการโฮเรกา้ทั้งท่ีมีธุรกิจอยู่แลว้ ผูท่ี้ตอ้งการเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ หรือผูท่ี้สืบทอด

กิจการครอบครัว ใหเ้กิดความมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจอาหาร เติบโตและตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงตามเท

รนด์ของผูบ้ริโภคในยุค 4.0 นอกจากน้ี ภายในงานยงัมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

(Workshop) กิจกรรม C.I.Y Cook it Yourself กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหาร และกิจกรรม “แม็คโคร โฮเรก้า ชา

เลนจ์ 2018”  ท่ีไดรั้บการรับรองการแข่งขนัจากสมาคมเชฟโลก (WACS ENDORSE) เพ่ือเฟ้นหาเชฟไทย

ไปแข่งขนัต่อในเวทีระดบัโลก เป็นตน้ 

10.8 ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยนื 

กวา่ 29 ปีท่ีลกูคา้ผูป้ระกอบการใหค้วามไวว้างใจในสินคา้กลุ่มอาหารของแมค็โคร ทั้งในดา้นคุณภาพ ความ

สดสะอาด และความปลอดภยัตามมาตฐานของกฎหมายและหลกัปฏิบติัสากล อนัเป็นผลมาจากความมุ่งมัน่

ของบริษทัฯ ในการพฒันาและใหค้วามรู้แก่เกษตรกรอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจาํหน่าย 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าไดส่้งมอบสินคา้มีคุณภาพและปลอดภยั ในปี 2561 บริษทัฯ เปิดตวั “โครงการแม็คโคร คัด

สรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” โดยร่วมลงนามกบักลุ่มสหกรณ์ 7 กลุ่มทัว่ประเทศ สานพลงัความ

ร่วมมือสู่การพฒันาเกษตรกรไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายไดใ้ห้เกษตรกรไทยกว่า 1,400 รายอย่าง
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ยัง่ยืน ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ รับซ้ือผกัและผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 

115,000 ตนั เพ่ือจาํหน่ายในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร 129 สาขาทัว่ประเทศ 

10.9 มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการมอบโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี

แก่เยาวชนไทย เพ่ือเติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ด้วยการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่เยาวชน รวมถึงมอบคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้

ดาํเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือความยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง โดยมอบเงินทุนจาํนวน 2,628,000 บาท เพ่ือ

สนบัสนุนโครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่สาํหรับผูพิ้การและผูดู้แลผูพิ้การ ท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

10.10 โครงการ “ส้มปลอดภัยคนไทยยิม้ได้” 

สม้ถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีประสบปัญหาสารเคมีตกคา้งเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในประเทศไทย ดงันั้น จึงมี

ความเส่ียงต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคและเกษตรกร จากการสาํรวจพบวา่ เกษตรกรหลายรายขาดความรู้ในการ

ปลูกส้มในวิธีท่ีปลอดภยั บริษทัฯ จึงมีแนวคิดริเร่ิมโครงการ “ส้มปลอดภยัคนไทยยิ้มได”้ ในปี 2557 โดย

ผนึกกําลังความร่วมมือระหว่างแม็คโคร คณะกรรมการอาหารและยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ภาคีเครือข่าย และองคก์รอิสระ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กษตรกรใน

สวนส้มอินทรียป์ฏิบติัตามมาตรฐานสากลดา้นความปลอดภยัของอาหาร การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี

สาํหรับพืช (Good Agricultural Practice - GAP) สร้างมาตรการและนวตักรรมในการลดสารพิษตกคา้ง และ

ยกระดบัการบริหารจดัการของเกษตรกรตั้งแต่ตน้นํ้ า กลางนํ้ า จนถึงปลายนํ้ า โครงการดงักล่าวดาํเนินการ

อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกส้มกว่า 20,000 ไร่ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคสามารถ

ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกส้มผ่านช่องทางแม็คโคร i-Trace ดว้ยระบบ QR Code เพ่ือมัน่ใจไดว้่าส้มของ 

แมค็โครมาจากแหล่งท่ีสะอาดและปลอดภยั 

10.11 ส่งมอบคุณค่า ร่วมพฒันาท้องถิ่น 

ผลจากการสั่งสมประสบการณ์การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ พบว่าบ่อยคร้ังท่ีปัจจยั

ทางดา้นความคล่องตวัส่งผลโดยตรงต่อระดบัความสําเร็จและประสิทธิภาพของการดาํเนินโครงการเพ่ือ

สังคม เพ่ือให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนภายใตยุ้ทธศาสตร์ แมค็โคร 4.0 บริษทัฯ 

ไดส่้งเสริมให้พนกังานในทุกศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครไดร่้วมออกแบบและดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ี

สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมทอ้งถ่ิน ภายใตกิ้จกรรม “แม็คโครทาํดี 100 สาขา เพ่ือ 100 ชุมชน” ซ่ึงเป็น

กิจกรรมท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ส่งผลให้การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความ

คล่องตวัและตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีมีความจาํเพาะของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเป็นองค์กรท่ีเป็นท่ีรักในท้องถ่ิน อีกทั้ งยงัเพ่ิมความ

หลากหลายของลกัษณะกิจกรรมการดาํเนินการเพ่ือสังคมอีกดว้ย ยกตวัอย่าง การให้ความรู้ในการปลูกผกั
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สวนครัวท่ีถูกตอ้งแก่นักเรียน การบริจาคถงัขยะและร่วมกนัทาํความสะอาดชายหาดใกลเ้คียงสาขาของ 

แมค็โคร การสร้างฝายชะลอนํ้า การทาํความสะอาดและดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีรอบชุมชน เช่น 

วดั ศาสนสถาน โรงเรียน สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน รวมทั้งขุดลอกคูคลอง การบริจาคโลหิต เหล่าน้ี

ลว้นส่งเสริมความผูกพนัระหว่างบริษทัฯ ชุมชน และพนกังาน ปลูกฝังค่านิยมให้พนกังานมีจิตอาสา และ

เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการทาํใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม 

10.12 แมค็โครรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มตลอดห่วงโซ่อุปทานในการดาํเนินธุรกิจ  

ทั้งการจดัการพลงังานทั้งภายในองคก์รและการขนส่งสินคา้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจดัการ

ของเสีย และการจดัการทรัพยากรนํ้า เพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมโดยรอบใหน้อ้ยท่ีสุด บริษทัฯ ได้

นาํแนวคิด 3R ประกอบดว้ย Reduce ลดการใชส่ิ้งท่ีไม่จาํเป็น Reuse การใชท้รัพยากรอยา่งรู้ค่า และ Recycle 

การนํากลบัมาใช้ใหม่ มาใชส้ร้างจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้มภายในองค์กร โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิม

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีช่วย

เพ่ิมสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนของบริษทัฯ โดยใชพ้ื้นท่ีหลงัคาของอาคารศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โคร 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ด ้และมีแผนท่ีจะผลิตไฟฟ้าภายในปี 2562 ซ่ึงจะสามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกไดป้ระมาณ 300 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปีต่อสาขา พร้อมทั้งดาํเนินโครงการ

อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บโล่เกียรติคุณในฐานะ

สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมพฒันาระบบการจัดการพลงังานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) ซ่ึงเป็น

ผลสําเร็จจากการท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินนโยบายการลดการใช้พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ จนไดผ้่านการรับรองระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 สาํหรับสถานประกอบการ 5 แห่ง 

ไดแ้ก่ สาํนกังานใหญ่ สาขาคลองหลวง สาขาศาลายา สาขานครนายก และสาขานครอินทร์ ในขณะเดียวกนั 

บริษทัฯ ได้ร่วมโครงการประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ T-VER ของ

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) รับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ 

2,163  ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี เป็นการลดการใชพ้ลงังานได ้3.8 ลา้นกิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี 

บริษทัฯ ประยุกตใ์ชแ้นวทางท่ีหลากหลายเพ่ือลดการใชพ้ลงังานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง

ต่อเน่ือง ประกอบไปดว้ย การเปล่ียนมาใช้ดวงโคมไฟแสงสว่างประสิทธิภาพสูง LED ในศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โคร การเพ่ิมความหนาของผนงัฉนวนข้ึนร้อยละ 50 เพ่ือควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ 

การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ Automated-Storage/ Retrieval System (ASRS) ในการควบคุมสินค้า 

แช่แข็งในห้องจัดเก็บสินค้าท่ีมีความสูงราว 30 เมตร เพ่ือลดพ้ืนท่ีในการทาํงานและประหยดัพลงังาน 

ตลอดจนการนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าผลิตนํ้าร้อนเพ่ือใชใ้นการทาํความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนยก์ระจาย

สินคา้คลงัอาหารสด และการลงทุนขยายตูบ้รรจุสินคา้ขนาด 45 ฟุต จาํนวนมากกว่า 405 ตู ้เพ่ือลดจาํนวน

เท่ียวของการขนส่งลงและประหยดันํ้ ามัน ในปี 2561 บริษัทฯ ประหยดันํ้ ามันจากการขนส่งได้ 4.12  

ลา้นลิตร หรือ 11,417 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ ประหยดัไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 8.33 จากปี 2560 โดยรวมแลว้  
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ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ สามารถลดการใชพ้ลงังานได ้4.02 ลา้นกิโลวตัตต่์อชัว่โมงทัว่ทั้งองคก์ร และสามารถ

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งองคก์รได ้13,711 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในการสรรหาวตัถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหาวตัถุดิบจากแหล่งท่ีปฏิบติัโดยเคารพต่อส่ิงแวดลอ้ม รักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนในรอบดา้น อีกทั้งไดต้อบรับนโยบายจากทางภาครัฐในการเขา้

ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ “ทาํความดีดว้ยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช ้ถุงพลาสติก” และมุ่ง

ศึกษาและพฒันาบรรจุภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบทางธรรมชาติและย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ เพ่ือเป็นการ

ดาํเนินการตามนโยบายบรรจุภณัฑท่ี์ย ัง่ยืน เครือเจริญโภคภณัฑ ์เพ่ือลดปริมาณบรรจุภณัฑแ์ละพลาสติกท่ี

กลายเป็นขยะ ทั้งน้ี ตลอด 29 ปีของการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดย้ึดถือนโยบายไม่ใชถุ้งพลาสติก ซ่ึงถือเป็น

หน่ึงในแนวทางสําคญัท่ีช่วยสร้างความตระหนกัรู้ให้กบัพนักงานและลูกคา้ในการลดขยะพลาสติกลงสู่

ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถลดขยะพลาสติกไดเ้ดือนละ 16.5 ลา้นถุง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดร่้วม

รณรงค์ทาํความสะอาดชายหาด บริจาคถงัขยะเพ่ือแยกขยะพลาสติกตามชายหาดใกลเ้คียงศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้แมค็โคร เพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีลงสู่ทอ้งทะเลอนัเป็นการทาํลายระบบนิเวศน์และส่ิงมีชีวิตใต้

ทะเล 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงว่า เป็นกลไกและ

เคร่ืองมือ  ในการผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้ง

บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้นอกจากน้ีวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน เพ่ือใหเ้กิดความ

มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในดา้นการเงิน ดา้นการรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบ และนโยบายท่ีจะทาํใหร้ะบบการทาํงานของบริษทัฯ มีความถกูตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้

รวมทั้งลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการพฒันาระบบการควบคุมภายใน

ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน               

ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้ งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชี                    

ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียงรวมทั้งมีความเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์     

แห่งประเทศไทย โดยทาํหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลของบริษทัฯ และ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ อีกทั้งสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ

การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณา

ประเด็นสาํคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ ถอดถอนผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทาํหนา้ท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบติังานของ

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบติัตามระบบ

การควบคุมภายในท่ีไดก้าํหนดอย่างเหมาะสม โดยไดป้ระเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ

การควบคุมภายในโดยยึดหลกัการควบคุมภายในท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Internal Environment) 

บริษทัฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดีพร้อมทั้งกาํหนด

นโยบายการการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงระบุบทบาท และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไวอ้ย่างชัดเจน รวมทั้ งมีข้อกาํหนด

เก่ียวกบัจริยธรรม เพ่ือเป็นรากฐานในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร มีการส่ือสารใหพ้นกังานทุกระดบั
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ไดรั้บทราบและถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการจดัโครงสร้าง

องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมกบัการดาํเนินงานอยู่เสมอ 

เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานได้ชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ี

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในท่ีดี 

นอกจากน้ีบริษทัฯให้ความสําคญัในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยจดัให้มีการ

พฒันาฝึกอบรมความรู้ทกัษะและความสามารถใหเ้หมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(2) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชดัเจน

และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมายและกลยุทธ์ดังกล่าวจะกาํหนดให้

สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และวิธีการบริหารความเส่ียง 

(3) การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) 

บริษทัฯ จดัทาํการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงข้ึนกบัหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน                  

ทั้งปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากภายใน และภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร การปฏิบติังาน การเงิน ระบบ

สารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบียบ และกฎหมาย เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณากาํหนด

แนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

(4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและจดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร มีคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดกรอบนโยบาย รวมถึง

การจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ  กาํหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจยัความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 

โอกาสเกิดและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งปัจจยัภายในและภายนอกและมีมาตรการบริหารความเส่ียง

ใหเ้หลืออยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และกาํหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งรายงานการ

ปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 

บริษทัฯ มีการกาํหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินในแต่ละเร่ือง เพ่ือลด

ผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการทบทวนกลยุทธ์

ของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจท่ี

มีการเปล่ียนแปลง ทางผลประโยชน์ ทั้ งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ                  

บริษัทฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ
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ควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการ                       

การปฏิบติังานท่ีมีความสาํคญั 

(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีชัดเจนและเหมาะสม มีดัชนี ช้ีว ัดผลการปฏิบัติงาน                      

เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงเป็น

แนวทางในการปฏิบติังานของทุกคน  บริษทัฯไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีและกาํหนดความรับผิดชอบ

ของงานดา้นต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น มีระเบียบปฏิบติัเร่ืองอาํนาจในการอนุมติั มีการกาํหนดระดบั

วงเงินอนุมติัรายการประเภทต่าง ๆ ของผูบ้ริหารอย่างชดัเจน มีระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ  รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ี 

การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ การกําหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องยอ้นหลงัได้ บริษทัฯ มีการกาํหนดวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนในการทาํรายการท่ี                 

เก่ียวโยงกนั เพ่ือความโปร่งใสและคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่ าเสมอ                               

โดยกาํหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบติังานท่ีมีความสําคญั รวมถึง

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย เพ่ือให้มีแนวทาง                           

การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบันโยบายทางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

(7) สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information and Communication) 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัระบบขอ้มลูสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ มีการจัดการส่ือสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ                            

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ระเบียบ คาํสั่ง ของบริษทัฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษทัฯ อาทิ Intranet                    

ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และการ Broadcast เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บขอ้มูล

อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และทนัเวลา 

บริษทัฯ มีช่องทางการร้องเรียนและแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรม                  

น่าสงสัยท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยแจง้ผ่าน                  

หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือ อีเมล ์cgoffice@siammakro.co.th นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีช่องทางการ

ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สาํหรับลกูคา้เพ่ือสอบถามหรือ

ร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัฯ และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์สาํหรับผูถื้อหุน้และ

นักลงทุน โดยผ่าน Call Center (0 2335 5300) ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถได้รับ

ขอ้มูลข่าวสารไดต้ลอดเวลา และเป็นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึง 
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การเปิดเผยขอ้มลูผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษฯั  มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ือง

การควบคุมระบบสารสนเทศในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่ควร โดย               

ไดด้าํเนินตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

(8) การติดตาม (Monitoring) 

บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองว่าเป็นไปตามแผนงาน

หรือไม่ พร้อมทั้ งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและมี                     

การจดัการแกไ้ขปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ียงัมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ท่ีดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามระบบ

การควบคุมภายในท่ีกาํหนดไวอ้ย่างเหมาะสม โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการ

ปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงท่ีสาํคญั ตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือกาํหนดแนวทางการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและรายงานผล

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  

ในรอบปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่าไม่พบประเด็น

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั และบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการดาํเนิน

ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบท่ีกาํหนดไว ้

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) โดย

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายดา้น ทั้งดา้น

กฎหมาย ดา้นการบริหารองค์กร ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็น

อิสระตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  นายอรรถพร ข่ายม่าน ดาํรงตาํแหน่งเป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อตัถศาสตร์  นายธีระ วิภูชนิน ดร. ชยัวฒัน ์ วิบูลยส์วสัด์ิ และ

นายโชติ  โภควนิช ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีระบุในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจา้หน้าท่ีฝ่าย

บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ภายในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การจดัประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 5 
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2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 5 

3. นายธีระ วิภูชนิน 5 

4. ดร. ชยัวฒัน ์ วิบูลยส์วสัด์ิ 4 

5. นายโชติ โภควนิช 5 
 

ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และผูส้อบบัญชีจากภายนอก เพ่ือแลกเปล่ียนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง โดยการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

(1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตร

มาสและงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2561 ของบริษทัฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล

สําคญัของบริษทัฯ และการพิจารณาจากรายงานของผูส้อบบญัชีภายนอก โดยเป็นการประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พร้อมทั้งให้ขอ้สังเกตและ

คาํแนะนาํเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้น และผู ้ใช้งบการเงิน  ทั้ งน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เขา้ร่วมเพ่ือหารือเก่ียวกบัแผนการสอบบญัชี ความเป็นอิสระในการปฎิบติัหนา้ท่ี และการแสดง

ความเห็นของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินท่ีบริษัทฯ จัดทําข้ึน มีความถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น 

สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีภายนอก 

(2) สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 

กบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดด้าํเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑท่ี์

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในสอบทานการ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจากการสอบ

ทาน ไม่พบรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญั รายการท่ีเก่ียวโยงทางการคา้เป็นรายการท่ีเป็นไป

ตามปกติทางธุรกิจของบริษทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทาํรายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุผล มีเง่ือนไขตามปกติ

ของธุรกิจ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัในกลุ่มและรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัอย่างถูกต้อง ครบถว้น เพียงพอ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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(3) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจอยา่ง

สมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ไดถื้อนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นสาํคญั มีผล

ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

(4) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มี

การตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีประเมินความเส่ียงใหค้รอบคลุมทุกดา้นทั้งปัจจยั

ภายในและภายนอก โอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ พร้อมทั้ งหา

มาตรการป้องกัน เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดท้บทวน และไดมี้การติดตามความกา้วหน้าของการจดัการ

ความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ี

เปล่ียนแปลงไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯทราบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบั

สภาพการดาํเนินธุรกิจโดยมีการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงและการติดตามความ

คืบหนา้ รวมทั้งมีการทบทวนความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

(5) สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสาํคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ เพ่ือประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้ งให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบ

ภายใน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัพิจารณาประเมินผลงานประจาํปีของ

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระ

เพียงพอ เพ่ือก่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

(6) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรับปี พ.ศ. 2561 
 

(7) พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

รวมทั้ งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ

ทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัฯ ไม่มีประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีมีสาระสาํคญั 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระ

อยา่งเพียงพอ เพ่ือประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้

เห็นว่า คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

และมีความรับผิดชอบตามท่ีระบุ ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างมี

คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนัต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถกูตอ้งและมีการปฏิบติังานท่ี สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ 

โปร่งใส นอกจากน้ียงัมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง มี

ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

โดยการแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวบุษกร รักการคา้ ซ่ึงมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน

ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว (รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฎ

ใน เอ กส ารแน บ  3) แล ะน างส าวบุ ษ ก รยังทําห น้า ท่ี เป็ น เลข านุ การค ณ ะก รรม ก ารต รวจส อ บ                          

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน นอกจากน้ี การแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่าง      

มีนยัสาํคญั 

11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ผูต้รวจสอบบัญชีไม่พบประเด็นใดท่ีจะผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่าง           

มีนยัสาํคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

การเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เป็นซีพี ออลล ์ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 

ขอ้ 1.2  - การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญันั้น เป็นผลใหบ้ริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล ์ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑน์บัแต่นั้น ทั้งน้ี เครือเจริญ

โภคภณัฑเ์ป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั 

ในปี 2560 และ ปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยสรุปดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน)  

(“ซีพ ีออลล์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซีพี ออลล ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดย

ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมใน

สัดส่วนร้อยละ 97.88 ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2.1 6.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 1.1 2.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร 1.7 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. ค่าการใช้บริการ  

บริษทัฯไดช้าํระค่าการใชบ้ริการซอฟตแ์วร์ 

และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย

บริการใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ 

167.0 162.4 สําหรับรายการการใชบ้ริการซอฟตแ์วร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 

เคร่ืองหมายบริการจาก ซีพี ออลล์ นั้ น เป็นการรับความช่วยเหลือ

ทางดา้นเทคนิค เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการบนัทึก

รายการขายสินคา้ การบนัทึกการรับสินคา้ การเคล่ือนไหวของสินคา้

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 219 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

5. เจ้าหนี้อืน่  

บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้

โปรแกรมซอฟแวร์ เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้

เคร่ืองหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้  

83.7 82.9 และระบบขอ้มูลลูกคา้ของสาขาของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถใช้

ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวทาํขอ้มูลของสาขาใหม่และขอ้มูลรวมของทุกสาขา

ได้ โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์ตํ่ ากว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้เคร่ืองหมาย

การคา้ เคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 

“Makro” “aro” เป็นตน้ ในการดาํเนินธุรกิจ โดยใชรู้ปแบบร้านคา้ การ

จัดเรียงสินค้า รวมทั้ งการบริหารธุรกิจ และเม่ือมีการพฒันารูปแบบ

ร้านคา้ใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริษทัฯ จะไดรั้บความรู้

และเทคนิคในการดาํเนินธุรกิจท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดาํเนิน

ธุรกิจ โดยการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการถือเป็นรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพแีรม จํากดั (“ซีพแีรม”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ซีพีแรม เป็นบริษทัย่อยของซีพี ออลล์  โดยซีพี 

ออลล์ ถือหุ้นในซีพีแรม  ในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 21.6 14.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 250.7 262.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ลูกหนี้การค้า 1.3 1.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 61.0 61.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

บ ริ ษั ท  โ ก ซ อ ฟ ท์  (ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จํ า กั ด                  

(“โกซอฟท์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

โ ก ซ อ ฟ ท์  เ ป็ น บ ริ ษัท ย่ อ ย ข อ ง ซี พี  อ อ ล ล์              

โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในโกซอฟท์ ในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซ้ือรา ย ก า ร

สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึง

ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท ์

27.7 136.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าการใช้บริการ 31.9 46.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้อืน่  15.1 146.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. ลูกหนี้อืน่  5.0 7.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์เป็นบริษทัย่อย

ของซีพี ออลล ์โดยซีพี ออลล ์ถือหุ้นในสถาบนั

การจดัการปัญญาภิวฒัน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ของหุน้ทั้งหมด 

 

1. ค่าการใช้บริการ  

 

1.8 1.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพ ีรีเทลลงิค์ จํากัด                  

(“รีเทลลงิค์”) 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 30.4 33.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า - 1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 221 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกัดเป็นบริษทัย่อยของ    

ซีพี ออลล ์โดยซีพี ออลล ์ถือหุน้ในรีเทลลิงค ์ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมด 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 2.2 1.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้อืน่ 3.9 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

(“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและ

ท า ง อ้อ มใน สัดส่วนร้ อย ละ 53.44 ข อ ง หุ้น

ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 38.5 33.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 5.1 4.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 373.5 350.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 22.7 24.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพเีอฟ เทรดดิง้ จํากดั  

(“ซีพเีอฟ เทรดดิง้”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2)  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 30.5 24.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 2.8 1.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 222 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

ซีพีเอฟ เทรดด้ิง เป็นบริษัทย่อยของเจริญโภค

ภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้น

ในซีพีเอฟ เทรดด้ิง ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ

หุน้ทั้งหมด  

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 2,562.3 2,570.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 300.3 240.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

(“ซีพเีอฟ (ประเทศไทย)”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษทัย่อยของเจริญ

โภคภณัฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภณัฑ์อาหารถือ

หุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 

99.98 ของหุน้ทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 199.6 199.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 25.1 23.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 4,765.3 6,840.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 880.5 898.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซีพ-ีเมจิ จํากดั (“ซีพ-ีเมจ”ิ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซีพี-เมจิ เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกันของเจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหาร      

ถือหุ้นในซีพี-เมจิ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของ

หุน้ทั้งหมด   

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4.8 5.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 355.5 375.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 67.0 63.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์ จํากดั  

(“ซี.พ.ี ฟู้ดสโตร์”) 

 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.3 22.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 368.0 394.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 223 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกลุ่มครอบครัว

เจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

3. เจ้าหนี้การค้า 74.4 75.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บ ริ ษั ท  โ ภ ค ภั ณ ฑ์ เ อ็ น เ ต อ ร์ ไ พ ร ซ์  จํ า กั ด  

