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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและ
บริ การตนเอง โดยจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าที่เป็ นสมาชิ กของบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “แม็ค โคร”
ซึ่ งมี สาขาอยู่ทวั่ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ดําเนินงานโดยทีมผูบ้ ริ หารมืออาชีพซึ่ งประจําอยูท่ ี่สาํ นักงานใหญ่ใน
กรุ งเทพมหานคร และแต่ ละสาขา เพื่ อสนับสนุ นการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายที่
กํา หนดไว้ โดยในปี 2532 บริ ษ ัท ฯ ได้ด าํ เนิ น การเปิ ดศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแม็ค โคร สาขาแรก คื อ สาขา
ลาดพร้าว ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการขยายสาขาของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร ควบคู่ไปกับการพัฒนา
รู ปแบบสาขาที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนําเสนอสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจภายใต้รูปแบบสาขา 5 รู ปแบบหลักได้แก่
1)

Classic Store - ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง ภายใต้ชื่อ “แม็ค โคร” หรื อ
“ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก” ซึ่ งเป็ นรู ปแบบสาขาดั้งเดิม และจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคหลากหลายประเภท โดยให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการร้านโชห่ วย และร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ฯ

2)

Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส” ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าเพื่ อกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการด้าน
ธุ รกิ จโรงแรม ภัตตาคาร ร้ านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ ยง (กลุ่มโฮเรก้า) โดยเฉพาะ โดยจัดหา
สิ นค้าเพื่อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรมานําเสนอแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้า อาทิ อาหารสดและ
อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เครื่ องครัว อุปกรณ์ในการเตรี ยมอาหาร และของใช้ที่จาํ เป็ นสําหรับธุ รกิ จ
ร้านอาหารและโรงแรม โดยคํานึงถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงที่ ความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิต
ความหลากหลาย และความพอเพียงที่จะให้บริ การครบ ณ จุดเดียวเป็ นสําคัญ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ริ เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รู ปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น เนื่ องจากพื้นที่ใน
เมืองค่อนข้างจํากัดและมีตน้ ทุนสูง เช่น แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาบดินทรเดชา กรุ งเทพมหานคร ที่มี
จํานวนชั้นให้บริ การรวม 2 ชั้น มีพ้ืนที่การขายเฉลี่ย 2,277 ตารางเมตร สาขารู ปแบบใหม่น้ ี เพิ่มความ
คล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโครในแต่ละพื้นที่มากขึ้น และบริ ษทั ฯ จะใช้รูปแบบสาขาใหม่น้ ี
เป็ นกลยุท ธ์ ใ นการขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ร้ า นอาหารอยู่ห นาแน่ น ต่ อ ไป
โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดใน
โลกเมืองหนึ่ง มากกว่า 20 ล้านคนในปี 2561 จากผลการสํารวจของ Global Destination Cities Index

3)

Eco Plus Store - “อีโค พลัส” รู ปแบบเพื่ อผูป้ ระกอบการมื ออาชี พทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกราย
ย่อ ย รู ป แบบสาขา อี โ ค พลัส ได้จัด สรรพื้ น ที่ สําหรั บ สิ น ค้า ประเภทอาหารสดเพื่ อให้บ ริ การแก่
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ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้ น ในทําเลพื้นที่ มีธุรกิ จโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยงจํานวนมาก
และมีศกั ยภาพในการเติบโต
4) Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดช้อป” นอกจากการขยายสาขาเพื่ อให้ครอบคลุมพื้ นที่ ทว่ั ประเทศ
และใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นสําคัญ แม็คโครไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสรู ปแบบ
ใหม่ ในรู ป แบบ แม็ค โคร ฟู ด ช้อ ป หรื อ ศู น ย์จาํ หน่ า ยสิ น ค้าอาหารสด อาหารแช่ แ ข็ งขนาดเล็ก
เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้ นโดยไม่
ต้องเดินทางไกล นับเป็ นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการเติบโตให้กบั ธุรกิจด้านอาหารของแม็คโครอย่าง
รวดเร็ ว ทั้งยังสร้างความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเปิ ดสาขาแม็ค
โคร ฟู ด ช้ อ ปเพิ่ ม มากขึ้ นแม้ใ นพื้ นที่ ที่ มี ส าขาของแม็ ค โครตั้ ง อยู่ เพื่ อ ตอบโจทย์ธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าได้ใกล้ชิดขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวและเขตเมืองที่มีร้านอาหารกระจุกตัว
อยู่เป็ นจํานวนมาก รวมทั้งการขยายสัดส่ วนลูกค้ากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ นิยมซื้ ออาหารสดไปปรุ งอาหาร
รับประทานเองที่ บา้ นด้วย ภายหลังจากสาขาต้นแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ ที่ มี
พื้นที่การขายประมาณ 800 ตารางเมตร สามารถอํานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ระกอบการโฮเรก้าในฐานะ
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่ แข็งขนาดเล็กได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ นิยม
จับจ่ายวัตถุดิบคุณภาพไปปรุ งรับประทานที่บา้ น
5)

ร้านจําหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” หรื อ “ร้ านสยามโฟรเซ่ น” คื อรู ปแบบร้านที่
บริ ษทั ฯ พัฒนาขึ้นมาในปี 2553 เพื่อเพิ่มช่ องทางการจําหน่ ายสิ นค้าในกลุ่มอาหารแช่ แข็งโดยเฉพาะ
โดยมีพ้ืนที่ ขายประมาณ 80 - 260 ตารางเมตร ในทําเลย่านตลาดสดที่ เข้าถึงได้ง่าย ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่ ตอ้ งการสิ นค้าคุณภาพ ปลอดภัย
ราคาประหยัดและคงที่ เพื่อที่จะสามารถบริ หารจัดการต้นทุนธุรกิจได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มี จาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 129 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่ งเป็ นศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโคร จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน 25 สาขา อีโค พลัส จํานวน 13 สาขา แม็คโคร
ฟูดช้อป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 7 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จํา นวน 33 สาขา และสาขาในต่ า งจังหวัด จํา นวน 96 สาขา โดยมี พ้ื น ที่ ก ารขายรวมประมาณ 747,802
ตารางเมตร
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุรกิจนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจร้านอาหารและร้านค้า
ปลี ก ขนาดเล็ก และธุ ร กิ จที่ ส นับ สนุ น ธุ รกิ จหลัก ของบริ ษ ัทฯ ผ่ านการดําเนิ นงานของบริ ษ ัท ย่อย โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 3

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

1)

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด (“SFS”)
ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้ อมบริ การจัดเก็บและจัดส่ งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและ
อาหารพร้ อ มปรุ ง ชั้น เลิ ศจากทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น

2)

Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”) (เดิมชื่อ Vina Siam Food Company
Limited)
ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่ แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อม
ปรุ งชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหาร
ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่ น โรงแรม ร้ านอาหารรวมถึ งธุ ร กิ จให้บ ริ การอาหารจานด่ วน ธุ รกิ จ
จัดเลี้ยง เป็ นต้น

3)

บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด (“MROH”)
ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุ น ในต่ า งประเทศ รวมทั้งให้ บ ริ ก ารด้า นการบริ ห าร ด้า นเทคนิ ค และ/หรื อ
การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ

4)

ARO Company Limited (“ARO”)
ประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านการตลาด และให้คาํ ปรึ กษาในประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา
ทั้งนี้ การจัดตั้ง ARO โดยบริ ษทั ฯ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในอนาคต

5)

บริ ษทั โปรมาร์ท จํากัด (“PRO”)
ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ

6)

Makro (Cambodia) Company Limited (“MAC”)
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

7)

CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”)
ประกอบดําเนินธุรกิจค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย

8)

Indoguna (Singapore) Private Limited (“INDS”)
ประกอบธุ รกิ จผลิ ต ไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี่ เนื้ อสัต ว์ตดั แบ่ งและอาหารสําเร็ จรู ปภายใต้ชื่ อ
Carne Meats รวมทั้งนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้ อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหาร
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 4
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แช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง
ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ประเทศสิ งคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้ านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น

9)

Indoguna Dubai Limited Liability Company (“INDD”)
ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหารในประเทศ
สหรัฐอาหรั บเอมิ เรตส์ อาทิ โรงแรม ร้ านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น

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

ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่ แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี ไข่น้ าํ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง
ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหารใน
ฮ่ อ งกง อาทิ โรงแรม ร้ านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัด เลี้ ย ง โรงงานอุต สาหกรรมอาหาร ผูค้ ้าส่ ง
เป็ นต้น

11) Just Meat Company Limited (“JM”)

ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ดา้ นอาหารสดชั้นดี จําพวกเนื้ อสัตว์และสัตว์ปีกใน
ฮ่องกง

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

ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

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

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

ประกอบธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

15) ARO Commercial Company Limited (“MM”)

ดําเนิ นธุ รกิจค้าปลีก ค้าส่ ง และธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ARO PRO MGZ และ MM ยังอยู่ระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนิ นธุ รกิ จใน
อนาคต
1.1.1 วิสัยทัศน์
บริ ษทั ฯ มี วิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็ นที่ หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่ อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสําหรั บ
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนั ธกิจหลัก 5 ประการคือ
1)
2)
3)
4)
5)

ขยายตัวด้วยรู ปแบบร้านค้าที่หลากหลาย
ให้รางวัลความสําเร็ จของทีมงาน และลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศึกษาทําความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น
สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และ
นําเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด และคุม้ ค่าที่สุดให้กบั ลูกค้า

1.1.2 เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มี วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ที่ จะมุ่งเป็ นที่ หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่ อธุ รกิ จอาหารแบบครบ
วงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ โดยเป้ าหมายในการรักษาความเป็ นผูน้ าํ ธุ รกิ จค้าปลีกค้าส่ งใน
ประเทศไทย และมีแผนขยายจํานวนสาขาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุ รกิจ
อาหารและการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวของประเทศ จึงมีนโยบายพัฒนารู ปแบบสาขาให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
กลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจที่สาํ คัญเพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ คือการ
ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อเป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่ งของลูกค้า ซึ่ ง
ปั จจุ บนั มี ลูกค้าสมาชิ กมากกว่า 3.0 ล้านราย ในการจัดหาสิ นค้าและมี ทุกคําตอบเรื่ องธุ รกิ จอาหาร
สําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พด้านอาหารและค้าปลีกรายย่อย ภายใต้สโลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุ รกิจ
คุณ” โดยที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการและกิ จกรรมด้านการพัฒนาลูกค้าต่าง ๆ ร่ วมกับคู่คา้
และองค์กรภาครัฐ เพื่ อผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อย และผูป้ ระกอบการมื ออาชี พทางด้านอาหาร
เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ “แม็คโครมิตรแท้
โชห่ วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซึ่ งมี จุด ประสงค์เพื่ อช่ ว ยเสริ มความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าให้แก่กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจัดงาน “วันนัดพบผูป้ ระกอบการร้านค้า
ปลี ก ” “งานตลาดนัด โชห่ ว ย” และ “งานมหกรรมครบเครื่ องเรื่ อ งอาหารและอุ ป กรณ์ ” เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดําเนิ นโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่ อเสริ มความแข็งแกร่ งให้องค์กรเติ บโตอย่าง
ยัง่ ยืน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขายในส่ วนที่ 1 ข้อ 2.4 - การตลาด
และการแข่งขัน)
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 6
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การดําเนิ นธุ รกิ จของแม็คโครตลอดเวลาที่ ผ่านมา มี เป้ าหมายชัดเจนที่ จะเป็ นคู่คิดธุ รกิ จของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ จึ งก่ อให้เกิ ดพัฒนาการทางรู ปแบบธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง สิ่ งที่ เห็ นได้อย่างเด่นชัดคื อ
รู ปแบบของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่มีศกั ยภาพที่ แตกต่างสามารถให้บริ การและเข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พในแต่ละท้องถิ่นได้
สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรู ปแบบแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิสที่มีพ้ืนที่ขายขนาดเล็กลงเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000-5,000
ตารางเมตร ประสบความสําเร็ จอย่างมากในการเจาะตลาดผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสู ง เนื่ องจากเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจอาหารในแต่ละพื้นที่ ได้
เป็ นอย่างดี และสอดรับไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาอาหารปลอดภัย ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ซึ่ งเป็ นศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้ารู ปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มโฮเรก้า แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส สาขาแรกได้เปิ ด
ดํา เนิ น การที่ อ ํา เภอหั ว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ซึ่ งได้รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่ า งดี และมี ผ ล
ประกอบการเป็ นไปตามความคาดหมาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รู ปแบบ
ใหม่ “แม็คโคร ฟู ดช้อป” เพื่ อเพิ่ มความคล่องตัวในการขยายสาขาไปในแต่ ละพื้ นที่ มากขึ้ น ทั้งนี้
ยอดขายของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าเติบโตจากสัดส่ วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 27 ของยอดขาย
รวมในสิ บกว่าปี ที่ ผ่านมา รวมทั้งจัดหาสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างครบครันภายในศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครเพี ยงแห่ งเดี ยว เป้ าหมายเพื่ อจะเป็ น “คู่คิดธุ รกิ จ”
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริ ง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2561 ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ยังคงเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ธุรกิจบริ การด้านอาหารที่เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติของประเทศ ที่เน้นภาค
การท่องเที่ยวและการยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น และเพื่อ
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “มุ่ ง เป็ นที่ ห นึ่ งเรื่ องการจัด หาสิ นค้า เพื่ อ ธุ ร กิ จ อาหารแบบครบวงจรสํ า หรั บ
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ” โดยพิจารณาขยายสาขารู ปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ที่มีพ้ืนที่ขายเฉลี่ย
1,000 - 3,000 ตารางเมตร และแม็ค โคร ฟู ด ช้อ ป ที่ มี พ้ื น ที่ ข ายเฉลี่ ย น้อ ยกว่ า 1,000 ตารางเมตร
เป็ นหลัก เพื่อเข้าถึงผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้ นที่ ท่องเที่ ยวและพื้นที่ ชุมชนเมืองที่ มีศกั ยภาพสู งได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากพื้นที่ในเมืองค่อนข้างจํากัด และมีตน้ ทุนสู ง บริ ษทั ฯ จึงริ เริ่ มพัฒนา แม็คโคร
ฟู ด เซอร์ วิ ส รู ปแบบใหม่ ที่ มี ม ากกว่ า 1 ชั้ น เช่ น แม็ ค โคร ฟู ด เซอร์ วิ ส สาขาบดิ น ทรเดชา
กรุ งเทพมหานคร ที่มีจาํ นวนชั้นให้บริ การรวม 2 ชั้น มีพ้ืนที่การขายเฉลี่ย 2,277 ตารางเมตร หากสาขา
ต้นแบบนี้ ป ระสบความสําเร็ จจะเพิ่ มความคล่ องตัวในการขยายสาขาของแม็คโครในแต่ ละพื้ น ที่
มากขึ้น และบริ ษทั ฯ จะใช้รูปแบบสาขาใหม่น้ ี เป็ นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชน
เมืองที่ มีร้านอาหารอยู่หนาแน่ นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเมืองที่ มี
นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางมาเยือนมากที่ สุ ดในโลกเมื องหนึ่ ง มากกว่า 20 ล้านคนในปี 2561 จากผลการ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 7
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สํารวจของ Global Destination Cities Index ขณะที่ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ กยังคง
ดําเนิ นการขยายเข้าไปในจังหวัดที่ ยงั ไม่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ เพื่ ออํานวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการในพื้นที่น้ นั ๆ
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการขยายสาขาศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครในประเทศ ในรู ปแบบ
สาขาต่ าง ๆ รวมทั้งสิ้ น 7 สาขา แบ่ งเป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบ อี โค พลัส จํานวน 1
สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน 6 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 129
สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน
25 สาขา อีโค พลัส จํานวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จํานวน
7 สาขา โดยมีพ้ืนที่การขายรวมประมาณ 747,802 ตารางเมตร
กว่า 29 ปี ของการดําเนิ นธุ รกิจแม็คโครในประเทศไทย บริ ษทั ฯ สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู ้
ไว้เป็ นรากฐาน และพร้อ มที่ จะนําไปต่ อยอดใช้ได้ทันที ในตลาดใหม่ ๆ ส่ งผลให้บริ ษ ทั ฯ มี ความ
พร้อมสู งในการขยายฐานการลงทุนสู่ ต่างประเทศ โดยมุ่งมัน่ นํามาตรฐาน องค์ประกอบธุ รกิ จที่ เป็ น
เลิศ และแนวธุ รกิจหลักที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็ จไปปรับใช้ในแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็ นความยืดหยุ่นในการเลือกรู ปแบบธุ รกิ จที่เหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศ โดยยึดถือ
เอาความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) การเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าผูป้ ระกอบการในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างเฉพาะตัว การมีบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญและ
ชํานาญทางธุรกิจแบบเจาะลึก ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็ นมือ
อาชี พ เป็ นต้น เพื่อส่ งมอบคุณภาพชี วิตที่ดีย่ิงขึ้ นให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการในทุกที่ ที่แม็คโครเข้าไป
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้แ นวคิ ด “คู่ คิ ด ...เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า ” การแสวงหาโอกาสในการขยายธุ ร กิ จ สู่
ต่างประเทศ โดยเน้นการร่ วมทุนกับพันธมิตรธุ รกิจที่ มีศกั ยภาพในท้องถิ่น ที่มีความรู ้ความเข้าใจใน
ตลาดของแต่ละพื้นที่เป็ นอย่างดี นับเป็ นกลยุทธ์ในการวางรากฐานและสร้างการเติบโตของธุ รกิจแม็ค
โครในตลาดสากลอย่างยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการยึดมัน่ 5 พันธกิจที่สาํ คัญ
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นศักยภาพของตลาดค้าปลีกค้าส่ งในประเทศกัมพูชาที่มีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6 - 7 ต่อปี อีกทั้งการขยายตัวของกลุ่มผู ้
มีรายได้ปานกลางที่ มีกาํ ลังซื้ อมากขึ้น ที่สาํ คัญประเทศกัมพูชามีองค์ประกอบหลายอย่างที่คล้ายคลึง
กับประเทศไทยในอดี ต และสิ น ค้าไทยเป็ นที่ นิ ยมในตลาดกัมพู ช าเป็ นทุ น เดิ ม การนํามาตรฐาน
องค์ประกอบธุ รกิจที่เป็ นเลิศ และแนวธุ รกิจหลักของแม็คโครมาปรับใช้ที่ประเทศกัมพูชา ในปี 2559
บริ ษ ัท ฯ จึ งเข้า ร่ ว มลงทุ น กับ นั ก ลงทุ น ท้อ งถิ่ น ในประเทศกัม พู ช า จัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่ อ ย MAC เพื่ อ
ดําเนินการขยายสาขาแรกของแม็คโครในต่างแดน ในฐานะผูน้ าํ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าระบบสมาชิกแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) เป็ นรายแรกในประเทศกัมพูชา
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ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร กัมพูชา สาขาแรก เปิ ดให้บริ การที่เขตเซ็นสก (Sen Sok) ซึ่ งตั้งอยูท่ างด้าน
ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของกรุ งพนมเปญ ในรู ปแบบคลาสสิ ก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 นับเป็ นการ
สร้ า งปรากฏการณ์ ท างเลื อ กใหม่ ใ ห้ กับ ผู ้ป ระกอบการร้ า นค้า ปลี ก รายย่ อ ย ร้ า นโชห่ ว ย และ
ผูป้ ระกอบการร้ านอาหาร โรงแรมและรี ส อร์ ท ในประเทศกัมพู ช า ได้มี โอกาสเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ที่
หลากหลาย ครบครัน คุณภาพดี ด้วยราคาที่ ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ทั้งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสําเร็ จรู ป อาหารแช่ แข็ง และสิ นค้าประเภทอื่น ๆ กว่า 10,000 รายการ
ทั้งนี้ บางส่ วนของสิ นค้าจะคัดสรรมาจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายในท้องถิ่นตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
ที่ พ ร้ อมให้การสนับสนุ นผลิ ต ภัณ ฑ์ชุมชนที่ ได้มาตรฐานในพื้ นที่ ที่ สาขาของแม็คโครตั้งอยู่ ส่ วน
สิ นค้าที่นาํ เข้าจากประเทศไทย จะเป็ นผลิตภัณฑ์จาํ พวก เนื้ อ อาหารทะเลบางประเภท อาหารแช่แข็ง
รวมทั้งสิ นค้าคุณ ภาพ คุ ม้ ค่ าราคา ภายใต้แบรนด์บริ ษทั ฯ อาทิ เอโร่ (aro) เอ็มแอนด์เค (M&K) เซพ
แพ็ค (Savepak) และคิว - บิซ (Q - Biz)
บนพื้ นที่ กว่า 9,700 ตารางเมตร ของศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร กัมพูชา ถูกพัฒนาให้เป็ นเสมื อน