(“โภคภัณฑ์เอน็เตอร์ไพรซ์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์4) 

โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์  มีกลุ่มครอบครัว      

เจียรวนนทเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าการใช้บริการ 6.1 6.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้อืน่ 5.9 5.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บ ริ ษั ท  ซี .พี . ค อ น ซู เ ม อ ร์ โ พ ร ดั ก ส์  จํ า กั ด  

(“ซี.พ.ี คอนซูเมอร์โพรดกัส์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผูท่ี้เก่ียวข้องของ

เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่      

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 21.7 22.4 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า  217.7 199.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 44.0 30.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากดั  

(“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มีเครือเจริญโภค

ภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่   

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14.2 19.0 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกต5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 272.0 281.3 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้การค้า 59.1 44.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จํากัด                            

(“ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์”) 

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน 

2.2 7.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 224 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

ลกัษณะความสัมพนัธ์2) 

ฟ รี วิ ล ล์  โ ซ ลู ชั่ น ส์  มี ผู ้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ข อ ง                    

เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดซ้ื้อสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน ซ่ึงไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก

ฟรีวลิล ์โซลูชัน่ส์ 

2. ค่าการใช้บริการ 19.4 4.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. เจ้าหนี้อืน่  5.9 3.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

(“ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน”)  

( ช่ือเดิม “ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 

จํากดั”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 

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

บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงมีเครือเจริญโภคภณัฑ์เป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ 

1. ค่าการใช้บริการ 

 

34.1 39.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่ 17.2 8.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัท ทรู ดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จํากดั 

(“ทรู ดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์3) 

ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เป็นบริษัทย่อย

ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

มีเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4.1 2.9 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 

 

1.4 - รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 225 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

บริษัท ทรู ลสีซ่ิง จํากดั 

(“ทรู ลสีซ่ิง”) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์1) 

ทรู ลีสซ่ิง มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จาํกัด 

และบุตรนายธนินท ์เจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 คน คือ นายอาํรุง 

สรรพสิทธ์ิวงศ ์

1. ค่าการใช้บริการ 

 

42.0 52.1 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. เจ้าหนี้อืน่  11.3 9.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพ ีออลล์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 41.0 136.8 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

2. ลูกหนี้การค้า 9.6 26.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า 124.7 671.2 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

4. เจ้าหนี้การค้า 34.8 168.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

5. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน  

49.4 9.7 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

6. ค่าการใช้บริการ 63.3 98.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั หนา้ท่ี 226 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2560 2561 

7. เจ้าหนี้อืน่  17.3 41.6 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

8. ลูกหนี้อืน่ 11.2 9.5 รายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ5) 

หมายเหตุ: 

1) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2560 ของ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2560 ของ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

3) ขอ้มูลจาก แบบ 56-1 ปี 2560 ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

5) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนบัสนุนธุรกิจปกติ 

i) รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ : ราคาขายสินคา้และบริการ และเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการขายสินคา้และบริการให้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ii) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินคา้ เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน : ราคาซ้ือสินคา้และเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือสินคา้จากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และ

เป็นไปตามราคาตลาด 

iii) ค่าการใชบ้ริการ : ค่าการใชบ้ริการและเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัค่าการใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

iv) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : ราคาซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
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12.2   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันใน  

อนาคต 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจเท่านั้น โดย

ยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสําคญั โดยรายการรับอนุญาตให้ใชซ้อฟต์แวร์ และสิทธิในเคร่ืองหมาย

การคา้ เคร่ืองหมายบริการ เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี รายการ

ดงักล่าวไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนการดาํเนินการหรือการจ่ายชาํระค่าบริการ ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

หากเป็นการทํารายการท่ี เ ก่ียวโยงกันเ ก่ียวกับข้อตกลงทางการค้า ท่ี มี เ ง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย สามารถทาํธุรกรรมกบักรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ี

วิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. การซ้ือสินคา้ 

กรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการ

ร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั  ทั้งน้ี รายการซ้ือสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจ

ปกติเช่นเดียวกบัรายการซ้ือสินคา้กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

2. การใชบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บบริการดา้นการให้คาํปรึกษาทางกฎหมายจากบริษทั สาํนกังานกฎหมาย

สยามซิต้ี จาํกดั และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั ทั้งน้ี 

รายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีทาํร่วมกัน ซ่ึงบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รวมถึงบริษัทฯ และบริษทัย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคาและ

เง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการไดรั้บบริการจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกันในสถานการณ์

เดียวกนั  

3. การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้าํหน่ายสินคา้ให้แก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร รวมถึงไดจ้าํหน่ายสินคา้

และให้บริการให้แก่กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่ม 

ผูถื้อหุ้นเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัการจาํหน่ายสินคา้และ

ใหบ้ริการใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในสถานการณ์เดียวกนั  

โดยรายการซ้ือขายสินคา้และบริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่าและสินทรัพยท่ี์ไม่มี

ตวัตน ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมทางการคา้ตามปกตินั้น บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครอง 
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ผูล้งทุนเพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความ

จาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้รายการซ้ือขายสินคา้และ

บริการ และการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สิทธิการเช่า และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เป็นไปตามราคาตลาด 

และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

นอกจากนั้น การใชบ้ริการ ไดแ้ก่ รายการรับอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้

เคร่ืองหมายบริการ จากบริษทัในเครือเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณา

วา่มีความเหมาะสมดีแลว้ 

สําหรับนโยบายและแนวโนม้ในการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยมี

นโยบายท่ีจะทาํรายการระหว่างกนัเฉพาะกรณีอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นไปใน

ราคาหรือเ งื ่อนไขที่ไม ่แตกต่างจากการปฏิบตัิกบับุคคลภายนอก  และจะตอ้งไดร้ ับอนุมตั ิจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนที่จะเขา้ทาํรายการระหว่างกนั หรือไดร้ับสัตยาบนัจากคณะกรรมการ    

บริษทัฯ สาํหรับรายการดงักล่าว อย่างไรก็ดี หากเป็นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการ

คา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป กล่าวคือ มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํ

กบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ 

และบริษทัย่อย สามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในหลกัการไว ้ทั้งน้ี 

การเขา้ทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคลอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจ 

โดยบริษทัฯจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัตามท่ีได้

กล่าวไวข้า้งตน้ 
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ส่วนที่ 3  

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานที่สําคัญ   
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

 

13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ 

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน 

เฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

มลูค่าสินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ช) และ 8 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

มลูค่าสินคา้คงเหลือถกูใหค้วามสาํคญั 

เน่ืองจากการประมาณมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

ของสินคา้คงเหลือนั้นผูบ้ริหารตอ้งใช้

วิจารณญาณในการประมาณปริมาณและ

มลูค่าของสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย 

ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้ และสูญหาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 

 

• ทาํความเขา้ใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินคา้คงเหลือ และ

การประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  

 

• สุ่มทดสอบอายสิุนคา้คงเหลือและความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติ

ในการกาํหนดอตัราร้อยละสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั 

เคล่ือนไหวชา้ และสูญหายท่ีกาํหนดโดยผูบ้ริหาร และเปรียบเทียบ

อตัราดงักล่าวกบัขอ้มูลการทาํลายและสูญหายของสินคา้คงเหลือ  

ท่ีเกิดข้ึน 

 

• สุ่มทดสอบราคาขายและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย

ภายหลงัวนัส้ินปีกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสุ่มทดสอบ      

การคาํนวณมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ   

 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ), 3 (ฐ), 4, 13 และ 14 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมีนยัสาํคญัและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีอายกุารให้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่

เกิดจากการซ้ือธุรกิจ 

 

ผูบ้ริหารมีการพิจารณาการดอ้ยค่า

โดยประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

เป็นประจาํทุกส้ินงวด การประเมินมูลค่า  

ท่ีไดรั้บคืนมาจากมลูค่าจากการใช ้ซ่ึง

ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด       

ท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

สินทรัพยน์ั้นและการกาํหนดขอ้สมมติท่ี

เก่ียวขอ้ง  

 

เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณใน

การกาํหนดขอ้สมมติและมีความไม่

แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแส

เงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ขา้พเจา้จึงให้

ความสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 

 

• ทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ือ

พิจารณาการดอ้ยค่า 

 

• พิจารณาขอ้สมมติท่ีสาํคญัในรายงานประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่        

จะไดรั้บคืนท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร โดยเปรียบเทียบกบัผลการ

ดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง แนวโนม้ของอุตสาหกรรม และขอ้มูลท่ี 

หาไดจ้ากแหล่งขอ้มลูภายนอกและภายใน รวมทั้งประเมินมูลค่า

แบบจาํลองทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชแ้ละอตัราคิดลด 

และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีสาํคญั 

 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

ข้อมลูอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน

และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือความรู้ท่ี

ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข ทั้งน้ี 

ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถกูตอ้ง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใชเ้กณฑ ์  การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั 

หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ยความเช่ือมัน่อย่าง

สมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต  หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า

รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ

การเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก 

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงาน 

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ 

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ 

เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ 

นาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด 

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 

ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือว่า มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้

อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(นางสาวสุจิตรา มะเสนา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8645 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

20 กมุภาพนัธ์ 2562 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

รายการ ตรวจสอบแล้ว 

2559 2560 2561 

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

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,550 4.8 4,361 7.4 5,096 8.2 

เงินลงทุนชัว่คราว - - 3 0.0 0.0 0.0 

ลูกหน้ีการคา้ 445 0.8 926 1.6 1,039 1.7 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 289 0.5 349 0.6 600 1.0 

สินคา้คงเหลือ 13,485 25.5 13,043 22.1 14,361 23.1 

ส่วนลดรับคา้งรับ 1,187 2.2 1,067 1.8 1,094 1.8 

รายไดค้า้งรับ 479 0.9 548 0.9 671 1.1 

ส่วนของสิทธิการเช่าท่ีถึงกาํหนดภายใน

หน่ึงปี 

94 0.2 103 0.2 114 0.2 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - 13 0.0 23 0.0 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,529 35.1 20,413 34.6 22,998 37.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

250 

30,319 

0.5 

57.4 

239 

31,305 

0.4 

53.1 

232 

31,553 

0.4 

50.8 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 113 0.2 113 0.2 113 0.2 

สิทธิการเช่า 1,994 3.8 2,125 3.6 2,246 3.6 

ค่าความนิยม 167 0.3 2,423 4.1 2,191 3.5 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,154 2.2 1,998 3.4 2,312 3.7 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 310 0.6 330 0.6 370 0.6 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 23 0.0 30 0.1 50 0.1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,330 64.9 38,563 65.4 39,067 62.9 

รวมสินทรัพย์ 52,859 100.0 58,976 100.0 62,065 100.0 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2559 2560 2561 

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 3,423                          6.5              4,326                          7.3              3,583                          5.8              

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน  23,329            44.1            24,577            41.7            23,571            38.0           

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,129                           2.1             1,544                           2.6             1,607                           2.6             

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการอ่ืน 1,363                       2.6             1,158                       2.0             1,690                       2.7             

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 156                             0.3              150                             0.3              292                             0.5              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 560 1.1               729 1.2               758 1.2               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,386                           2.6             2,261                           3.8             2,278                           3.7             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

2,000 3.8 2,006 3.4 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี  

101                             0.2              118                             0.2              106                             0.2              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 258                            0.5        249                            0.4        209                            0.3        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,705 63.8           37,118 62.9           34,094 55.0           

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เจา้หน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

2,000 

126                       

3.8 

0.2              

2,019 

228                       

3.4 

0.4              

7,002 

356                       

11.3 

0.6              

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  745                           1.4               688                           1.2               592                           1.0               

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 

526                           1.0             575                           1.0             648                           1.0             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 92 0.2 87 0.1 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 16                             0.0            245                             0.4             29                             0.0             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,413                        6.4              3,847                       6.6              8,714                       14.0              

รวมหนี้สิน 37,118                        70.2             40,965                        69.5 42,808                        69.0 
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รายการ 

 

ตรวจสอบแล้ว 

2559 2560 2561 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 2,400               2,400               2,400               

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,400 4.5        2,400 4.0        2,400 3.9        

หุ้นสามญัจาํนวน 4,800,000,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

            

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 3,290                        6.2            3,290                        5.6            3,290                        5.3            

กาํไรสะสม             

จดัสรรแลว้สาํรองตามกฎหมาย 240                    0.5          240                    0.4          240                    0.4          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,788                     18.5           11,679                     19.8           13,002                     20.9           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3                          0.0         (56)                          (0.1)         (202)                          (0.3)         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 15,721                       29.7           17,553                       29.7           18,730                      30.2           