คลังสิ น ค้าครบวงจรในจุ ด เดี ย ว (One Stop Service) จึ งช่ วยให้ผูป้ ระกอบการมื อ อาชี พ ลดต้น ทุ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้ อสิ นค้าจากหลากหลายแหล่ง นอกจากนี้ ด้วยระบบการจัดการสิ นค้าของ
แม็คโครที่ สามารถส่ งมอบสิ นค้าและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและสมํ่าเสมอ
ยังทําให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการในกัมพูช าสามารถบริ ห ารจัด การสิ น ค้าในสิ น ค้าคงคลังและเงิ นทุ น
หมุนเวียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการยกระดับมาตรฐานการทําธุรกิจ
ร้านโชห่วยและร้านค้าปลีกในประเทศกัมพูชาให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างยอดขายและผลกําไรที่
เพิ่มขึ้น โดยจัดตั้งหน่วยงานมิตรแท้โชห่วยขึ้นประจําที่ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร กัมพูชา เพื่อแสดง
จุดยืนในฐานะ “แม็คโคร คู่คิดธุ รกิ จคุณ” ที่ พร้อมเคี ยงข้างผูป้ ระกอบการในทุกสถานการณ์ รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐหรื อคู่คา้ ในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในการพัฒนากิจการโชห่ วย
ในประเทศกัมพูชา รวมถึงการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่ อสุ ขภาพที่ ดีของประชาชนใน
กัม พู ช า ในอนาคต บริ ษ ัท ฯ ยังคงเดิ น หน้า ขยายกิ จ การและฐานลู ก ค้า ในกัม พู ช าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเล็งเห็ น ถึ งศัก ยภาพการเติ บ โตของตลาดและเศรษฐกิ จในประเทศ ซึ่ งอัต ราการเติ บ โตของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวม (GDP) มี แ นวโน้ม ขยายตัวอย่า งต่ อ เนื่ องที่ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 6 - 7 ต่ อ ปี กอปรกับ
แนวโน้มที่ นักลงทุ น ต่ างชาติ เริ่ มเข้ามาลงทุ น ในประเทศมากขึ้ นอี กด้วย ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษ ทั ฯ
วางแผนที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับตลาดลูกค้าผูป้ ระกอบการที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในปี 2561 CP Wholesale India Private Limited ในประเทศอินเดีย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้
เปิ ดดําเนิ นการศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions เพื่อเปิ ดเส้นทางเข้าสู่ ตลาด
อินเดีย จํานวน 2 สาขา ณ กรุ งนิวเดลี โดยสาขาแรกเปิ ดให้บริ การเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ Pitampura ซึ่ ง
อยู่ทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของกรุ งนิ วเดลี บนพื้ นที่ 4,600 ตารางเมตร โดยจัดจําหน่ ายสิ นค้าที่ มี
คุณภาพในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเครื่ องดื่ม อาหารสด เครื่ องครัว เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน
สิ นค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องนอน สิ่ งทอ เครื่ องใช้สาํ นักงาน สิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์และอื่น ๆ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 9
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โดยให้บริ การแบบครบวงจร ด้วยรู ปแบบการขายส่ งในระดับมาตรฐานสากล มีสิ นค้าเพี ยงพอต่ อ
ความต้องการของลูกค้า และมีบริ การจัดส่ งสิ นค้ารวมไปถึงการชําระสิ นค้าด้วยบริ การทางการเงินใน
รู ปแบบที่ หลากหลาย โดย LOTS Wholesale Solutions ได้ ด ํ า เนิ นการเปิ ดสาขาที่ 2 ในย่ า น
Akshardham ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของกรุ งนิวเดลี
การเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า LOTS Wholesale Solutions ทั้ง 2 สาขาในปี 2561 นับเป็ นก้าวสําคัญของ
บริ ษทั ฯ ในการขยายธุ รกิจค้าส่ งในประเทศอินเดีย ซึ่ ง LOTS Wholesale Solutions ได้ดาํ เนิ นนโยบาย
ให้การสนับสนุนสิ นค้าและพันธมิตรคู่คา้ ในท้องถิ่น โดยผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารสดจะถูก
จัด ซื้ อ และส่ งตรงมาจากสวนและฟาร์ ม ในชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ซึ่ งเป็ นการสร้ า งงาน สร้ างรายได้ใ ห้
เกษตรกร อี ก ทั้งเป็ นการช่ วยเก็บ รั กษาคุ ณ ภาพ ความสดใหม่ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ช่ วยลดการสู ญ เสี ย
ระหว่างการขนส่ ง และเป็ นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิ ดกับท้องถิ่น (Local Love) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
เป้ าหมายที่ สาํ คัญของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศอินเดียเป็ นตลาดที่มีความแข่งขันสู ง มี
คู่แข่งซึ่ งเป็ นบริ ษทั ข้ามชาติและผูป้ ระกอบการมืออาชี พชื่ อดังหลากหลายราย อีกทั้งมีวฒั นธรรมการ
บริ โภคและการซื้ อขายที่แตกต่างออกไปจากลูกค้าในประเทศไทย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องปรับตัวให้ทนั และ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้
ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ เล็งเห็ นถึ งโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์ ความแตกต่างผ่านการให้บริ การ
ด้านธุ รกิจอาหาร ซึ่ งคาดการณ์ ว่าจะเติ บโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับสู ตรอาหารและวิธีการทําอาหารใหม่ ๆ จากลูกค้าผูป้ ระกอบการในพื้นที่ และแนวทางการ
บริ การลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากบุคลากรในท้องถิ่นที่มีองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสูง อาทิ การ
พัฒนารู ปแบบศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าที่ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทลั การบริ การจัดส่ งสิ นค้าผ่าน
หลากหลายช่องทาง (Omni - Channel) รวมถึงการทําธุรกรรมผ่านช่องทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E Commerce) ซึ่ งตลาดการทําธุ รกิ จ E - Commerce ในประเทศอินเดี ยมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างก้าว
กระโดด
เพื่ อ ผนึ ก กํา ลัง เครื อข่ า ยธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การด้า นอาหารให้ เป็ นหนึ่ งเดี ย วในระดับ ภู มิ ภ าค โดยให้
ความสําคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิจทั้งในและ
ต่ างประเทศ ประกอบกับ ประสบการณ์ ที่ ส่ั งสมมาจากการดําเนิ น ธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ ง ในปี 2560 SFS ลงทุนซื้ อกิ จการ
จากบริ ษ ทั ชั้น นําที่ ประกอบธุ ร กิ จให้บ ริ การด้านอาหารในต่ างประเทศจํานวน 4 บริ ษ ทั จากกลุ่ ม
Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ด้านการให้บริ การด้านอาหารในระดับสากล บริ ษทั ฯ
ได้ต้ งั กลุ่มธุ รกิ จ Food Service APME เพื่อขับเคลื่อนธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารทั้ง 6 บริ ษทั ในเครื อ
แม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับ
เอมิ เรตส์ เพื่ อ ผนึ กกําลังเครื อ ข่ ายธุ ร กิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ย ว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟู ด เซอร์ วิ ส ” ใน
ประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างขี ดความสามารถทางการแข่งขัน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 10
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ของธุ รกิจฟูดเซอร์ วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น โดยยึดถือเอาความต้องการของ
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เช่ น การคัดสรรสิ นค้าที่ ดีต่อสุ ขภาพ สิ นค้าเกษตรอิ นทรี ย ์
เช่ น ปราศจากฮอร์ โมนหรื อสารเคมี ซึ่ งกําลังเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด ควบคู่ไปกับการสร้ างความ
แข็งแกร่ งให้กบั สิ นค้าภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ การพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่าง
บุคลากรมื ออาชี พ เพื่ อส่ งมอบสิ นค้าและโซลูชนั่ ที่ เหนื อความคาดหมายของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า
เช่น แนะนําเทคนิ คการปรุ งอาหารที่ช่วยให้เชฟสร้างสรรค์เมนูอาหารให้ได้รสชาติที่ดีย่ิงขึ้น ส่ งผลให้
ลูกค้าผูป้ ระกอบการมีความเชื่ อมัน่ และมัน่ ใจในความเป็ นมื ออาชี พของบริ ษทั ฯ มากขึ้ น นอกจากนี้
SFS ได้เปิ ดช่ องทางการขายสิ นค้าและติ ดต่ อกับผูบ้ ริ โภคผ่านเฟซบุ๊ก “Food Diary” ซึ่ งเป็ นแบรนด์
ใหม่ ภ ายใต้ส ยามฟู ด รวมทั้งจําหน่ ายสิ นค้าผ่านผูใ้ ห้บ ริ การ honestbee และ HappyFresh เพื่ อเป็ น
ทางเลือกใหม่สําหรับลูกค้าที่ ตอ้ งการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ โดยเริ่ มตั้งแต่เดื อนตุลาคม
2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งร้านอาหาร “MAXZI The Good Food Shop” ขึ้นในเมืองดูไบ
โดยใช้ว ตั ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพสู งเป็ นส่ ว นผสมหลัก ในการปรุ ง อาหารซึ่ งได้รั บ ความนิ ย มเป็ นอย่ า งดี
นอกจากนี้ ยังจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์แบรนด์ Indoguna ได้แก่ ไส้กรอกพรี เมี่ ยม (Carne Meats) อาหาร
ทะเล (Ocean Gems) ติ่มซําฮาลาล (Masterpiece) รวมถึงกาแฟ (Maxzi The Good Food Shop Coffee)
รวมถึ ง มี บ ริ ก ารปรุ งอาหารที่ ซ้ื อ และสามารถรั บ ประทานในร้ า นได้ ทั้งนี้ ลู ก ค้า สามารถสั่ งซื้ อ
ผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารที่ หลากหลายได้ท้ งั ที่ หน้าร้านและผ่านช่ องทางออนไลน์ พร้อมรับบริ การ
จัดส่ งภายในเมืองดูไบหรื อผ่านแอพพลิเคชันขนส่ งยอดนิยม เช่น Uber Eats และ Deliveroo เป็ นต้น
ในยุคดิ จิทลั ที่ ลูกค้ามี ความต้องการแตกต่ างจากในอดี ตและเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ ให้
ความสําคัญกับการทําความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้า
เก่า ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการนําฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) มาใช้ เพื่อครอบคลุมลูกค้าของบริ ษทั ฯ กว่า 3 ล้านราย ในการวิเคราะห์ความต้องการ ซึ่ ง
เป็ นส่ วนสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สามารถนําเสนอสิ นค้าและบริ การ รวมถึง
โปรโมชั่นและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการลูกค้าผ่านช่ องทางต่ าง ๆ ทั้งช่ องทางเดิ ม คื อ
Makro mail และช่ อ งทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ เว็บ ไซต์ Makroclick.com แม็ค โครแอพพลิ เคชัน
(Makro Application) และ Makro Line Official การใช้ Big Data ช่วยให้แม็คโครสามารถสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กบั คู่คา้ ที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยช่วยสนับสนุนการทําการตลาดให้เฉพาะเจาะจงมาก
ยิง่ ขึ้น รวมถึงให้คาํ แนะนําในการขยายกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งแผนก OCS (OMNI-Channel
Sales and Services) ซึ่ งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การให้บริ การในหลากหลายช่องทางของแม็ค
โคร ทั้งที่ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าและช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงการให้บริ การรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การ
ทําการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การให้บริ การส่ งสิ นค้า (Delivery) เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า
บริ ษ ัท ฯ ได้ต อบรั บ นโยบายของภาครั ฐในการขับ เคลื่ อ นสั งคมไทยสู่ สั งคมไร้ เงิ น สด (Cashless
Society) เพื่ อ มุ่ งสู่ การเป็ นศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าที่ ข ับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยพัฒ นาการ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 11
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ให้บริ การเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้ายุคดิ จิทลั เช่ น การเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านแม็คโครแอพพลิ
เคชัน หรื อแคตตาล็อกดิ จิทลั นอกจากนี้ ในเดื อนพฤษภาคม 2561 ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมื อกับ
พันธมิตรทางธุรกิจในการให้บริ การรับชําระค่าสิ นค้าผ่าน E-Wallet ซึ่ งจะทําให้ลกู ค้าสามารถชําระค่า
สิ นค้าได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งถื อเงิ นสดจํานวนมากมาเพื่ อชําระเงิ นค่ าสิ นค้า และลูกค้ายังได้
สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษจากการใช้ E-Wallet ซึ่ งจะช่ วยลดต้นทุนในการดําเนิ นงานได้อีกทางหนึ่ ง ทั้งนี้
จะเห็นได้วา่ ยอดการชําระเงินผ่าน E-Wallet มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ องเป็ นลําดับ โดยในปี
2561 มีจาํ นวนลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน E-Wallet กว่า 100,000 ราย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงเดิ นหน้าขยายฐานลูกค้าตามกลยุทธ์ Online to Offline (O2O) เพื่ อเชื่ อมต่อ
กิ จกรรมของลูกค้าสมาชิ กที่ อยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยลูกค้าสามารถเข้าถึ ง
บริ การและสิ ทธิ ประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เน้นกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงไปตามประวัติการซื้ อของลูกค้าสมาชิ ก ทํา
ให้ ลู ก ค้า รู ้ สึ ก ถึ งความเอาใจใส่ และความพร้ อ มในการส่ งมอบสิ น ค้า และบริ ก ารที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับแต่ละ
บุคคล (Personalization) และเน้นความสะดวกรวดเร็ ว
จากความสําเร็ จในการดําเนิ นกลยุทธ์ดงั กล่าว ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2561 แม็คโครแอพพลิเคชัน มียอด
ดาวน์โหลดใช้งานอยู่ที่ 531,621 ราย สู งขึ้ นกว่าปี 2560 ร้อยละ 56 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเพิ่ มช่ อง
ทางการสื่ อสารผ่าน Official Line ภายใต้ชื่อ Makro โดยเน้นการสื่ อสารเนื้อหาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กลุ่ ม ลูก ค้าผูป้ ระกอบการรุ่ น ใหม่ ประกอบกับ การให้ค วามรู ้ ด ้านการจัด การร้ า นโชห่ วยแบบ
สมัยใหม่ การประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหารผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเตรี ยมความพร้อมสร้าง
โอกาสในการขยายฐานลูกค้าในยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
สําหรั บ Makroclick.com เป็ นช่ อ งทางการจําหน่ ายสิ น ค้าออนไลน์ ที่ มี ศ ักยภาพและเติ บ โตอย่า ง
ต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ในปลายปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์ มขึ้ นใหม่ โดยเพิ่มความสะดวกในการ
ค้นหาสิ นค้า การปรับปรุ งระบบการจัดการหลังร้านให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน เพื่อให้สามารถขยายการ
สั่งซื้ อทางออนไลน์และรับสิ นค้าที่สาขาได้ทว่ั ประเทศ ที่สาํ คัญบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึง
ที่หมาย ซึ่ งถือเป็ นพัฒนาการที่ สาํ คัญของธุ รกิ จ Makroclick.com เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ ในการจับจ่ ายสิ นค้าสําหรั บ นําไปประกอบธุ รกิ จได้อย่างหลากหลายผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ แบบทุกที่ ทุกเวลา นอกเหนือจากการเดินทางมาที่สาขาของแม็คโคร โดยการจัดส่ งสิ นค้าถึง
ที่หมายได้เริ่ มต้นทดลองให้บริ การภายในพื้นที่กรุ งเทพมหานครก่อน ซึ่ งปรากฏว่าได้รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดี
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าการเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ต้องพัฒนาเคียงคู่กนั เพื่อก้าวเดิ นต่อไปด้วยกัน บริ ษทั ฯ จึ ง
มุ่งมัน่ พัฒนาธุ รกิ จไปพร้อมกับการเจริ ญเติ บโตของลูกค้าและคู่คา้ โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 12
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เศรษฐกิ จชุ มชน สร้างความเข้มแข็งให้ผปู ้ ระกอบการโชห่ วย ก้าวไกลบนเส้นทางค้าปลีกสมัยใหม่
ควบคู่กบั การยกระดับเกษตรกรคู่คา้ สู่ มาตรฐานสากล ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต
กว่า 29 ปี ที่ ผ่านมา ที่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการมื ออาชี พ ได้ให้ค วามไว้วางใจในสิ นค้ากลุ่ มอาหารของ
แม็คโครมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพความสด สะอาด ปลอดภัย อันเกิ ดจากความจริ งใจและ
ความจริ งจังในการพัฒนาและยกระดับสิ นค้าตลอดห่วงโซ่ คุณค่า เพื่อที่จะสามารถบริ หารจัดการธุรกิจ
ได้อย่างยัง่ ยืน โดยฝ่ ายประกันคุณภาพของแม็คโครได้ตระหนักและให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากด้าน
ความปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักปฎิบตั ิ ตามหลักสากล โดยมองว่าประเด็น
ดังกล่าวไม่ส ามารถต่ อ รองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาหารสดจําพวกผัก ผลไม้ และเนื้ อสัต ว์ที่
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม ภัตตาคาร และร้านจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) ใช้เป็ นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้ เพื่อที่ จะ
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “มุ่ ง เป็ นที่ ห นึ่ งเรื่ องการจัด หาสิ นค้า เพื่ อ ธุ ร กิ จ อาหารแบบครบวงจรสํ า หรั บ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” อีกทั้งยังคัดเลือกสิ นค้าจากแหล่งที่ดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ฝ่ ายประกันคุ ณ ภาพของแม็คโครยังคงเป็ นผูน้ ําในการบู รณาการการทํางานร่ วมกับทุ กภาคส่ วนที่
เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานราชการ เครื อข่ายภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในและ
ต่ างประเทศ พัฒ นาและให้ความรู ้ แ ก่ เกษตรกรรวมถึ งคู่ค ้าตั้งแต่ แ หล่งผลิ ต แหล่ งรวบรวม แหล่ ง
จําหน่าย เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาอาหารปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) ให้มีความปลอดภัย
ปราศจากสารเคมีตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรค ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
การตรวจสอบย้อ นกลับ ที่ ทัน สมัย คื อ Makro i-Trace เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ให้ ลู ก ค้า ผูป้ ระกอบการ
สามารถใช้ตรวจสอบแหล่งที่ มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ ว แม่นยํามีความน่ าเชื่ อถือ
ผ่านการสแกน QR Code ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการโฮเรก้ามัน่ ใจได้ในการส่ งมอบอาหารปลอดภัยแก่
กลุ่มเป้ าหมายที่ใส่ ใจในสุ ขภาพ
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ โครงการ แม็คโคร ควอลิต้ ี โปร (MQP) โดยเริ่ มพัฒนาและยกระดับมาตรฐานจนได้รับ
การรั บรองในระดับ สากลที่ ท ั่วโลกให้การยอมรั บ สิ นค้ามี มูลค่ าเพิ่ มมากขึ้ น ในขณะที่ เกษตรกรมี
คุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน มีอาชี พและมีรายได้ที่มน่ั คง สามารถพึ่งพาตนเองและส่ งผลต่อไปยังชุมชน สร้าง
การรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งพร้อมจิตสํานึ กรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การพัฒนาสิ นค้าตามมาตรฐานที่
แม็คโครกําหนดเป็ นพื้ นฐาน และมี ตลาดรับซื้ อที่ แน่ นอน แม็คโครจึ งเป็ นที่ รักของเกษตรกร และ
เกษตรกรก็พร้อมใจเป็ นคู่คา้ ที่ มีการดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักธรรมาภิ บาล มีความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้า
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับทางกฎหมาย อันส่ งผลกระทบต่ อสิ นค้าที่ วางจําหน่ ายใน
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร บริ ษทั ฯ จะแจ้งคู่คา้ ให้รับทราบและร่ วมกันปรับปรุ งการดําเนินการในทุก
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ขั้นตอน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การรวบรวม การจัดส่ ง การตรวจและทดสอบจนเป็ นผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
แม็คโครยังพัฒนาศูนย์รวบรวมสิ นค้าประจําภูมิภาค พร้อมห้องปฏิ บตั ิ การตรวจสอบความปลอดภัย
และคุณภาพสิ นค้าที่ ได้รับรองมาตรฐาน GMP และ GLP จะช่ วยรับรองคุณภาพความปลอดภัยของ
สิ นค้าตั้งแต่ตน้ ทางให้กบั กลุ่มเกษตรกรระดับฐานราก เพื่อป้ องกันการถูกเอารัดเอาเปรี ยบด้านราคา
และเพื่ อให้มน่ั ใจว่าสิ นค้าที่ วางจําหน่ ายในแม็ค โครมี คุ ณ ภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และ
ถูกต้อ งตามระเบี ยบข้อ บังคับทางกฏหมายการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โ ภค สําหรั บแม็ค โครในฐานะแหล่ ง
จํา หน่ า ยปลายทางนั้ น ก็ ไ ด้รั บ การตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภายนอกเช่ น กัน อาทิ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักรับรองมาตรฐานสิ นค้าอาหารและ
เกษตร เป็ นต้น ซึ่ งที่ ผ่านมาแม็คโครได้รับคะแนนอยูในระดับ “ดี เยี่ยม” มาโดยตลอด ดังนั้น แม็ค
โครจึงเป็ นชื่อแรกที่ลูกค้านึกถึงในฐานะแหล่งของการอ้างอิงเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยเสมอ รวมทั้งใน
ฐานะที่เป็ นผูจ้ ดั หาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยตามระบบการผลิต
Q-GAP ภายใต้สัญลักษณ์ Q Restaurant ที่ผปู ้ ระกอบการโฮเรก้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้เป็ นวัตถุดิบ
มากกว่า 60% ของประเทศ เพื่ อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ นิยมการรับประทานอาหารนอก
บ้านมากขึ้ น บริ ษ ทั ฯ ยังพร้ อ มให้การสนับสนุ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยเข้าร่ ว ม
โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ฉลากรอยเท้าคาร์ บอน (Carbon Footprint
Label) โครงการร้านมอก. เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ประสิ ท ธิ ภ าพสู งที่ มี ฉ ลากประหยัด ไฟเบอร์ 5 เพื่ อ ส่ งเสริ ม การประหยัด พลังงานและประหยัด
ค่าใช้จ่าย
ด้วยความมุ่ งมั่น ที่ จะเป็ น “แหล่ งอ้า งอิ งด้า นอาหารปลอดภัย ” ตามเป้ าหมายหลัก ที่ 1 ในปี 2561
บริ ษทั ฯ จึ งให้ความสําคัญสู งสุ ดกับการรักษาคุณภาพอาหารให้สดใหม่ ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี
ตกค้า ง ยาปฏิ ชี ว นะ และจุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด โรค เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจด้านอาหาร และผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่ใส่ ใจสุ ขภาพ และพร้อมจะจับจ่ายเพื่อบริ โภค
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยถือว่าความปลอดภัยในอาหารเป็ นเรื่ องที่ ต่อรองไม่ได้ ทั้งนี้
บริ ษ ทั ฯ มี กระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ท้ งั อาหารสด อาหารแห้ง และสิ นค้าอุปโภค
ครอบคลุมตลอดห่ วงโซ่ อุปทานตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ งสิ นค้า ไปจนถึงการจําหน่ายสิ นค้า
ที่ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครและสาขาของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุ ขอนามัยและ
ความปลอดภัยภายใต้การดําเนิ นงานของฝ่ ายประกันคุณภาพ ซึ่ งประกอบไปด้วยบุ คลากรที่ มีความ
เชี่ ย วชาญและได้ รั บ การรั บ รองด้า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหาร นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ยัง มี
ห้องปฏิ บตั ิ การตรวจสอบความปลอดภัยและคุณ ภาพสิ นค้าที่ ได้รับรองมาตรฐาน GMP และ GLP
ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กระจายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีหน้าที่ สําคัญในการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าตั้งแต่ตน้
ทาง รวมถึงการตรวจสอบสิ นค้า ณ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 14
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บริ ษ ทั ฯ เดิ นหน้าพัฒ นากระบวนการควบคุ มคุ ณ ภาพสิ น ค้าโดยเฉพาะผลิ ตภัณ ฑ์อาหารสดอย่าง
เข้มงวดและรัดกุม เริ่ มตั้งแต่การประเมินความเสี่ ยงคู่คา้ แรกเข้าโดยใช้แบบฟอร์ มการประเมินซึ่ งมีท้ งั
ในรู ปแบบการตรวจประเมินโดยใช้เอกสารและเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการของคู่คา้ และการตรวจ
เอกสารรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั หาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตที่มีมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและเชื่ อถือได้ ที่สาํ คัญ สิ นค้าที่ศูนย์กระจายสิ นค้าจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
ตามคู่มือการปฏิ บัติ งานสําหรั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ (Quality Control Work Instruction) รวมถึ ง
ทดสอบการปนเปื้ อนและความสมบู รณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์อาหาร อี ก ทั้งบริ ษ ทั ฯ ยังทําการสุ่ มตรวจ
คุณ ภาพสิ นค้า (Random Check) โดยร่ วมกับห้องปฏิ บตั ิ การซึ่ งเป็ นหน่ วยงานภายนอกที่ ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลเข้าร่ วมการตรวจสอบ สําหรับกรณี สิ นค้าผักผลไม้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ มี
ความเสี่ ยงด้านสารเคมีตกค้างสู ง บริ ษทั ฯ จะส่ งไปตรวจสอบที่หอ้ งปฏิบตั ิการในต่างประเทศเพิ่มเติม
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ สิ นค้าที่จาํ หน่ายมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ศึกษากฎหมายใหม่และร่ วมมือกับพันธมิตรทางการค้าในการปฏิบตั ิ ตามอย่าง
เข้มงวดตามเกณฑ์กาํ หนดของข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานด้านคุณภาพและกระบวนการ
อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจัดทําระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่
เยือกแข็ง การแสดงข้อความพรี เมี่ยมบนฉลากผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริ โภค เป็ นต้น รวมทั้ง
การร่ วมพัฒ นาสิ น ค้าคุ ณ ภาพภายใต้เครื่ องหมายการค้า Quality Pro ของบริ ษ ัทฯ โดย ณ ปี 2561
บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้แ สดงเครื่ อ งหมาย Quality Pro เพิ่ ม ขึ้ น ดังนั้น ผูบ้ ริ โ ภคจึ งมั่น ใจได้ว่ า
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ปลอดภัยและมีคุณภาพดีเยี่ยม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในการบูรณาการการทํางานร่ วมกับทุกภาคส่ วน ทั้งหน่ วยงาน
ราชการ เครื อข่ายภาคเอกชน คู่คา้ เกษตรกร รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด โดยเฉพาะการดําเนิ นงานร่ วมกับ
คู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนสําคัญของกระบวนการควบคุมคุณภาพสิ นค้าตลอดห่ วงโซ่ อุปทานผ่านการดําเนิ น
กิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น การให้ความรู ้เรื่ องอาหารปลอดภัย การทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการ
จัดหาวัตถุดิบโดยคํานึ งถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามนโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืนของ
บริ ษทั ฯ โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้จดั การแถลงและชี้ แจงนโยบายการดําเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของ
แม็คโครให้แก่ค่คู า้ กว่า 1,500 ราย
อี กหนึ่ งองค์ประกอบสําคัญ ที่ ช่วยให้บริ ษทั ฯ มัน่ ใจในคุ ณ ภาพและความปลอดภัยของอาหาร คื อ
Makro i-Trace เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ ทนั สมัยซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มใช้ในปี 2560 เพื่ อให้
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคสามารถตรวจสอบถึ งแหล่งที่ มาของผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวก รวดเร็ ว
และแม่นยํา ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสแกน QR-Code ที่ ปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยจะแสดงข้อมูล
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีการทางการเกษตรหรื อการทําการประมงเพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุดิบ นอกจากนี้
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังเพิ่มข้อแนะนําในการบริ โภคผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงสู ตรอาหารที่ลูกค้า
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 15
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สามารถนําผลิ ต ภัณ ฑ์ดงั กล่าวไปใช้ปรุ งอาหารได้ นับว่าเป็ นอี กหนึ่ งนวัตกรรมที่ สําคัญ ในการใช้
เทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้า รวมถึงสร้างความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ร่ วมมื อ กับองค์กรกรี น พี ซ (Greenpeace) องค์กรรณรงค์อิส ระระดับ โลก เพื่ อ
ยกระดับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่าชนิ ดก้อนในนํ้าเกลื อ
ตราเอโร่ (aro) ให้มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ ยวกับสายพันธุ์ทูน่าที่ นาํ มาใช้ แหล่งที่ มา เช่ น มหาสมุทรแปซิ ฟิก เมื่อผูบ้ ริ โภคหยิบสิ นค้า
ขึ้ นมาดูและสแกน QR Code แล้ว จะสามารถทราบได้ว่าปลาทูน่าถูกจับด้วยวิธีการใช้อวนล้อม ซึ่ ง
ได้รั บการยอมรั บว่าเป็ นวิ ธีการที่ ป ลอดภัย ไม่ ท ําลายสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ แม็ค โครมุ่ งมัน่ ที่ จะขยาย
โครงการ Makro i-Trace ต่อไปในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุมผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ผักและผลไม้
อันจะนําไปสู่ ความเชื่ อมัน่ ของผูป้ ระกอบการในคุณภาพชั้นเยี่ยมของผลิตภัณฑ์แม็คโคร ณ ปั จจุบนั
ลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่ มาของผลิ ตภัณ ฑ์แม็คโครได้ท้ ังหมด 2,310 รายการ โดยบริ ษ ทั ฯ
ตั้งเป้ าหมายเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นระบบ i-Trace ให้ได้ 2,753 รายการภายในปี 2563
สําหรับสิ นค้าภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
แบรนด์เอโร่ (aro) นั้นได้รั บ การยอมรั บ อย่างสู งจากลูก ค้ากลุ่ ม ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ในปี 2560
บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มขยายไลน์สินค้าเฉพาะกลุ่มหลากหลายแบรนด์สู่ ตลาดระดับบน โดยการสร้างแบรนด์
ให้เป็ นที่รับรู ้ในวงกว้าง และยังคงมุ่งพัฒนาสิ นค้าภายใต้แบรนด์ของแม็คโครให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการ รวมถึงพฤติ กรรมการบริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสําคัญกับการ
นําเสนอสิ นค้าที่ มีความหลากหลาย ปลอดภัย คุณภาพเยี่ยม มีขนาดและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมและ
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ในราคาที่คุม้ ค่า ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่ เย็น
อาหารแช่แข็ง และสิ นค้าอุปโภคบริ โภค อาทิ ผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม เนย ชี ส
ถื อ เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ งสํ าหรั บ เชฟหรื อผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ที่ ต ้อ งการเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้าด้ว ย
ผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี่ยมจากแหล่งจําหน่ ายสิ นค้าที่มีความน่ าเชื่ อถือ ส่ วนกลุ่มผูป้ ระกอบการโชห่ วย
บริ ษ ทั ฯ ให้ความสําคัญ กับกลุ่มขนมขบเคี้ ยวและนํ้าผลไม้แบรนด์ เอ็มแอนด์เค (M&K) เป็ นหลัก
สําหรับผูป้ ระกอบการโฮเรก้า (HoReCa) บริ ษทั ฯ เน้นการจําหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบโซลูชัน คื อ มี
ผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ อการประกอบธุ รกิ จอย่างครบถ้วน จัดแบ่ งออกเป็ นหมวดหมู่ตามลักษณะธุ รกิ จ เช่ น
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับการประกอบธุ รกิจร้านกาแฟ และร้านเบเกอรี ร้านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งลูกค้าสามารถ
เลือกซื้ อได้จากสาขาของแม็คโครแบบครบจบในที่เดียว รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้าง
ทักษะการใช้วตั ถุดิบ ต่ าง ๆ และการนําวัตถุดิบชั้นเยี่ยมไปประกอบอาหารร่ วมสมัย (Fusion) และ
อาหารนานาชาติ เช่น อาหารอินเดีย ญี่ปุ่น และฮาลาล เป็ นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ของ
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า
ที่ ม ากกว่านั้น คื อ สิ น ค้าอุ ป โภคบริ โ ภคภายใต้แ บรนด์ข องบริ ษ ทั ฯ คื อ เอโร่ (aro) และ เซพแพ็ค
(Savepak) เช่ น ข้าวสาร นํ้าตาลทราย ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน เป็ นต้น ได้รับ เครื่ องหมายรั บ รอง
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 16
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ปริ มาณการบรรจุสินค้าหี บห่ อเป็ นรายแรก จากกรมการค้าภายใน ซึ่ งรับรองการแสดงปริ มาณสุ ทธิ
ของสิ นค้าถูกต้องและแม่นยํา ลูกค้าสมาชิ กจึ งมัน่ ใจได้ว่า เมื่ อมาจับจ่ ายสิ นค้าที่ แม็คโคร จะได้รับ
สิ นค้าที่มีปริ มาณถูกต้องตามที่ ระบุบนบรรจุภณ
ั ฑ์เสมอ นอกจากนี้ สิ นค้าประเภทอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องเขี ยนแบรนด์ คิ ว - บิ ซ (Q-BIZ) ยังคงเป็ นที่ ยอมรับในเรื่ องของคุณภาพจากกลุ่มลูกค้าสถาบัน
และสํานักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการว่าสิ นค้าของแม็คโครจะสด ใหม่ คุณภาพดี ปลอดภัย
และพร้อมจําหน่ ายเสมอที่ แม็คโครทุ กสาขา บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้าในทําเลที่ ต้ งั ที่ มีศกั ยภาพ
พร้อมนําระบบการจัดเก็บสิ นค้าแช่แข็งที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/
Retrieval System) ภายใต้อุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซี ยส มาใช้รักษาคุณภาพสิ นค้าประเภทอาหาร
แช่ แ ข็ ง ผลไม้นํา เข้า และเนื้ อ สั ต ว์นํา เข้า ได้อ ย่ า งดี เยี่ ย ม ขณะที่ ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์ น้ ัน มี ก ารเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งและการกระจายสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ โดยติดตั้งระบบ Truck Tracking บนรถ
ขนส่ งสิ นค้า ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่ อการทํางานกับโมไบล์แอพพลิเคชันได้ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ติดตามตําแหน่งการเดิ นรถได้แบบทันที (Real time) รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของห้อง
สิ นค้าให้คงที่ ส มํ่าเสมอ เพื่ อดู แลความปลอดภัยและรั กษาคุ ณ ภาพของอาหารได้ตลอดทั้งห่ วงโซ่
อุปทาน ก่อนส่ งมอบถึงมือลูกค้าผูป้ ระกอบการที่อยู่ ณ สาขาปลายทาง
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งบริ หารจัดการศูนย์กระจายสิ นค้าทั้งสิ้ น 4 แห่งของแม็คโครให้ใช้งานอย่าง
เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็ น 1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค ที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา 2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง ที่อาํ เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 3) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่ อาํ เภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ที่อาํ เภอ
เมื อ ง จังหวัด สมุ ทรสาคร ส่ วนศู นย์กระจายสิ นค้าชั่วคราวในบริ เวณใกล้เคี ย งศูน ย์กระจายสิ น ค้า
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ยังคงเปิ ดดําเนิ นการต่อเนื่ องนับตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อรองรับการเติ บโต
อย่างรวดเร็ วของธุ รกิจแม็คโคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี นี้มีการขยายสาขาไปประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ประเทศกัม พู ช า ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า จังหวัด พระนครศรี อ ยุธยา และศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า จังหวัด
สมุ ทรสาคร ที่ ได้รับการปรั บปรุ งกระบวนการทํางานเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ ให้พ ร้ อมรองรั บการ
กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ไปยังแม็คโคร กัมพูช า ด้วยระบบ Virtual
Warehouse ที่ พฒั นาขึ้ นใหม่ ช่ วยให้การบริ หารจัดการกระบวนการกระจายสิ นค้าไปยังสาขาต่าง ๆ
เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยํา
ขณะเดี ยวกัน เมื่อรู ปแบบสาขาใหม่เป็ นรู ปแบบขนาดย่อม มีพ้ืนที่การขายที่ จาํ กัด ศูนย์กระจายสิ นค้า
จังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดสรรพื้นที่เป็ นศูนย์ปฏิ บตั ิการตัดแต่งและบรรจุอาหารสดประเภทผักผลไม้
เนื้ อสัตว์ เนื้ อปลาพร้อมขาย พร้อมปรุ ง เป้ าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ธุ รกิ จด้านอาหารของแม็คโคร
โดยรักษาคุณภาพ ดูแลความปลอดภัย และสร้างมาตรฐานให้กบั สิ นค้ากลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้ ทาง
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 17