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20 0.1 458 0.8 527 0.8 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,741                       29.8           18,011                       30.5           19,257                       31.0           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 52,859                       100.0          58,976                       100.0          62,065                       100.0          

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2559 2560 2561 

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

รายได้       

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 169,226 97.9 182,753 97.9 188,583 97.7 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,866 1.7 3,051 1.6 3,414 1.8 

รายไดอ่ื้น 698 0.4 950 0.5 933 0.5 

รวมรายได้ 172,790 100.0 186,754 100.0 192,930 100.0 

ค่าใช้จ่าย          

ตน้ทุนขายสินคา้ 153,722 89.0 164,352 88.0 169,639 87.9 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 9,723 5.6 10,735 5.7 11,767 6.1 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,321 1.3 3,660 2.0 3,714 1.9 

ตน้ทุนทางการเงิน 279 0.2 349 0.2 336 0.2 

รวมค่าใช้จ่าย 166,045 96.1 179,096 95.9 185,456 96.1 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,745 3.9 7,658 4.1 7,474 3.9 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,333 0.8 1,511 0.8 1,601 0.8 

กาํไรสําหรับปี 5,412 3.1 6,147 3.3 5,873 3.1 

การแบ่งปันกาํไร       

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,413 3.1 6,178 3.3 5,942 3.1 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
(1) 0.0 (31) 0.0 (69) 0.0 

กาํไรสําหรับปี 5,412 3.1 6,147 3.3 5,873 3.1 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 1.13  1.29  1.24  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่       

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
      

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน 

 

- 

 

0.0 

 

(78) 

 

0.0 

 

(153) 

 

(0.1) 

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
      

ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของ 

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้

 

(13) 

 

0.0 

 

(19) 

 

0.0 

 

(14) 

 

0.0 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2559 2560 2561 

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

รายไดภ้าษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนของผลขาดทุนจากการวดั

มลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ี

กาํหนดไว ้

 

 

 

3 

 

 

 

0.0 

 

 

 

4 

 

 

 

0.0 

 

 

 

3 

 

 

 

0.0 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี  

-สุทธิจากภาษีเงินได้ 

 

(10) 

 

0.0 

 

(93) 

 

0.0 

 

(164) 

 

(0.1) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,402 3.1 6,054 3.2 5,709 3.0 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,403 3.1 6,103 3.3 5,784 3.0 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

(1) 

 

0.0 

 

(49) 

 

0.0 

 

(75) 

 

0.0 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,402 3.1 6,054 3.2 5,709 3.0 

หมายเหตุ: *อตัราส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรสาํหรับปี 5,412  6,147  5,873  

รายการปรับปรุง        

ค่าเส่ือมราคา 1,861  2,143  2,232  

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 95  101  113  

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 144  157  207  

ดอกเบ้ียรับ (8)  (11)  (30)  

ตน้ทุนทางการเงิน 279  348  336  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,334 1,511 1,601 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 55 65 75 

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุน จากการปรับลดมลูค่า

สินคา้คงเหลือ 

(28)  (20)  (15)  

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

อาคารและอุปกรณ์ 

(7)  4  10  

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

 

- 

 

3 

 

(3) 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หน้ีสงสัยจะสูญ 7 1 (2) 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3  (3)  (3)  

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ 

3 4 (13) 

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1) - - 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -  (71)  (142)  

อ่ืน ๆ 1  2  3  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาํเนินงาน 
   

ลูกหน้ีการคา้ (54) 72 (111) 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (26) (49) (251) 

สินคา้คงเหลือ (503) 802 (1,304) 

ส่วนลดรับคา้งรับ (186) 121 (28) 

รายไดค้า้งรับ (77)  (69)  (121)  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  (2)  (10)  

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (249) 9 9 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 44 (7) (21) 

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 

 

1,707 998 (1,003) 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 585 406 63 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการอ่ืน 220 24 303 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 (10) - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (98) 834 (13) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27 (16) (42) 

เจา้หน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 113 102 128 

จ่ายประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (3) (38) (16) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (3) (2) 14 

กระแสเงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 10,691 13,556 7,839 

ดอกเบ้ียรับ 8 10 28 

ดอกเบ้ียจ่าย (226) (268) (243) 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,402) (1,370) (1,612) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,071 11,928 6,012 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว - (3) - 

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว - - 2 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,893) (3,077) (2,261) 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 16 29 

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1 - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า (270) (241) (246) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (391) (445) (390) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - 2 - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย - (2,720) - 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,544) (6,468) (2,866) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก

สัญญาเช่าทางการเงิน 

(147) (181) (183) 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 807 528 (743) 

เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 2,000 5,002 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืเงินระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

- (2,006) (2,024) 

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (3,888) (4,272) (4,608) 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

 

21 282 145 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,207) (3,649) (2,411) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 320 1,811 735 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอืต้นงวด 2,230 2,550 4,361 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอืปลายงวด 2,550 4,361 5,096 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

13.3 อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ (Ratio Analysis) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2559 2560 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6 0.5 0.7 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.1 0.1 0.2 

สภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.3 0.3 0.2 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 403.1 266.5 192.0 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 0.9 1.4 1.9 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 12.1 13.0 13.0 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 29.9 27.7 27.7 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี (เท่า) 6.6 6.5 6.6 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 54.6 55.4 54.4 

วงจรเงินสดเฉล่ีย (วนั) (23.8) (26.4) (24.9) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)       

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 9.2 10.1 10.0 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 4.0 4.2 4.0 

อตัรากาํไรอ่ืน % 0.0 0.0 0.0 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 134.5 155.7 80.4 

อตัรากาํไรสุทธิ  % 3.1 3.3 3.1 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 36.2 37.1 32.8 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 10.7 11.0 9.7 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 25.4 26.9 25.8 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 3.4 3.3 3.2 

 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)        

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.4 2.3 2.2 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 47.3 50.6 32.4 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  

(Cash Basis) 

(เท่า) 1.0                     1.2                     1.1                     

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 75.4 74.6 77.5 
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บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจศูนย์จาํหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” 

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาด

เล็กถึงขนาดกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรกา้ กลุ่มสถาบนัต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจ

บริการ บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) มุ่งตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีแตกต่างของลกูคา้สมาชิกท่ีปัจจุบนัมีอยูก่วา่ 3 ลา้นราย ทาํใหธุ้รกิจของแมค็โคร ประเทศไทย เติบโตอยา่ง

โดดเด่นและมั่นคง เป็นท่ีได้รับความไวว้างใจจากลูกค้าผูป้ระกอบการในฐานะคู่ คิดธุรกิจมาตลอด

ระยะเวลา 29 ปี บริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญักบัการปรับองค์กรให้มีความทนัสมยัตลอดเวลา เพ่ือพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการมืออาชีพท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทลั เป้าหมายเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใหดี้ยิ่งข้ึน ไม่ว่า

แมค็โครจะขยายการดาํเนินธุรกิจไปอยู ่ณ ท่ีใดกต็าม  

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี โดยแรงขบัเคล่ือนหลกัมา

จากการส่งออกและการท่องเท่ียว แต่เร่ิมมีการผ่อนแรงลงในช่วงคร่ึงปีหลงัจากจาํนวนนักท่องเท่ียวจีนท่ี

ลดลง รวมถึงผูบ้ริโภคมีความกงัวลเก่ียวกบัความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท่ียงัมีการฟ้ืน

ตวัไม่ชัดเจน ปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าท่ียงัทรงตัวอยู่ในระดับสูง รวมถึงรายได้ปัจจุบันท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพ ทาํใหก้าํลงัซ้ือของฐานรากยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าท่ีควร ส่งผลใหค้วามเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคมี

การปรับตวัลงในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 นอกจากน้ีการลงทุนภาครัฐและการส่งออกชะลอตวัและ

ขยายตวัไดช้้ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนยงัมีการเติบโตแบบกระจุกตวัอยู่กบัผูท่ี้มี

รายไดสู้งเป็นหลกั โดยเศรษฐกิจไทยปีน้ีมีแนวโน้มขยายตวัอยู่ท่ีอตัราเฉล่ียร้อยละ 4.2 (แหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย) ไดป้รับลดลงจากอตัราท่ีเคยคาดการณ์ไวใ้นไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 

ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยูท่ี่อตัราร้อยละ 1.1 (แหล่งท่ีมาของขอ้มลู : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

ตลอดปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจตามกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 โดยเน้นการขับเคล่ือนองค์กรด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม ตามเป้าหมาย 6 ประการ เพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทศันข์ององคก์ร 

คือ “เป็นท่ีหน่ึงในเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สําหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ” 

ตอกย ํ้าความไวใ้จของลูกคา้ถึงจุดยืนการเป็น “คู่คิด…เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า” โดยไดมี้การขยายสาขาแมค็โครใน

ประเทศจาํนวน 7 สาขาโดยแบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครรูปแบบฟูดเซอร์วิสจาํนวน 6 สาขา และ

รูปแบบอีโค พลสั จาํนวน 1 สาขา ทาํให ้ณ ส้ินปี 2561 มีจาํนวนสาขาทั้งส้ินจาํนวน 129 สาขาทัว่ประเทศ 

ประกอบดว้ย ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 79 สาขา แมค็โคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 

25 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดชอ้ป จาํนวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จาํนวน 7 

สาขา โดยมีพ้ืนท่ีการขายรวมประมาณ 747,802 ตารางเมตร นอกจากน้ียงัคงมุ่งมั่นพัฒนา แม็คโคร          
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ฟดูเซอร์วิส ในรูปแบบท่ีมีมากกว่า 1 ชั้น ซ่ึงจะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ีเป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเขา้

ไปยงัพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีมีร้านอาหารอยูห่นาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานคร  

นบัตั้งแต่ท่ีบริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั ไดล้งทุนซ้ือกิจการจากบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการดา้น

อาหารในต่างประเทศจาํนวน 4 บริษทัจากกลุ่ม Indoguna ไดแ้ก่ บริษทัในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง อีกทั้งจดัตั้งบริษทัแห่งใหม่ท่ีประเทศกมัพูชา กลุ่มธุรกิจ Food Service APME 

เป็นอีกหน่ึงกลุ่มธุรกิจภายใตบ้ริษทัฯ ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการขยายเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

และตะวนัออกกลาง และผนึกกาํลงัขบัเคล่ือนธุรกิจการใหบ้ริการดา้นอาหารในระดบัสากล ภายใตแ้บรนด ์

“สยามฟดู เซอร์วิส” สาํหรับตลาดในประเทศไทย และแบรนด ์“Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ โดยรุกเขา้

ไปดาํเนินธุรกิจในตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง ครอบคลุม 6 

ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกมัพูชา ภายใตก้ารดาํเนินงาน

ดว้ยวิสัยทศัน ์“มุ่งเป็นท่ีหน่ึงเร่ืองการจดัหาสินคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรับผูป้ระกอบการมือ

อาชีพ” โดยเน้นการสร้างบุคลากรท่ีเป็นเลิศ ให้บริการแบบครบวงจรสําหรับลูกค้าผู ้ประกอบการ           

ผลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยัและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างสรรคน์วตักรรม เพ่ือเปิดช่องทาง

ใหม่ ๆ สําหรับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากน้ี ในปัจจุบนั บริษทัฯ มุ่งขยายธุรกิจการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อาหารฮาลาลและอาหารระดับพรีเม่ียมสําหรับผูป้ระกอบการโฮเรก้าอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งปรับปรุง           

แนวทางการบริหารจดัการบริษทัท่ีอยู่ภายใตแ้บรนด ์Indoguna ทุกบริษทัใหข้บัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือความแขง็แกร่งและการเติบโตท่ีย ัง่ยืน  

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจแมค็โครในต่างประเทศยงัคงต่อยอดความสาํเร็จดา้นการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ จาก

กา้วแรกของการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครสาขาต่างประเทศแห่งแรกท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา

เม่ือปลายปี 2560 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี โดยศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครกมัพชูาเปรียบเสมือนเป็น

คลงัสินคา้ครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Service) เน่ืองจากลูกคา้ ทั้งผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกรายย่อย 

ร้านโชห่วย และผูป้ระกอบการโฮเรกา้ สามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีหลากหลาย คุณภาพดี ดว้ยราคาท่ีช่วย

ประหยดัตน้ทุนไดก้วา่ 10,000 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่สินคา้อุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแหง้ อาหาร

สาํเร็จรูป อาหารแช่แข็ง รวมทั้งสินคา้ท่ีคดัสรรมาจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ในทอ้งถ่ิน และสินคา้

นาํเขา้จากประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑจ์าํพวก เน้ือสัตว ์อาหารทะเล รวมไปถึงสินคา้ภายใตแ้บรนดข์อง   

บริษัทฯ ได้แก่  เอโร่ (aro) เซพแพ็ค (Savepak) เอ็มแอนด์เค (M&K) และคิว-บิซ (Q-BIZ) เป็นต้น 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ขยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใต้ช่ือ LOTS Wholesale Solutions        

โดยไดเ้ปิดสาขาแรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่ม

ลูกคา้ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน และไดข้ยายสาขาเพ่ิมอีก 1 แห่งในกรุงนิวเดลี โดยจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีมี

คุณภาพในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารสด เคร่ืองครัว เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน สินคา้

ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เค ร่ืองนอน ส่ิงทอ เคร่ืองใช้สํานักงาน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืน  ๆ                

โดยให้บริการแบบครบวงจร ดว้ยรูปแบบการขายส่งในระดบัมาตรฐานสากล มีสินคา้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการจดัส่งสินคา้รวมไปถึงการชาํระสินคา้ดว้ยบริการทางการเงินในรูปแบบท่ี
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หลากหลาย ทาํให้ ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง นอกจากน้ี ในเดือน

กนัยายน 2561 กลุ่มธุรกิจแมค็โครในต่างประเทศไดข้ยายการลงทุนธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry เพ่ิมเติม

ไปยงัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดว้ยการจดัตั้งบริษทั ARO Commercial Company Limited 

(“MM”) ผ่านบริษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จาํกัด (“MROH”) ภายใต้เงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 0.3 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ โดย MROH ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง  

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปีท่ีผ่านมา รวมทั้งปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกตํ่า บริษทัฯ ยงัคงมี

การปรับตวัใหเ้ท่าทนัสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว และมีวิสยัทศันก์ารดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน คือ มุ่งเป็นท่ี

หน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้า เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ระกอบการมืออาชีพ ทั้ งในด้าน

ผลิตภณัฑ ์คุณภาพ และการใหบ้ริการในราคาท่ีคุม้ค่า สามารถแข่งขนัได ้โดยยึดถือความตอ้งการของลกูคา้

เป็นศูนยก์ลาง ทั้งลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ปลีก กลุ่มโฮเรกา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการและหน่วยงาน

ต่าง ๆ พร้อมมุ่งสานต่อการปรับปรุงพฒันาองค์ประกอบธุรกิจให้มีความทนัสมยัในทุกมิติ ตามเป้าหมาย

หลกั 6 ประการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “คู่คิด… เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งใหเ้ติบโตร่วมกนัอย่างย ัง่ยืนในทุก ๆ ท่ีท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ส่งผลให้บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีมีการเติบโต โดยในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 188,583 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ี ดว้ยผลจากการทุ่มเทอย่าง

ต่อเน่ืองในการพฒันาฐานลกูคา้ พฒันารูปแบบสาขา รวมถึงการคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย มี

คุณภาพดีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้งมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส

ท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 10.0 ต่อยอดขายรวม ลดลงเล็กนอ้ย

จากร้อยละ 10.1 ในปี 2560 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปีท่ีผ่านมา รวมทั้ งปัญหาราคาสินคา้

เกษตรตกตํ่า อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ยงัมีความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และมุ่งเนน้ในการขยายสัดส่วนการตลาดในกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหารให้

มากข้ึน แต่เน่ืองจากเป็นระยะเร่ิมตน้ของการดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครในต่างประเทศ ส่งผล

ใหก้าํไรสุทธิในปี 2561 มีจาํนวน 5,942 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.8 เม่ือเทียบกบัปี 2560 
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14.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน - งบการเงนิรวม 

  2559 2560 2561 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 169,226 182,753 188,583 

รายไดร้วม ลา้นบาท 172,790 186,754 192,930 

กาํไรขั้นตน้ ลา้นบาท 15,504 18,401 18,944 

EBITDA* ลา้นบาท 9,125 10,407 10,361 

กาํไรสุทธิ ล้านบาท 5,413 6,178 5,942 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 1.13 1.29 1.24 

* กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 

รายได้ 

ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจาํนวน 188,583 ลา้นบาท เติบโตข้ึนในอตัราร้อยละ 3.2      

เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยยอดขายเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงไดมี้การขยายสาขาใหม่ใน

ประเทศไทยจาํนวน 7 สาขา แบ่งเป็นแมค็โคร ฟดูเซอร์วิส 6 สาขา และอีโค พลสั 1 สาขา และสาขาในต่างประเทศ

จาํนวน 2 สาขา รวมทั้งร้านคา้ของกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส 1 ร้านคา้ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดปิ้ดร้านสยามโฟรเซ่น

จาํนวน 1 สาขา ไดแ้ก่ สาขาถนนจนัทน์ ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครในประเทศ

ไทยในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 129 สาขา แบ่งเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครรูปแบบคลาสสิก จาํนวน 79 

สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จาํนวน 25 สาขา อีโค พลสั จาํนวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 5 สาขา ร้านสยาม      

โฟรเซ่น 7 สาขา และมีสาขาในต่างประเทศจาํนวน 3 สาขา และร้านคา้ของกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส 1 ร้านคา้ ทั้งน้ี

การเติบโตของยอดขายมาจากการเติบโตในธุรกิจแมค็โครในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันารูปแบบสาขา

ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจการใหบ้ริการดา้นอาหาร (Food Service) ซ่ึงสอด

รับการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวของประเทศตามนโยบายภาครัฐ โดยเน้นขยายสาขารูปแบบสาขาแม็คโคร     

ฟูดเซอร์วิสท่ีมีพ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 1,000 - 3,000 ตารางเมตร เป็นหลกั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 

รูปแบบใหม่ท่ีมีมากกว่า 1 ชั้น โดยจะใชรู้ปแบบสาขาใหม่น้ีเป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีชุมชน

เมืองท่ีมีร้านอาหารอยู่หนาแน่น นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงมุ่งพฒันาสินคา้แบบครบวงจร ภายใต ้

แบรนดเ์ฉพาะของตนเอง (Own Brand) อยา่งต่อเน่ือง โดยใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย 

ปลอดภยั คุณภาพเยี่ยม มีขนาดและบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในราคาท่ีคุม้ค่า ประกอบกบั

การเติบโตของยอดขายในกลุ่มธุรกิจแมค็โครต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากการดาํเนินงานเตม็ปีเป็นปีแรกของสาขา

แม็คโครในประเทศกมัพูชา รวมถึงการเปิดสาขาแมค็โครในประเทศอินเดียจาํนวน 2 สาขาในช่วงคร่ึงหลงัของปี 

2561 นอกจากน้ี ยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟดู เซอร์วิสท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขาย
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ในกลุ่ม Indoguna และการสรรหาผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยคาํนึงถึงรูปแบบ

ธุรกิจของลกูคา้ผูป้ระกอบการแต่ละราย 

เม่ือรวมรายไดค่้าบริการ (ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการส่งเสริมการขาย การโฆษณาผา่นส่ือ Makro mail เป็นตน้) 

จาํนวน 3,414 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น (ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเช่า และการจดังานกิจกรรมลูกคา้ประจาํปี

ของบริษทัฯ เป็นตน้) จาํนวน 933 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 192,930 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อนจาํนวน 6,176 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ  

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ ดาํเนินการ

โดย 

% การถือ

หุ้นของ

บริษทัฯ 

รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงนิสด

และบริการตนเอง ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ อุปโภค

บริโภค และรายไดอ่ื้น* 

สยามแม็คโคร - 170,373 98.6 181,611 97.2 185,440 96.1 

CPWI 99.99 - - 2 0.0 499 0.3 

MAC 70.00 - - 92 0.1 1,264 0.7 

MGZ** 99.99 - - - - - - 

MM** 99.99 - - - - - - 

2. ให้บริการด้านการบริหารด้านเทคนิค

และสนับสนุน 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

และรายไดอ่ื้น* 

MROH 99.99 - - - - 1 0.0 

ARO**  99.99 - - - - - - 

PRO** 99.99 - - - - - - 

3. นําเข้าและจําหน่ายสินค้า  

แช่แข็งและแช่เยน็ ธุรกจิให้บริการด้าน

อาหาร และธุรกจิที่เกีย่วเนื่อง 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

และรายไดอ่ื้น* 

SFS  99.99 2,158 1.2 2,356 1.3 2,518 1.3 

INDV 100.00 259 0.2 332 0.2 433 0.2 

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

INDD 80.00 - - 457 0.2 537 0.3 

JM 80.00 - - 8 0.0 - - 

LL 80.00 - - 330 0.2 399 0.2 

INDC 70.00 - - - - 71 0.0 

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลกีขนาดเล็ก 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 

และรายไดอ่ื้น*  

MAXZI 80.00 - - - - 13 0.0 

รวมทั้งส้ิน 172,790 100.0 186,754 100.0 192,930 100.0 

หมายเหตุ: *รายไดห้ลงัจากหกัยอดขายท่ีขายให้แก่บริษทัในเครือ 

  ** ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 
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กาํไรขั้นต้น 

กาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 18,944 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 543 ลา้นบาท จากปี 2560 

เติบโตในอตัราร้อยละ 3.0 เป็นผลมาจากการทุ่มเทอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาฐานลูกคา้ พฒันารูปแบบสาขา รวมถึง

การคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯ 

และบริษทัย่อยมีอตัรากาํไรขั้นต้นอยู่ท่ีร้อยละ 10.0 ต่อยอดขายรวม ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 10.1 ในปี 2560 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั รวมทั้งปัญหาราคาสินคา้เกษตรปรับตวัลดลงในปีท่ีผา่นมา 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้ งส้ิน 15,481        

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 8.0 โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1,086 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 7.5  

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย: ต้นทุนในการจดัจาํหน่ายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในปี 2561 มีจาํนวน 

11,767 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 9.6 จากปีก่อน มีสาเหตุหลกัมาจากจาํนวนสาขาใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 

โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจาํนวน 9 สาขาในปี 

2561 (สุทธิจากการปิดร้านสยามโฟรเซ่นจาํนวน 1 สาขา) ทั้งน้ี สัดส่วนของตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายเทียบ

กบัยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 6.2 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.9 ในปี 2560 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 3,714 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 1.5 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจแม็คโครใน

ต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในระยะเร่ิมตน้ นอกจากน้ี 

มีค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิสท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปี 2560 ได้รวมค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจ 

Indoguna มาเพียง 11 เดือนนบัตั้งแต่เขา้ซ้ือกิจการ 

โครงสร้างต้นทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 

2559 

 

2560 

 

2561 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 9,723 80.7 10,735 74.6 11,767 76.0 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,321 19.3 3,660 25.4 3,714 24.0 

รวม 12,044 100.0 14,395 100.0 15,481 100.0 

สัดส่วนต้นทุนในการจดัจาํหน่ายและ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม 
7.0% 7.7% 8.0% 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็นจาํนวน 336 ล้านบาท ลดลงจํานวน 12 ล้านบาท          

เม่ือเทียบกบัปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเฉล่ียท่ีตํ่าลง 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 5,942 ลา้นบาท (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ) ลดลง

ในอตัราร้อยละ 3.8 แมว้่าจะมียอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอตัราร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกมัพูชาและอินเดีย ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการดาํเนินธุรกิจในระยะเร่ิมตน้ รวมถึงค่าใชจ่้ายสาํหรับการเปิดดาํเนินการสาขาท่ีเปิดในปี 2561 และท่ีกาํลงัจะ

เปิดในปี 2562 ขณะท่ีกลุ่มธุรกิจแมค็โครในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิสมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อย

ละ 2.8 และ 12.4 ตามลาํดบั ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัรากาํไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ) ลดลงจากร้อยละ 3.3 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 3.1 ในปี 2561 

14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงนิ - งบการเงนิรวม 

  ณ 31 ธันวาคม 

  2559 2560 2561 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 52,859 58,976 62,065 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 37,118 40,965 42,808 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 15,741 18,011 19,257 

 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2561 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจาํนวนเท่ากบั 62,065 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 3,089    

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5.2 จากปี 2560 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย        

มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือ สอดคลอ้งกบัจาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สิทธิการเช่า รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายสาขาในระหวา่งปี 

สินทรัพย์หมุนเวียน : สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2561 มีจาํนวนเท่ากับ 22,998       

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,585 ลา้นบาทจากปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.7 สาเหตุหลกัมาจากสินคา้

คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัจาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้คา้งรับ 

รวมถึงลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน โดยลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากลูกหน้ีการคา้ในกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิสท่ีมี

รูปแบบการคา้แบบ Credit & Delivery 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นองคป์ระกอบหลกัของสินทรัพย์

รวม เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจท่ีรับชาํระสินคา้ในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ

และบริษทัย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 5,096 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 8.2 ของ

สินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 735 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 16.8 เทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 โดยใน

ระหว่างปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับจากการดาํเนินงานจาํนวน 6,012 ลา้นบาท และมีการกูย้ืมเงินเพ่ิมข้ึน

สุทธิ 2,235 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทุนต่าง ๆ เป็นจาํนวนเงิน 2,866 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

การซ้ือสินทรัพยถ์าวรในระหว่างปีเพ่ือใชข้ยายสาขา และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจาํนวน 4,608 ลา้น

บาท 

ลูกหน้ีการคา้: บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีการคา้ท่ีค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม 

เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจหลกัมีการรับชาํระค่าสินคา้ในรูปของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ ส้ินปี 2561 

บริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 1,039 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนปีก่อน

จาํนวน 113 ลา้นบาท จากกลุ่ม Indoguna ทั้งน้ี ระยะเวลาการรับชาํระเงินของบริษทัฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 

ถึง 90 วนั สาํหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 

7 ของงบการเงินประจาํปี 2561 

ลูกหนีก้ารค้า 

หน่วย: (ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

ลกูหน้ีการคา้ท่ีไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 354 671 746 

ลกูหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

- 3 - 6 เดือน 

- 6 - 12 เดือน 

- มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 

 

88 

2 

3 

5 

 

230 

7 

16 

12 

 

273 

9 

7 

12 

รวม 452 936 1,047 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7) (10) (8) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 445 926 1,039 

สินคา้คงเหลือ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินคา้คงเหลือเท่ากบั 14,361 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,318 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบ

กบั ณ ส้ินปี 2560 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดขายและจาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน อน่ึง บริษทัฯ และบริษทัย่อยมี

นโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ ลา้สมยั และเคล่ือนไหวช้า โดย

ติดตามสถานะของสินคา้คงเหลือผา่นระบบปฏิบติัการอตัโนมติั เพ่ือควบคุมและดูแลความเสียหายจากการ

เส่ือม คุณภาพ ลา้สมยั และจากการเคล่ือนไหวชา้ของสินคา้ ทั้งน้ี จะดาํเนินการตั้งสาํรองค่าเผื่อผลขาดทุน
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บางส่วนและเพ่ิมข้ึนเป็นเต็มจาํนวน เม่ืออายุของสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนเกินกว่าท่ีกาํหนดไวส้าํหรับสินคา้

แต่ละประเภท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2561 มีจาํนวนเท่ากบั 39,067 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 504 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.3 จากปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการซ้ือท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลจากการขยายสาขา และการซ้ือ

สินทรัพยเ์พ่ือทดแทนของเดิมในระหวา่งปี โดยสดัส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 62.9 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

เท่ากบั 31,553 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.8 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 248 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ในอตัราร้อยละ 0.8 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ใน

ระหวา่งปี รวมถึงการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ือทดแทนของเดิม 

สิทธิการเช่า: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสิทธิการเช่า เท่ากบั 2,246 ลา้นบาท      

คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของสินทรัพยร์วม โดยเพ่ิมข้ึนจาํนวน 121 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5.7 

เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเช่าท่ีดินเพ่ิมเติม เพ่ือใชใ้นการขยายสาขา 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน: ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจดัการร้านคา้ท่ีใช้ในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เคร่ืองหมายการคา้ และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดย ณ ส้ินปี 

2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน เท่ากบั 2,312 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2560 

จาํนวน 314 ลา้นบาท 

รายการเงินลงทุน: ในปี 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเท่ากบั 6,709 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 

1,392 ลา้นบาท จากการลงทุนเพ่ิมใน MROH ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ 

โดยใชวิ้ธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ ถือหุน้มากกว่าร้อย

ละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และกิจการท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม การดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทั

ยอ่ยท่ีกิจการมีอาํนาจควบคุม หรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุน

กิจการบริษทัฯ อนัจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีสามารถผนึก

กาํลงัเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (Synergy) ใหก้บับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯ ให้มีความครบวงจรมากข้ึน หรือขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศได ้หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ใน

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็น

สาํคญั 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยอ่ื์น: ประกอบดว้ย 

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน: ประกอบดว้ย เงินมดัจาํ เป็นหลกั โดย ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2560 จาํนวน 10 ลา้นบาท 

- ลกูหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน: บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 232 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับเช่าท่ีดินและสาํนกังาน เป็นหลกั 

- ค่าความนิยม: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าความนิยม เท่ากบั 2,191 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของสินทรัพยร์วม โดยลดลงจาํนวน 232 ลา้นบาท หรือลดลงใน

อตัราร้อยละ 9.6 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 โดยมาจากการยกเลิกหน้ีสินตามสัญญาท่ีตอ้งจ่าย

ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจากการซ้ือบริษทัย่อยกลุ่ม Indoguna (Earn-out) ซ่ึงไม่บรรลุตามเง่ือนไขท่ี

กาํหนดในสัญญา สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ขอ้ 4 ของงบการเงินประจาํปี 2561 
 

หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2561 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเท่ากบั 42,808 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,843 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 4.5 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การลงทุนเพ่ิมข้ึนสาขาและขยายธุรกิจในระหวา่งปี  

หนีสิ้นหมุนเวยีน : ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 34,094 ลา้นบาท ลดลง 3,024 

ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีจาํนวน 37,118 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการ

ลดลงของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 942 ลา้นบาท และการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 2,749 

ลา้นบาท (รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) เน่ืองจากการเปล่ียนจากเงินกูย้ืมระยะสั้น

เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว รวมถึงมีการชาํระคืนเงินกูย้ืมไปในระหวา่งปี 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน เท่ากบั 3,583 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของหน้ีสินรวม ลดลง 743 ลา้นบาท จากส้ิน

ปี 2560 เน่ืองจากการเปล่ียนจากเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว รวมถึงมีการชาํระคืนเงินกูย้ืมไปใน

ระหวา่งปี 

เจา้หน้ีการคา้: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืนและกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั เท่ากับ 25,178 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 ของหน้ีสินรวม ลดลงจาํนวน 942 ลา้นบาท     

คิดเป็นร้อยละ 3.6 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการจ่ายค่าซ้ือสินคา้ 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการอ่ืน

และกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเท่ากับ 1,982 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของหน้ีสินรวม เจ้าหน้ี อ่ืนมี

องคป์ระกอบหลกัเป็นเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น เจา้หน้ีงานก่อสร้างสาขา เป็นตน้ 
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และเจา้หน้ีจากการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีไม่ใช่เพ่ือนาํไปขายต่อ (Non-trade) โดยในปี 2561 มีจาํนวน

เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 674 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย: ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายมีองคป์ระกอบหลกั คือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจการปกติ เช่น ค่า

สาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายบุคลากร และดอกเบ้ียคา้งจ่าย ซ่ึงในปี 2561 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 17 ลา้นบาท จากปี 

2560 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 209 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีองค์ประกอบหลกัเป็นเงินรับประกนั

งานก่อสร้างสาขา 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน : ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากบั 8,714 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 20.4 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4,867 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนั

การเงินเพ่ิมข้ึน รวมถึงการบนัทึกค่าเช่าท่ีคาํนวณแบบเส้นตรงในระหว่างปีซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนสัญญาเช่าท่ี

เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ ลดลงจากการยกเลิกหน้ีสินตามสัญญาท่ี

ตอ้งจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจากการซ้ือบริษทัย่อยกลุ่ม Indoguna (Earn-out) ซ่ึงไม่บรรลุตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

สัญญา ทั้งน้ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลกัเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หน้ีสินตามสัญญา

เช่าการเงิน ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ 

เจ้าหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน: ณ ส้ินปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนเท่ากับ 356      

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจาํนวน 128 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการบนัทึก

ค่าเช่าท่ีคาํนวณแบบเสน้ตรงในระหวา่งปีซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนสญัญาเช่าท่ีเพ่ิมข้ึน  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน: ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากบั 29 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของหน้ีสินรวม ลดลงจาํนวน 216 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการยกเลิกหน้ีสินตาม

สัญญาท่ีต้องจ่ายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมจากการซ้ือบริษัทย่อยกลุ่ม Indoguna (Earn-out) ซ่ึงไม่บรรลุตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ขอ้ 4 ของงบการเงินประจาํปี 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 19,257 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,246 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 

4,608 ลา้นบาท ทั้งน้ี มลูค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 3.90 บาทต่อหุน้ 
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14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

แหล่งเงินทุนหลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในปี 2561 มาจากส่วนของผูถื้อหุ้น กาํไรจากการดาํเนินงาน และ

หน้ีสินซ่ึงประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอตัราส่วน

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ท่ี 2.2 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยงัคงสามารถรักษาสัดส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ีอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้อยูใ่นอตัรา 0.6 เท่า ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2560 ท่ีอยูท่ี่อตัรา 0.5 เท่า 

ส่วนรายจ่ายลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นการใช้เพ่ือการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศในระหวา่งปี การซ้ือท่ีดินและการเช่าท่ีดินระยะยาวสาํหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2562  

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดได้มา / (ใช้ไป) สุทธิระหว่างงวด - งบการเงนิรวม 

  2559 2560 2561 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ลา้นบาท 9,071 11,928 6,012 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลา้นบาท (5,544) (6,468) (2,866) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลา้นบาท (3,207) (3,649) (2,411) 

กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้/ (ลดลง) สุทธิ ล้านบาท 320 1,811 735 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 5,096 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 735 ลา้นบาทจากปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน แมว้่าจะมีการใช้

กระแสเงินสดไปในการขยายสาขา รวมถึงการจ่ายเงินปันผล 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2561 กระแส

เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานมีจาํนวน 6,012 ล้านบาท ลดลง 5,916 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.6 จากปี 2560 

เน่ืองจากสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํเงินไปชาํระเจา้หน้ีการคา้ในระหวา่งปี ทั้งน้ี หาก

พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะพบว่าในปี 2561 ยงัมีระยะเวลา

วงจรเงินสดติดลบ เป็นการยืนยนัว่ากลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องสูง จากรูปแบบการดาํเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัท่ี

รับชาํระสินคา้ในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนใหญ่ และมีการบริหารจดัการกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานไดเ้ป็น

อยา่งดี โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถคงระยะเวลาจาํหน่ายสินคา้อยู่ท่ีนอ้ยกว่า 30 วนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

จึงมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพียงพอสําหรับการดาํเนินธุรกิจประจาํวนัและการขยายธุรกิจในอนาคต 
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รายการ 2559 2560 2561 

ระยะเวลาวงจรเงินสดเฉล่ีย (วนั) (23.8) (26.4) (24.9) 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจาํนวน 2,866 ลา้นบาทระหว่างปี 2561 เป็น

การใชไ้ปสาํหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ การซ้ือท่ีดิน รวมทั้งการเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ิมสาํหรับแผนการ

เปิดสาขาในปี 2561 และปี 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 

กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมจดัหาเงินระหว่างปี 2561 จาํนวน 2,411 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

จ่ายเงินปันผลจาํนวน 4,608 ลา้นบาท และการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,235 ลา้นบาท 

เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เพ่ืออนุมติัให้บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2561 ในอตัรา

หุ้นละ 0.56 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 2,688 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ี

เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2561 เมื่อ

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล 

1,920 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2561 เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 0.96 บาทต่อหุ้น หรือ 4,608 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษทัฯ ใน

วนัท่ี 23 เมษายน 2562 
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14.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 0.7 เท่า ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพ

คล่องท่ีดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ สําหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.0 ลดลงจากปี 2560 ท่ีมีอตัราร้อยละ 10.1 กาํไร

ขั้นตน้ท่ีลดลงเลก็นอ้ยเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปีท่ีผ่านมา รวมทั้งปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกตํ่า 

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การขยายสัดส่วนการตลาดในกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นอาหาร การ

คดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

อตัรากาํไรสุทธิของบริษทัฯ สาํหรับปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 3.1 ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีอตัราร้อยละ 3.3 โดยการลดลง

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรากาํไรขั้นตน้ อีกทั้งมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่าง

ประเทศในประเทศกมัพูชาและอินเดีย ซ่ึงยงัตอ้งใชเ้วลาในการสร้างยอดขาย อีกทั้งมีค่าใชจ่้ายในการเปิดดาํเนินการ

สาขาท่ีเปิดในปี 2561 และท่ีกาํลงัจะเปิดในปี 2562 แมว้่ากลุ่มธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจฟูด

เซอร์วิสจะมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนกต็าม 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 32.8 สอดคลอ้งกบัการลดลงของกาํไรสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ สาํหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.7 สอดคลอ้งกบัการลดลงของกาํไร

สุทธิ 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็น 2.2 เท่า ซ่ึงลดลงจากส้ินปี 

2560 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2.3 เท่า แมว้่าบริษทัฯ จะมีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

เพ่ิมข้ึนก็ตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสม 

 

หมายเหตุ:  

- การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตามสูตรคาํนวณท่ีแสดงไวใ้นคู่มือจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จดัทาํ

โดยสํานักงาน ก.ล.ต. อาทิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นคาํนวณจากกาํไรสุทธิหารด้วยส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ียต้นงวดและปลายงวด) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นคาํนวณจากหน้ีสินรวมหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ท่ี 259 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ 

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ  วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกต้องแลว้ 

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด

ไม่มีลายมือช่ือของ นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดร้ับรองความ

ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

              

  ช่ือ  ตาํแหน่ง                        ลายมอืช่ือ 

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

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

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

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

 กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงานบริหารการเงิน*  
 

* เป็นตาํแหน่งท่ีเปล่ียนตามการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561  

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มลู หนา้ท่ี 260 
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เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ หนา้ท่ี 261 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ  

1. กรรมการ 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายอาสา สารสิน 

 

26 มกราคม 2537 

ประธานกรรมการ และ

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

82 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ                   

มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

(สาขาการระหวา่งประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2556 Role of Chairman Program (RCP) 

- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND) 

- 2550 Audit Committee Program (ACP) 

- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 - ปัจจุบนั 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

2541 - ปัจจุบนั 

 

2558 - มี.ค. 2561 

 

2556 - พ.ค. 2559 

 

 

 

2550 - ส.ค. 2559 

 

2544 - มี.ค. 2561 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการอิสระ 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)              

กรรมการ/ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2542 - พ.ค. 2559 

 

 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2538 - ปัจจุบนั 

 

2536 - ปัจจุบนั 

 

 

 

พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั 

 

ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานกรรมการ 

บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จาํกดั 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัในปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 

มูลนิธิบวัหลวง 

ประธานกรรมการ 

มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ประธานกรรมการ 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ 

ประธานกรรมการ 

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลค็ทริคไทย 

รองประธานกรรมการ 

มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 264 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2547 - ปัจจุบนั 

 

ธ.ค. 2531 - ปัจจุบนั 

 

ประธานท่ีปรึกษา 

สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ 

ประธานกรรมการ 

มูลนิธิสงักะสีผาแดง 

 

นายอรรถพร   

ข่ายม่าน 

 

16 พฤศจิกายน 2542 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ                         

และกรรมการอิสระ 

 

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

Accountants in Australia 

- Associateship in Accounting from Western 

Australian Institute of Technology (presently 

known as Curtin University of Technology) 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2552 Director Certification Program (DCP) 

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2535 - 2539 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 

นายธีระ วิภูชนิน 

 

14 พฤษภาคม 2546 

ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ และ

กรรมการอิสระ 

69 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยั Wisconsin Stevens Point   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2557 Chartered Director Class (CDC) 

- 2548 Audit Committee Program (ACP) 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2543 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 265 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2538 - ปัจจุบนั 

 

 

2551 - 2552 

 

2548 - 2560 

 

2548 - 2559 

 

 

 

2541 - 2547 

 

2538 - 2540 

 

2533 - 2537 

 

ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/              

กรรมการอิสระ 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํ เขา้แห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย 

บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ทเ์อเชีย จาํกดั 

ดร. ชยัวฒัน ์  

วิบูลสวสัด์ิ 

 

5 กรกฎาคม 2556 

ประธานคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

 

72 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts 

Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

ก.ค.2559 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 266 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 2549 Director Certif ication Program (DCP) 

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั  

  

 

2553 - ส.ค. 2559 

 

2553 - ก.ค. 2559 

 

 

 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยืน/ กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี – 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 

นายโชติ โภควนิช 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ และกรรมการ

อิสระ 

76 ปี ไม่มี ไม่มี - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ Harvard Business 

School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด Stanford 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 267 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 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 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

2555 - เม.ย. 2561 

 

2542 - ก.ย. 2560 

 

 

 

2552 - ปัจจุบนั 

 

2545 - 2560 

 

2545 - 2560 

 

2542 - 2560 

 

2535 - 2537 

ประธานกรรมการ 

บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน/ กรรมการใน    

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก 

ประจาํประเทศไทย 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 268 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายชวลิต  

อตัถศาสตร์ 

 

16 พฤศจิกายน 2542 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ 

70 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 

นายก่อศกัด์ิ  

ไชยรัศมีศกัด์ิ (1) 

 

5 กรกฎาคม 2556 

รองประธานกรรมการท่ี 

1  และกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ)  

66 ปี ไม่มี ไม่มี - ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์                       

โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

สาขาวิชาการจดัการ                                

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

 

พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2533 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการท่ี 1 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 269 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

- 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) 

 

 

2533 - ปัจจุบนั 

 

 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

ตาํแหน่งในองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

- นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน ์

- กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิสถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน ์

- ประธานสมาพนัธ์หมากลอ้มจีนโลก 

- นายกสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 

 

นางสุชาดา   

อิทธิจารุกุล 

 

29 สิงหาคม 2539 

รองประธาน

กรรมการท่ี 2 และ

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - กลุ่มธุรกิจ

สยามแมค็โคร 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

66 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2546 Director Certification Program (DCP) 

 

ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 

 

2553 - ก.พ. 2560 

 

2544 - 2556 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการท่ี 2 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2539 - 2544 

 

 

 

ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั 

 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

ARO Commercial Company Limited 

กรรมการ 

- Indoguna (Cambodia) Company Limited 

- MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 

- Indoguna (Singapore) Pte Ltd 

- Indoguna Dubai L.L.C 

- Indoguna Lordly Company Limited 

- Just Meat Company Limited 

- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

- CP Wholesale India Private Limited 

กรรมการ 

Makro (Cambodia) Company Limited 

กรรมการ 

บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

กรรมการ 

- ARO Company Limited 

- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

Indoguna Vina Food Service Company Limited 

(เดิมช่ือ “Vina Siam Food Company Limited”) 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 271 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

ดร. ประเสริฐ   

จารุพนิช 

 

7 พฤษภาคม 2531 

กรรมการ  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

70 ปี 200 

(ไม่เปล่ียนแปลง) 

ไม่มี - ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and 

Management, Oklahoma State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2551 Role of the Compensation Committee 

- 2547 Director Certification Program (DCP) 

- 2547 Finance for Non-finance director 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

2531 - ปัจจุบนั 

 

2553 - พ.ย. 2559 

 

2551 - 2552 

 

2550 - 2553 

 

2531 - 2550 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี - 

นายพิทยา   

เจียรวสิิฐกุล(1) 

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

63 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 272 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2543 Director Certification Program (DCP) 

2556 - 2558 

 

2542 - 2556 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ/ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการสภา 

 สภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

กรรมการ 

- บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั 

- บริษทั ปัญญธารา จาํกดั 

- บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จาํกดั 

- บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

- บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

- บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั 

- บริษทั โอเอชที จาํกดั 

- บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 273 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายปิยะวฒัน ์ 

ฐิตะสทัธาวรกุล(1)  

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

65 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 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

- วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์

- บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

- บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

- บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

- บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 

นายณรงค ์ 

เจียรวนนท ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ   

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

53 ปี ไม่มี  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

Business Administration, New York University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตร Advance Management Program : 

Transforming Proven Leaders into Global 

Executives, Harvard Business School, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2551 - ปัจจุบนั  

 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- หลกัสูตร Systematic Innovation of Products, 

Processes and Services, MIT Sloan School of 

Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2550 Director Accreditation Program (DAP) 

 

2560 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2551 - ปัจจุบนั 

 

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานอาวุโส 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั Shanghai Litai Logistics จาํกดั 

กรรมการ 

- บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ ์             

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- บริษทั ไอคอนสยาม จาํกดั  

รองประธานคณะกรรมการ 

- บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย)  

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

- กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

- บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั 

รองประธานกรรมการอาวุโส 

- บริษทั Chai Tai (Chaina) Investment จาํกดั 

- บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

นายอดิเรก  

ศรีประทกัษ ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ 72 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั    

นครสวรรค ์

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวง 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

1 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2546 - 2560 

 

 

 

19 ม.ค. 2560 - 

ปัจจุบนั 

2548 - 2560 

 

 

 

 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ ประธานคณะผูบ้ริหาร 

 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานอาวุโส 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

รองประธานกรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

  

 

 

 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

-  ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

- 2544 Director Certification Program (DCP)  

นายอาํรุง  

สรรพสิทธ์ิวงศ ์

 

5 กรกฎาคม 2556 

กรรมการ และ

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

66 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทสาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2559 Ethical Leadership Program 

- 2559 IT Governance 

- 2550 Role of the Compensation Committee 

- 2549 Board Performance Evaluation 

- 2549 DCP Refresher 

- 2546 Company Secretary 

- 2544 Director Certification Program (DCP) 

 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั 

 

ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

ส.ค. 2559 -                    

พ.ย. 2560 

 

 

ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบรรษทัภิบาล 

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานสาํนกัการเงิน 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 



  
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ หนา้ท่ี 277 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจุบนั 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

2546 - 2559 

 

2542 - 2559 

กรรมการ 

บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

ธนาคาร วีนาสยาม จาํกดั (ประเทศเวียดนาม) 

กรรมการ 

บริษทั อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 

นางเสาวลกัษณ์  

ถิฐาพนัธ์ 

 

15 ธนัวาคม 2547 

กรรมการ และ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บ ริห าร  - ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ

สยามแม็คโคร สายงาน

บริหารการเงิน  

(กรรมการผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผกูพนับริษทัฯ) 

63 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยม       

อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

 

ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 

 

 

2553 - ก.พ. 2560 

 

 

 

 

ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร     

สายงานบริหารการเงิน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร สายงาน

บริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงินและ

หน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

ARO Commercial Company Limited 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 

- Indoguna (Cambodia) Company Limited 

- MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 

- Indoguna (Singapore) Pte. Ltd. 

- Indoguna Dubai L.L.C 

- Indoguna Lordly Company Limited 

- Just Meat Company Limited 

- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

- CP Wholesale India Private Limited 

กรรมการ 

Makro (Cambodia) Company Limited 

กรรมการ 

- บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการ 
- ARO Company Limited 
- บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั  

กรรมการ 

 Indoguna Vina Food Service Company Limited 

(เดิมช่ือ “Vina Siam Food Company Limited”) 

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

หมายเหตุ 

(1) ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2558 สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศว่าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับของสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคาํสั่งเปรียบเทียบปรับผูบ้ริหารของบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) 3 ท่านน้ี กรณีอาศยัขอ้มูลภายในจากการดาํรงตาํแหน่งในบริษทั                          

ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ซ้ือหุ้นบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบปรับเป็นจาํนวนเงินรวม 31.9 ลา้นบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไดย้อมรับในการเปรียบเทียบปรับของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไดช้าํระการเปรียบเทียบปรับดงักล่าวไปแลว้ ซ่ึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ ตามท่ีถูกเปรียบเทียบปรับนั้น เกิดข้ึนก่อนท่ีกรรมการทั้ง 3 ท่านจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัฯ 
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2. ผู้บริหาร 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นายชิ หลุง ลิน 

 

15 พฤษภาคม 2546 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - กลุ่มธุรกิจ

ฟูดเซอร์วิส เอเชีย

แปซิฟิกและ

ตะวนัออกกลาง 

54 ปี ไม่มี ไม่มี - Master of Business Administration,  

National Taipei University of Technology, 

ประเทศ ไตห้วนั 

 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 2553 Director Certification Program (DCP) 

 

ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

มี.ค. 2560 - ม.ค. 

2561 

 

2558 - ก.พ. 2560 

 

 

2557 - 2558 

 

2553 - 2557 

 

 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิก

และตะวนัออกกลาง 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินคา้     

ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซพัพลายเชน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศไทย 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานธุรกิจฟูด เซอร์วิส 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

- Indoguna (Cambodia) Company Limited 

- MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 

- Indoguna (Singapore) Pte Ltd 

- Indoguna Dubai L.L.C 

- Indoguna Lordly Company Limited 

- Just Meat Company Limited 

- Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

กรรมการ 

- บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 
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ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2550 - ปัจจุบนั 

 

- ARO Company Limited 

กรรมการ 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั 

กรรมการ 

Indoguna Vina Food Service Company Limited 

(เดิมช่ือ “Vina Siam Food Company Limited”) 

กรรมการ/ ผูอ้าํนวยการบริหาร 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

นายพอล สตีเฟ่น 

ฮาวเว ่ 

 

2 กนัยายน 2556 

รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็

โคร สายงาน

สารสนเทศทางธุรกิจ 

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

Melbourne Institute of Technology            

ประเทศออสเตรเลีย 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี - 

 

ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

มี.ค. 2560 - ม.ค. 

2561 

 

2557 - ก.พ. 2560 

 

2556 - 2557 

 

 

 

2542 - 2556 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร                             

สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจแมค็โคร                                          

สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

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. 2561) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

นางสาวนฤมล                    

วรสุนทรารมณ์ 

 

3 มกราคม 2561 

รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร - กลุ่มธุรกิจ

สยามแมค็โคร สายงาน

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

44 ปี ไม่มี ไม่มี - ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Master of Arts in Human Resource Management 

& Industrial Relations, University of 

Hertfordshire, United Kingdom 

 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี 

 

3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

 

2557 - 2558 

 

 

2552 - 2555 

 

 

 

 

21 ส.ค. 2561 - 

ปัจจุบนั 

2558 - 2560 

 

 

2555 - 2557 

 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

Head HR Center of Excellence 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

(ธุรกิจร้านอาหาร) 

HR Director 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

(ธุรกิจจดัจาํหน่าย) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

บริษทั สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั 

HR Director Southeast Asia  

Associated British Foods  

(Twinings and Ovaltine) 

HR Director Thailand 

คิมเบอร์ล่ีย-์คล๊าค ประเทศไทย 
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3. เลขานุการบริษทัฯ 

ช่ือ-นามสกุล/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ตาํแหน่ง อายุ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

ความสมัพนัธ ์

กบัผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืน) 

ช่วงเวลา ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

นางสาวศิริพร              

วิธานนิติธรรม 

 

1 กนัยายน 2560 

เลขานุการบริษทัฯ 43 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจ

ต่างประเทศ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และ

การตลาด RMIT University ประเทศออสเตรเลีย 

 

ประวติัการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Company Secretary Program (CSP)                 

รุ่น 82/2017 

- Company Reporting Program (CRP)               

รุ่น 19/2017  

- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 24/2017 

- Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) 

- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 

 

 

1 ก.ย. 2560 - 

ปัจจุบนั 

ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

 

2557 - มิ.ย. 2561 

 

 

2556 - 2557 

 

2551 - 2556 

 

2547 - 2551 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

รองผูอ้าํนวยการ - ประสานงานตลาดหลกัทรัพย ์และนกัลงทุน

สมัพนัธ์  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการอาวุโส - ประสานงานตลาดหลกัทรัพย ์และนกัลงทุน

สมัพนัธ์  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการแผนกบริหารหน้ีสินและความเส่ียงทางการเงิน               

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

นกัวางแผนกลยุทธ์องคก์ร  

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ไม่มี - 

 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายช่ือบริษทั บริษทัย่อย 

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

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล                

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์                

นายชิ หลุง ลิน                

นางสาวนฤมล วรสุนทรารมณ์                

นางสาวธญัมาส วรชาติ                

นางรัทยา เงินบาํรุง                

นายเลิง ชิว ปง                

นายธนิศร์ เจียรวนนท ์                

นายศกัด์ิสิทธ์ิ ปานุราช                

นายนพชยั มีแตม้                

นายยทุธภูมิ เจริญสุข                

Mr. Sameer Singh                

Ms. Dy Sopheak Pagna                

Oknha Seng Nhak                

Mr. Gauthier Bouillot                

หมายเหตุ : ตาํแหน่ง     =   กรรมการ 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ท่ี 283 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

รายช่ือบริษทั บริษทัย่อย 

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

Ms. Helene  Raudaschl 

(Wong Helene) 
               

Ms. Wong, Oi Lin Irene                

Mr. Yiu, Chung Sing                

U Aung Din 

(นายอรรถ ทิตยาภรณ์) 
               

หมายเหตุ : ตาํแหน่ง     =   กรรมการ 

 
ช่ือบริษทั 

 

 
 

 

SFS บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั PRO บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั 

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

INDS Indoguna (Singapore) Pte Ltd ARO ARO Company Limited 

INDD Indoguna Dubai L.L.C MAC Makro (Cambodia) Company Limited 

LL Indoguna Lordly Company Limited CPWI CP Wholesale India Private Limited 

JM Just Meat Company Limited MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

MAXZI MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C MM ARO Commercial Company Limited 

INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited   

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย หนา้ท่ี 284 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ (Compliance) 

ช่ือ – สกลุ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นางสาวบุษกร  

รักการคา้ 

 

หัวหนา้ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

40 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต 

สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโทบญัชี

มหาบณัฑิต 

สาขาบญัชีบริหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

(CPA) 

สภาวชิาชีพบญัชี 

- ไม่มี - - ไม่มี - ปี 2560 - ปัจจุบนั 

 

 

ปี 2558 - ปี 2560 

 

 

ปี 2557 - ปี 2558 

 

 

ปี 2551 - ปี 2557 

 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบ 

 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย

ตรวจสอบ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบญัชี ให้บริการท่ีปรึกษา 

ฯลฯ 

 

ให้บริการทางด้านตรวจสอบบญัชี ให้บริการท่ีปรึกษา 

ฯลฯ 

2. นางปฐมา  

ระวงัภยั อมัพวา 

 

หัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย

และกาํกบักิจการท่ีดี 

57 - 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                 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

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 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง 

 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 

 

 

ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค 

 

 

ให้บริการปรึกษากฎหมาย สัญญา การลงทุนและคดี

ความ 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ หนา้ท่ี 285 



 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2561 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น หนา้ท่ี 286 
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	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 53 แห่ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 10 ปี - 33 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่ระหว่างประมาณ 5 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทำเลที่ตั้ง ...
	4.5.1 เงินลงทุนบริษัทย่อย
	4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย

	2
	19 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	1
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	20 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	1
	 อาหารสดที่เตรียมไว้เป็นชุดเพื่อใช้ในการปรุง
	20 ก.ค. 2565
	20 ก.ค. 2535
	2
	19 ก.ค. 2565
	21 ก.ค. 2535
	2
	20 ก.ค. 2565
	21 ก.ค. 2535
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	4
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	14 ธ.ค. 2565
	15 ธ.ค. 2535
	3
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	14 ธ.ค. 2565
	15 ธ.ค. 2535
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
	1
	 อาหารที่จัดไว้เป็นชุดเพื่อใช้ในการปรุง
	1 เม.ย. 2566
	2 เม.ย. 2536
	1
	 ผักสด ผลไม้สด
	29 เม.ย. 2566
	30 เม.ย. 2536
	3
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	8 มิ.ย. 2566
	9 มิ.ย. 2536
	3
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	8 มิ.ย. 2566
	9 มิ.ย. 2536
	1
	 ภาชนะเมลามีน
	29 เม.ย. 2566
	30 เม.ย. 2536
	2
	26 เม.ย. 2569
	27 เม.ย. 2559
	1
	 สำลีใช้ปั่นหู
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	11
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องดื่มน้ำผลไม้
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และอาหารดอง
	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	4 มี.ค. 2564
	5 มี.ค. 2534
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องดื่มน้ำผลไม้
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และอาหารดอง
	4
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
	1 ก.ค. 2564
	2 ก.ค. 2544
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	4
	 อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
	18 ก.ค. 2564
	19 ก.ค. 2534
	 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ขนมขบเคี้ยว และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และเครื่องดื่ม
	4
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	29 ม.ค. 2566
	30 ม.ค. 2546
	 สิ่งทอ
	1
	 เนื้อนกกระจอกเทศ
	30 ส.ค. 2566
	31 ส.ค. 2546
	1
	 สื่อโฆษณา
	26 เม.ย. 2569
	27 เม.ย. 2559
	7
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	17 พ.ค.2570
	18 พ.ค. 2560
	 อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	 เบเกอรี่ และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม
	10
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	 เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	 ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	 เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
	 วิสกี้
	5
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง และเครื่องสำอางค์
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery) 
	4
	 สารเสริมความเป็นด่างของน้ำ สารปรับค่า ความเป็นกรดด่างให้เป็นกลาง
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้าง 
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น 
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	 สินค้าของชำทั่วไป (General Grocery)
	 เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
	2
	 เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว
	24 พ.ย. 2562
	25 พ.ย. 2552
	2
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
	11 พ.ค. 2563
	12 พ.ค. 2553
	 เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร
	1
	 ข้าวบรรจุถุง
	30 พ.ค. 2563
	31 พ.ค. 2553
	3
	 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
	17 พ.ย. 2563
	18 พ.ย. 2553
	 จัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจัดการตลาด การจัดการด้านการค้า
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	1
	 เนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง
	14 ก.พ. 2565
	15 ก.พ. 2555
	9
	 กระดาษเช็ดปาก
	24 ธ.ค. 2565
	25 ธ.ค. 2555
	 สารเคมีให้ความหวานเทียม
	 ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ น้ำผลไม้
	 หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วยใส่นม ที่คนกาแฟ
	2
	 ผักสด ผลไม้สด
	6 มี.ค. 2566
	7 มี.ค. 2556
	 ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว
	2
	 เนื้อสัตว์
	4 ก.ค. 2566
	5 ก.ค. 2556
	1
	 ซาลาเปา ขนมจีบ
	12 ต.ค. 2567
	13 ต.ค. 2557
	1
	 เค้ก คุ๊กกี้ ขนมปัง
	2 พ.ค. 2566
	3 พ.ค. 2556
	1
	 เค้ก คุ๊กกี้ ขนมปัง
	2 พ.ค. 2566
	3 พ.ค. 2556
	1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
	การรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 
	บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้ารวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ  บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
	อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน
	ให้สิทธิได้เช่าก่อนผู้อื่น 
	222 ตารางเมตร
	ภายหลังหมดอายุสัญญาเช่า
	คำมั่นต่ออายุ
	128 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	131 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	145 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	259 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	1,682 ตารางเมตร
	คำมั่นต่ออายุ
	1,984 ตารางเมตร
	-
	400.30 ตารางเมตร
	-
	59.5 ตารางเมตร
	-
	400 ตารางเมตร
	-
	9,968 ตารางเมตร
	-
	1,998 ตารางเมตร
	-
	1,200 ตารางเมตร
	-
	1,500 ตารางเมตร
	-
	0-3-67 ไร่

	6. ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ - 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย_Final
	7. ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ - 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น_Final
	8. ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น_Final
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
	7.2 ผู้ถือหุ้น
	7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
	ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
	7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น
	7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	7.5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	7.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
	7.5.3 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2556 - 2560)

	9. ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - 8 โครงสร้างการจัดการ_Final
	2560
	2561

	10. ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - 9 การกำกับดูแลกิจการ_Final
	คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 คน ดังนี้
	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้
	หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้
	คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย
	(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
	(2) ค่าบริการอื่น


	11. ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม_Final
	12. ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - 11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
	บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงว่า เป็นกลไกและเครื่องมือ  ในการผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของกา...
	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน               ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชี                    ด้านการเงิน และด้านการบริหารความเสี่ยงรวมทั...
	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏ...
	(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal Environment)
	บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีพร้อมทั้งกำหนดนโยบายการการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อกำหนดเกี่ยวก...
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	บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้าน...
	(5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
	บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินในแต่ละเรื่อง เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมข...
	(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
	บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                      เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกคน  บริษัทฯได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และ...
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	14.1 ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา
	บริษัทฯ ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบ...
	ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยว แต่เริ่มมีการผ่อนแรงลงในช่วงครึ่งปีหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง รวมถึงผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโล...
	ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 โดยเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามเป้าหมาย 6 ประการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นที่หนึ่งในเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร...
	นับตั้งแต่ที่บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ได้ลงทุนซื้อกิจการจากบริษัทผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศจำนวน 4 บริษัทจากกลุ่ม Indoguna ได้แก่ บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง อีกทั้งจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ที่ประเทศ...
	ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศยังคงต่อยอดความสำเร็จด้านการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ จากก้าวแรกของการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาต่างประเทศแห่งแรกที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเมื่อปลายปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยศูนย์จำหน่ายสิน...
	ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ บริษัทฯ ยังคงมีการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และมีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คือ มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้า เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำห...
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	14.5 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
	อัตราส่วนสภาพคล่อง
	อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.7 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ
	อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
	อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.0 ลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราร้อยละ 10.1 กำไรขั้นต้นที่ลดลงเล็กน้อยเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายสัดส่วนก...
	อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 3.1 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราร้อยละ 3.3 โดยการลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรากำไรขั้นต้น อีกทั้งมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศในประเทศกัมพูชาและอินเดีย ซึ่งยังต้องใช้เวล...
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