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

และลดงานส่ วนที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะสู งที่ สาขาแม็คโครลง เพื่อให้พนักงานสามารถเอาใจใส่ และเติ มเต็ม
ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพได้มากขึ้น
บนเส้นทางการเติ บโตคู่สังคมไทย แม็คโครไม่ได้เป็ นเพี ยงศูนย์คา้ ส่ ง แต่ ยงั มี ส่วนร่ วมในการเพิ่ ม
ศักยภาพทางการแข่งขันให้กบั ร้านค้าปลีกรายย่อย หรื อโชห่วยไทย ซึ่ งถือเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในการกระจายรายได้สู่ ทอ้ งถิ่ น ตลอดเวลาที่ ผ่านมาของการดําเนิ นโครงการ “แม็คโครมิ ตรแท้โช
ห่ ว ย” หรื อ MRA Makro Retailer Alliance แม็ ค โครยื น หยัด เคี ย งข้า งเป็ น “คู่ คิ ด ธุ ร กิ จ ” ที่ พ ร้ อ ม
สนับสนุนและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการโชห่ วยผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ โดยมี “ศูนย์มิตร
แท้โชห่ วย” ที่ แม็คโครสาขาลาดพร้าว ทําหน้าที่ เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําการทําธุรกิจแก่สมาชิกรวมทั้งผูป้ ระกอบการที่สนใจ
นับตั้งแต่ปี 2550 ศูนย์มิตรแท้โชห่ วยมีการจัดอบรมให้ความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบการโชห่ วยอย่างต่อเนื่ อง
รวมถึงจัดทําคู่มือ 8 หัวข้อการจัดการร้านค้าปลีก คู่มือการปรับปรุ งร้าน และคู่มือการเปิ ดร้านใหม่ที่
ได้รั บ การปรั บ ปรุ งเนื้ อ หาทุ ก ปี นอกจากนี้ ยังมี ก ารจัด ทําโครงการประกวดทายาทโชห่ วย การ
ประกวดออกแบบปรับปรุ งร้าน “โชห่วย โชว์เสน่ห์” กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่ วมพัฒนาร้านค้า
ปลีกชุมชนท้องถิ่น การจัดงาน “วันนัดพบผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย” หมุนเวียนไปตามศูนย์จาํ หน่าย
สิ นค้าแม็คโครทัว่ ประเทศ ปัจจุบนั มีร้านโชห่ วย มินิมาร์ทเข้าร่ วมโครงการกว่า 45,000 ร้านค้าสมาชิ ก
อีกทั้งยังมี การจัดกิจกรรมการประกวดแผนพัฒนาออกแบบปรับปรุ งร้าน “ทายาทโชห่ วย โชว์เสน่ห์”
โดยร้านค้าผูช้ นะเลิศได้รับการปรับปรุ งร้านจริ งตามแบบแผนการพัฒนา เพื่อให้การยกระดับร้านโช
ห่ วยที่ มีศกั ยภาพเตรี ยมความพร้ อมเข้าไปในยุค 4.0 อย่างไรก็ตาม ด้วยบริ บทที่ เปลี่ ยนแปลงไปใน
ปั จจุ บัน ทั้งสภาพการแข่ งขัน ที่ มี ค วามท้าทายมากขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อย่างก้าว
กระโดด กอปรกับ ความแตกต่ า งของช่ วงระยะห่ า งของผูป้ ระกอบการแต่ ละวัย มี เพิ่ ม สู งขึ้ น ซึ่ ง
แปรผกผัน กับ ร้ า นค้า ปลี ก ดั้งเดิ ม ที่ ก ํา ลังจะสู ญ หายไป บริ ษ ัท ฯ จึ งมุ่ งเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพของ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ยืนหยัดอย่างมัน่ คง
ภายใต้บริ บทของสังคมที่ เปลี่ยนแปลง และสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมผ่านการ
บริ การและช่องทางการขายที่หลากหลาย
ในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามสําคัญ กับการติ ดปี กความรู ้ ด ้านการพัฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทลั ให้แก่ผปู ้ ระกอบการโชห่ วย เพื่อปรับปรุ งกระบวนการดําเนิ นธุ รกิ จ เพิ่มโอกาสในการเติ บโต
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ นิยมการซื้ อของผ่านช่ องทางดิจิทลั มากยิ่งขึ้ น พร้อมทั้งเตรี ยมความพร้อม
ให้กบั ผูป้ ระกอบการโชห่ วยในการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านการจัดกิจกรรม เช่ น
การจัดงานตลาดนัดโชห่ วยครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด โชห่ วย 4.0 “คู่คิด...เพือ่ ชีวิตที่ดีกว่ า” สู่ การเปลี่ยน
โฉมร้านโชห่ วยแบบเดิ ม ให้เป็ นร้านโชห่ วยใหม่ที่มีเสน่ ห์โดดเด่น ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสู่ ยุค
4.0 โดยบริ ษ ัท ฯ ได้เชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้านการทํา การตลาดผ่ า นสื่ อ ดิ จิทัล (Digital
Marketing) มาแบ่ งปั น ประสบการณ์ การทําธุ ร กิ จในยุค ดิ จิทัลให้ป ระสบความสําเร็ จ การจัด งาน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 18
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สัมมนาในพื้นที่ต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มีสาขาตั้งอยู่ ตลอดจนเพิ่มเติมเนื้ อหาในการอบรมโดยผนวกหัวข้อ
เกี่ ยวกับการนําเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุ รกิจค้าปลีก ซึ่ งสอดรับกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในการเชื่ อม
ธุรกิจระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (Online to Offline)
บริ ษ ัท ฯ เดิ น หน้ า ต่ อ ยอดโครงการฯ โดยร่ ว มมื อ กับ มหาวิ ท ยาลัย กว่ า 85 แห่ ง จัด ทํา กิ จ กรรม
“U-Project (แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่ วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น)” ซึ่ งเป็ นส่ วนขยายต่อ
ยอดจากชุ ดโครงการมิตรแท้โชห่ วย ที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึ กษานําความรู ้ดา้ นการ
จัดการธุ รกิ จมาใช้ปฏิ บตั ิ จริ งในการพัฒนาธุ รกิ จร้านโชห่ วยในชุ มชนของตนเอง โดยมี ทีมงานแม็ค
โครมิ ต รแท้โชห่ วยเป็ นพี่ เลี้ ยงตลอดระยะเวลา 5 เดื อนของกิ จกรรม คอยให้ความรู ้ อาทิ ด้านการ
บริ หารจัดการค้าปลีก การจัดเรี ยงสิ นค้า การปรับปรุ งร้าน การทํารายการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งนําไปสู่
การปฏิ บตั ิ จริ ง สร้างยอดขายให้เพิ่มสู งขึ้ น พร้อมทั้งการเสริ มสร้างนักศึ กษา คนรุ่ นใหม่ผ่านการให้
ความรู ้และการศึกษาผ่านการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เตรี ยมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ โลกธุ รกิจ โดยตั้งแต่ปี
2551 ถึงปั จจุ บนั มี นักศึ กษาเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 33,637 คน และมี ผูป้ ระกอบการเข้าร่ วม 6,353
ราย โดยจากผลการสํารวจพบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากยอดขายที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ร่ วมกับหน่ วยงานภาครัฐกว่า 10 หน่ วยงาน โดยการนําที มงานแม็คโครมิ ตรแท้
โชห่ วยร่ วมเป็ นวิทยากรและให้ความรู ้แก่ร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐใน 30 จังหวัด ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมจํานวน
7,061 คน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริ หารจัดการธุรกิจและการสร้างช่องทางการจําหน่ายสิ นค้า
ผ่านการอบรมเชิ งปฏิบตั ิ ยกระดับร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐภายใต้หวั ข้อ “การบริ หารจัดการร้านค้าอย่าง
มืออาชี พ” นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มิได้หยุดการดําเนิ นงานไว้แค่ประเทศไทยเพียงแห่ งเดี ยว แต่ยงั ขยาย
โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่ วย ไปยังทุ กประเทศที่ บริ ษทั ฯ ได้เข้าไปดําเนิ นกิ จการ ซึ่ งในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ สามารถสร้างที มงานแม็คโครมิตรแท้โชห่ วยในประเทศกัมพูชา และมีแผนที่ จะพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เส้นทางการพัฒ นาโชห่ วยในยุค 4.0 นั้น นอกจากบริ ษทั ฯ จะมี ศูนย์มิตรแท้โชห่ วยที่ ให้ความรู ้การ
จัดการร้านค้าปลีกอย่างเป็ นระบบ และสนับสนุนให้โชห่ วยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยบริ หารจัดการ
ร้านค้าแล้ว บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญในการส่ งเสริ มให้ร้านโชห่ วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดย
การเพิ่มสิ นค้าและบริ การเพื่อสร้างความแตกต่างที่เป็ นที่ ตอ้ งการของคนในชุมชนเข้าไปในร้าน โดย
ได้ริเริ่ มโครงการ “ครัวชุ มชน” ที่ ผสมผสานจุดแข็งของบริ ษทั ฯ และร้านค้าโชห่ วยเข้าด้วยกัน ซึ่ งจะ
ทําให้เกิ ดประโยชน์แก่ ท้ งั ลูกค้าผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค โดยจุดแข็งของแม็คโคร คื อ มี สินค้า
อาหารที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาสิ นค้าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการนําสิ นค้านั้นไปจําหน่ายต่อ
โดยโครงการ “ครัวชุมชน” เน้นการส่ งเสริ มให้ร้านโชห่ วยจําหน่ ายสิ นค้าอาหารแช่ แข็งในตูแ้ ช่แข็ง
อาหารสด ไข่ และ เครื่ องเทศต่าง ๆ ที่ เป็ นส่ วนประกอบในการปรุ งอาหารเพื่อเพิ่มความสะดวกให้
ลูกค้าในชุมชนสามารถซื้ อสิ นค้าอาหารพร้อมปรุ ง ที่สะอาดและมีคุณภาพเพื่อนําไปประกอบอาหาร
สําหรับครอบครัว เป็ นการสร้างความแตกต่างให้ร้านค้าเพิ่มเติมจากสิ นค้าที่ขายอยูเ่ ดิมและดึงดูดลูกค้า
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 19
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เข้าร้านเพิ่มขึ้น ทําให้สามารถสร้างรายได้และเพิ่มผลกําไรได้สูงขึ้น ซึ่ งจะทําให้ร้านโชห่ วยยังคงเป็ น
ศูนย์กลางของชุมชนที่ ทุกคนจะมาซื้ อของกิ นของใช้ในชี วิตประจําวัน นับเป็ นการต่อยอดธุ รกิ จจาก
ต้นนํ้าสู่ปลายนํ้า อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยง่ั ยืนต่อไป
นอกเหนื อจากการสนับสนุ นธุ รกิ จร้านค้าปลีกรายย่อยในประเทศไทย โครงการ “แม็คโครมิตรแท้
โชห่ วย” ยังพร้อมขยายการดําเนิ นงานสู่ ต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การขยายธุ รกิ จของ
แม็ ค โครครั้ งแรกในประเทศกัม พู ช า โดยจัด ตั้ง ที ม งานมิ ต รแท้โ ชห่ วยกัม พู ช าในการทําหน้า ที่
สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยในกัมพูชา ตอกยํ้าถึงจุดยืนการทํา
หน้าที่ เป็ นคู่คิดให้กบั ผูป้ ระกอบการท้องถิ่ นในทุ ก ๆ ที่ ที่แม็คโครเข้าไปดําเนิ นธุ รกิ จ โดยยึดถึอว่า
“ความสําเร็ จของลูกค้า คือ ความสําเร็ จของแม็คโคร”
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของธุรกิจอาหารอันเนื่ องมาจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ทั้งการ
เพิ่ มขึ้ นของจํานวนนักท่ อ งเที่ ยวต่ างประเทศและรายรั บจากนักท่ องเที่ ยวต่ างประเทศ รวมถึ งการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ที่ มุ่งขยายเครื อข่ายธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารสู่ สากล ตามวิสัยทัศน์
“มุ่งเป็ นที่หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจร สําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ”
ส่ งผลให้การพัฒนาคุณภาพผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจอาหารถือเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญเสมอ
มา บริ ษ ัท ฯ จึ งมุ่ งมั่น ในการสนับ สนุ น วัต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพดี สด สะอาดในราคาขายส่ งแก่ ส มาชิ ก
ผู ้ป ระกอบการร้ า นอาหารกว่ า 300,000 ราย นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ได้จัด ฝึ กอบรมให้ ค วามรู ้ เพื่ อ
เสริ มสร้างทักษะการประกอบธุ รกิจอาหารภายใต้หวั ข้อ “การออกแบบ และตกแต่ งจานอาหาร” (Food
Stylist & Food Presentation) ณ ห้ อ ง Makro Culinary Center (MCC) ของอาคารธาราพัฒ นาการ
สํานักงานใหญ่ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ (Workshop) เพื่ อถ่ายทอดประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด
จากเชฟ ประชัน วงศ์อุทยั พันธ์ เชฟมืออาชี พระดับโลก ที่ เต็มเปี่ ยมด้วยความรู ้ และเคล็ดลับในการ
สร้างสรรค์เสน่ห์ให้กบั อาหาร อาทิ ศิลปะการจัดตกแต่งจานอาหาร การออกแบบอาหาร การนําเสนอ
รู ปแบบ การตกแต่งอาหารให้เข้ากับธุรกิจ และการเพิ่มมูลค่าอาหาร รวมทั้งทิศทางการบริ โภคอาหาร
ในปัจจุบนั เพื่อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถนําไปใช้พฒั นาต่อยอดเส้นทางอาชี พของตนเองต่อไป
ได้ ทั้งนี้ อี กหนึ่ งกิ จกรรม คื อ “วันนั ดพบผู้ ป ระกอบการร้ านอาหาร” จัดขึ้ นเพื่ อให้คาํ ปรึ กษาการ
บริ หารจัดการร้ านอาหาร การออกแบบห้องครั ว การเลื อกเมนู ในร้ าน การบริ หารต้นทุ น และการ
สาธิ ตการทําอาหารนานาชาติ โดยทีมเชฟที่มีประสบการณ์สูงของบริ ษทั ฯ จะเดินทางไปให้ความรู ้แก่
ผูป้ ระกอบการตามสาขาแม็คโครในแต่ละภูมิภาค
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั งาน “แม็คโคร โฮเรก้า” หรื อ “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์”
อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการกลุ่ม
ธุ รกิ จโฮเรก้า ซึ่ งประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุ รกิ จจัดเลี้ ยงได้
พบปะ แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละนวัต กรรม เพื่ อ สร้ างโอกาสในการต่ อ ยอดธุ ร กิ จ โดยในปี 2561
แม็คโครได้จดั งานแม็คโครโฮเรก้า ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิ ด “The Inspiration จุดประกายความคิด
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 20
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ต่ อ ยอด...ธุ ร กิจคุ ณ ” เน้น การสร้ า งแรงจู งใจให้แ ก่ ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าทั้งที่ มีธุ รกิ จอยู่แ ล้ว ผูท้ ี่
ต้องการเริ่ มต้นธุ รกิ จใหม่ หรื อผูท้ ี่ สืบทอดกิ จการครอบครัว ให้เกิ ดความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุ รกิ จ
อาหาร เติ บโตและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ของผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 นอกจากนี้ ภายใน
งานยังมี กิ จกรรมอื่ น ๆ เช่ น กิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร (Workshop) กิ จ กรรม C.I.Y Cook it
Yourself กับผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านอาหาร และกิ จกรรม “แม็ค โคร โฮเรก้ า ชาเลนจ์ 2018” ที่ ไ ด้รับ การ
รับรองการแข่งขันจากสมาคมเชฟโลก (WACS ENDORSE) เพื่อเฟ้ นหาเชฟไทยไปแข่งขันต่อในเวที
ระดับโลก เป็ นต้น
ตลอดระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิ จเกื อบสามทศวรรษ บริ ษทั ฯ มุ่งเสริ มสร้ างและพัฒ นาบุ คลากรให้
เติ บโตไปพร้อมกับธุ รกิจ ก้าวไกลทั้งเส้นทางอาชี พ แนวคิ ด ความรู ้ และความสามารถ ควบคู่ไปกับ
การหล่อหลอมให้บุคลากรเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง ทั้งนี้ บุคลากรของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นฟั นเฟื องสําคัญที่
มี ส่ วนร่ วมส่ งเสริ มและสนับ สนุ นให้ภารกิ จต่ างๆ ขององค์กรดําเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล สร้างความสําเร็ จและความเจริ ญเติบโตให้แก่องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบนั ที่
การแข่งขันในภาคธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น นํามาซึ่ งความท้าทายของบริ ษทั ฯ ใน
การสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อการเติบโตของธุ รกิ จทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการ
เพิ่ มพูน ทักษะของพนักงานให้ส ามารถรั บมื อกับ ความท้าทายต่ าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ ยนแปลง
พฤติ กรรมและความต้อ งการของลูกค้าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ อี กหนึ่ งความท้าทายที่
สําคัญคือ การสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรที่มีความหลากหลาย และมีช่วงอายุที่ต่างกันให้สามารถ
ทํางานร่ วมกันอย่างกลมเกลี ยวได้ ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ถื อว่าการบริ หารจัดการปั จจัยเหล่ านี้ ลว้ นเป็ นสิ่ ง
สําคัญอย่างยิ่งที่จะนําพาองค์กรไปสู่ยคุ แม็คโคร 4.0 ได้ตามเป้ าหมาย
ธุรกิจค้าปลีกเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันและเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ ง เช่นเดียวกับการพัฒนาบุคลากรของ
บริ ษทั ฯ ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์ กรที่คนทุกรุ่ นอยากเข้ ามาร่ วมงาน ซึ่ งเป็ นไปตามเป้ าหมายหลัก
ประการที่ 6 ภายใต้ยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งขับเคลื่อนการดําเนิ นงานด้านทรัพยากร
บุคคลตามกลยุทธ์ G4G “Grow our People for Growth” และกรอบการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
โดยบริ ษ ัท ฯ มี แ นวทางการสรรหาบุ ค ลากรจากทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่ อ สร้ า งความ
หลากหลายทั้งความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญให้เป็ นไปตามเป้ าหมายในการพัฒนาธุ รกิ จ
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังให้ความสําคัญ กับการดูแลความเป็ นอยู่ที่ดีแ ละสนับสนุ นการดําเนิ นงานที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ที่ แ ข็งแกร่ ง เพื่ อสร้ างความผูกพันให้พ นักงานอยู่ร่วมเป็ นสมาชิ กครอบครั วแม็คโครในระยะยาว
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าํ และสร้างความเป็ นมืออาชีพของพนักงานในทุก ๆ ระดับ
ยุท ธศาสตร์ แ ม็ค โคร 4.0 มุ่ งเน้น เรื่ อ งการขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จด้วยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์
การพัฒ นานวัตกรรมและการทํางานแบบร่ วมมื อกันเป็ นที ม เพื่ อยกระดับขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่ งเพิ่มรู ปแบบ
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การดําเนิ น ธุ รกิ จที่ ใช้เทคโนโลยี แ ละช่ องทางการซื้ อ ขายดิ จิทัลสมัย ใหม่ อาทิ การซื้ อสิ น ค้าผ่า น
ช่ อ งทางออนไลน์ และผ่านแอพพลิ เคชัน ดังนั้นความท้าทายที่ สําคัญ ของบริ ษ ทั ฯ คื อ การพัฒ นา
พนักงานให้สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ น
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานให้กับ พนักงานทุ กคน หรื อ ที่ เรี ยกว่า Digital Literacy Capability Framework ตลอดจน
เสริ มสร้างศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับงานในแต่ละแผนกที่แตกต่าง
กัน (Functional Capability) อาทิ ด้านการตลาดดิ จิทลั การจัดการสายโซ่ อุปทานดิ จิทลั และการเงิ น
ดิ จิท ัล นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังมุ่งพัฒ นาศักยภาพของผูน้ าํ ด้านการวางกลยุทธ์ดิจิท ัล เพื่ อให้เท่ าทัน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เฝ้ าระวังความเสี่ ยงด้านการพลิกผันทางดิจิทลั (Digital Disruption) และวาง
แนวทางการจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันท่ วงที ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ได้นาํ เทคโนโลยีเข้ามา
ปรับปรุ งระบบการจัดการทรัพ ยากรบุ คคลภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น อี กทั้งยังนําเทคโนโลยี
อัตโนมัติ (Automation) เข้ามาสนับสนุ นในบางขั้นตอนของกระบวนการทํางาน เพื่ อลดภาระของ
พนักงานที่ทาํ งานในศูนย์กระจายสิ นค้า เป็ นต้น
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ ง ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย และใน
ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีแผนจะเปิ ดสาขาใหม่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นและประเทศสาธารณรัฐ
แห่ งสหภาพเมียนมา โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมสําหรับพนักงานที่ รับตําแหน่งไปต่างประเทศ
ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการปรั บตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่ นในแต่ละประเทศ และการ
บริ หารจัดการงานแบบยืดหยุ่นและคล่องตัว (Agile Project Management) เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานมี
ความรู ้รอบด้าน และมีความพร้อมในการปฏิ บตั ิงานในสาขาต่างประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ด
โอกาสให้พนักงานจากสาขาต่างประเทศเข้ามาร่ วมฝึ กอบรมและเรี ยนรู ้งานในประเทศไทย รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทํางานในประเทศของตน เพื่อกระตุน้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการ
ร่ วมมือกันระหว่างประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับพันธกิจของบริ ษทั ฯ ในการศึกษาทําความเข้าใจในความ
แตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น
บริ ษทั ฯ มีโครงการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานที่จดั ขึ้นเป็ นประจําของแต่ละสายงาน อาทิ
โครงการ Staff 2 Potential สํ า หรั บ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร 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 สํ า หรั บ ผู ้จัด การแผนก และโครงการ Food Service Academy สํ า หรั บ การเตรี ยม
ความพร้อมให้บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นไปสู่กลุ่มลูกค้า HoReCa มากขึ้นในอนาคต รวมถึงการจัดการฝึ กอบรม
โดยเชฟ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารสดสําหรับพนักงานที่ สาขา เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้นําทฤษฎี มาใช้ในการลงมือปฏิ บตั ิ จริ งผ่านการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการ และการหมุนเปลี่ยนหน้าที่งานภายในองค์กร เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานได้เพิ่มพูนทักษะ
ใหม่ ๆ และได้มีโอกาสร่ วมงานกับหน่วยงานอื่นอีกด้วย สําหรับการพัฒนาศักยภาพในระดับผูบ้ ริ หาร
บริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมผูบ้ ริ ห ารผ่ า นสถาบัน ผู ้นํา เครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ (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) หรื อ NLP (New Leader Program) นอกจากจัด ฝึ กอบรมสํ า หรั บ พนั ก งานแล้ว บริ ษ ัท ฯ
ยัง ร่ ว มกับ สถาบัน การจัด การปั ญ ญาภิ ว ัฒ น์ สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สํ า หรั บ
นักเรี ยน 35 คน โดยนักเรี ยนจะได้รับโอกาสให้เข้ามาฝึ กงานที่แม็คโครเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เข้าทํางานกับบริ ษทั ฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2561 พนักงานบริ ษทั ฯ ได้ฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็ นจํานวน
9.06 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี และพนักงานในระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป ได้รับการฝึ กอบรมเฉลี่ย 10.39 ชัว่ โมง
ต่อคนต่อปี
เพื่ อดึ งดูดบุ คลากรที่ มีศกั ยภาพจากทุ กช่ วงอายุให้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครั วแม็คโครและ
อยูร่ ่ วมกับองค์กรในระยะยาว บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งมอบคุณค่าให้แก่พนักงานใน 5 มิติ ได้แก่

1. สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่ วนตัว
2. ปรับปรุ งโครงสร้างด้านสายอาชี พและนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าและ
เติบโตในสายงานของตนอย่างชัดเจน
3. มอบผลตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ดีและเหมาะสมสําหรับหน้าที่การงาน
4. พัฒนาผูน้ าํ ที่มีคุณภาพเพื่อนําพาพนักงานทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สรรหาพนักงานและสร้างกําลังคนให้เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ

ทั้งหมดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของความตั้งใจของบริ ษ ัท ฯ ที่ จะปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งให้ เป็ นรู ป แบบ
“ยืดหยุ่นและคล่องตัว” (Agile Organization) ซึ่ งเป็ นแนวคิดการทํางานที่ เน้นการร่ วมมือกันโดยไม่มี
กํา แพงกั้น ระหว่ า งแต่ ล ะแผนก มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ เปลี่ ย นและตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ได้อย่างทันท่ วงที นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังให้ค วามสําคัญ กับการสนับสนุ นให้
พนัก งานกล้า คิ ด กล้า แสดงออก เพื่ อ ร่ ว มกัน เป็ นส่ ว นหนึ่ งในการขับ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จตามวิสยั ทัศน์ที่ได้วางไว้
ณ ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ มี จ ํา นวนบุ ค ลากรทั้ง หมดกว่ า 16,000 คน ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบไปด้ว ยกลุ่ ม
เจเนเรชัน X และ Y ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่กาํ ลังเพิ่ มจํานวนมากขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ
เล็งเห็ นถึงแนวโน้มที่ กลุ่มเจเนเรชัน X และกลุ่มเจเนเรชัน Y จะสามารถเข้ามาดํารงตําแหน่ งระดับ
ผูบ้ ริ หารมากยิง่ ขึ้น ในขณะที่ผบู ้ ริ หารปั จจุบนั เริ่ มเกษียณอายุ บริ ษทั ฯ จึงต้องเตรี ยมพร้อมสําหรับการ
เปลี่ยนผ่านระหว่างรุ่ นและจัดทําแผนการสื บทอดตําแหน่งให้ชดั เจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพพร้อมรับตําแหน่งต่อไปโดยไม่ส่งผลกระทบกับความต่อเนื่ องในการดําเนิ นธุ รกิ จ อีกทั้งยัง
เป็ นการสื บทอดและส่ งมอบองค์ความรู ้และประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารรุ่ นก่อนให้กลายเป็ นทรัพย์สิน
ทางความรู ้ ขององค์กร โดยเฉพาะสําหรั บตําแหน่ งระดับประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หาร และระดับรอง
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ หาร (Chief Level) ระดั บ ผู ้ อ ํา นวยการอาวุ โ ส (Chief Level - 1) ระดั บ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย (Chief Level - 2) ระดับรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย (Chief Level - 3) และระดับผูจ้ ดั การ
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อาวุ โ ส (Chief Level - 4) บ ริ ษั ท ฯ ป ระเมิ น ความพ ร้ อ มของผู ้ สื บ ท อดตํ า แห น่ งโดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ผูท้ ี่ พร้อมจะสื บทอดตําแหน่ งงานทันที , ในอีก 1 - 3 ปี ข้างหน้า หรื อในอี ก
3 - 5 ปี ข้างหน้า ซึ่ งระดับความพร้อมนี้ จะมีผลต่อความเข้มข้นในการพัฒนารู ปแบบและเครื่ องมือที่ใช้
ในการพัฒ นาผูบ้ ริ ห าร ซึ่ งนอกจากด้านความสามารถเชิ งเทคนิ ค แล้ว บริ ษ ัท ฯ จะพัฒ นาทัก ษะ
ความสามารถด้านการบริ หารจัดการใน 3 ด้านหลัก คือ
1. การคิ ดเร็ ว ทําเร็ ว (Speed) หมายถึง การกล้าคิ ด ลงมื อทํา กล้าลองผิดลองถูกและเรี ยนรู ้จาก
ความสําเร็ จหรื อข้อผิดพลาด เพื่อนําไปปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การรู ้จกั ทํางานร่ วมกัน (Collaborative) ผสมผสาน ร่ วมกันทํางาน นําจุดแข็งของแต่ละคนใน
ที มที่ อาจมีความเหมือน ความแตกต่าง ทั้งด้านความคิ ดและประสบการณ์ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ด
3. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative and Innovative) กล้าคิดแตกต่าง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่
นําพาองค์กรก้าวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในด้า นการพัฒ นาผูน้ ํา รุ่ น ใหม่ บริ ษ ัท ฯ ได้พ ัฒ นาโครงการ “Young Talent” เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้
บุ คลากรรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภาพได้พ ฒ
ั นาทักษะและเติ บโตในสายงานอาชี พ ของตนเอง ณ ปั จจุ บนั มี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 23 คน
สิ่ งที่ เป็ นหัวใจในการขับ เคลื่ อนองค์ก รให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทัศ น์ คื อ การสร้ างวัฒ นธรรมองค์ก รที่
แข็งแกร่ ง ซึ่ งจะช่ วยหล่อหลอมให้พนักงานในทุ กระดับเติ บโตและทํางานร่ วมกันด้วยความรักและ
ความสามัคคี บริ ษ ทั ฯ จึ งเน้น ยํ้าการปลูกฝั งค่ านิ ย ม “VICTORY - 7 ค่ านิ ยม สมเป็ นคนแม็ค โคร”
ให้กบั พนักงานทุกคนนับตั้งแต่กา้ วแรกที่ เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ผ่านการดําเนิ นกิ จกรรม Makro
Day One ซึ่ งประกอบไปด้วยการให้ความรู ้ในการทํางานและพิธีบายศรี สู่ ขวัญ โดยประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร - กลุ่ มธุ ร กิ จ สยามแม็ค โครจะเข้าร่ วมกิ จ กรรมทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ต้อนรั บ พนักงานอย่างอบอุ่ น
สําหรั บ พนักงานสํานักงานใหญ่ บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้มี การปฐมนิ เทศก่ อนเริ่ มปฏิ บัติ งานจริ ง ทั้งนี้
ก้าวต่อไปของบริ ษทั ฯ คื อ การพัฒนากรอบ “ผูน้ าํ 4.0” (Leadership 4.0) ซึ่ งเป็ นการยกระดับพัฒนา
ทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ไม่ใช่เพียงแค่สาํ หรับผูบ้ ริ หารเท่านั้น แต่
สําหรั บพนักงานทุ กคน เพื่ อเป็ นพลังขับเคลื่อนให้บริ ษทั ฯ ก้าวต่ อไปบนพื้ นฐานของวัฒ นธรรมที่
แข็งแกร่ งและยัง่ ยืน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและดูแลสวัสดิ ภาพ
ของพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มน่ั ใจว่าสมาชิ กครอบครัวแม็คโครทุกคนมีความสุ ขในทุก ๆ วันที่
มาทํางาน ในด้านการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน บริ ษทั ฯ ดําเนิ นงานตามนโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงาน ซึ่ งสอดคล้องกับข้อตกลงด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลแห่ งสหประชาชาติ โดย
กําหนดให้พ นักงานและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กคน เคารพสิ ทธิ มนุ ษ ยชนซึ่ งกันและกัน ไม่เลื อกปฏิ บ ัติ
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ครอบคลุมตลอดห่ วงโซ่ อุปทานของบริ ษทั ฯ โดยรายละเอียดของนโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน สามารถ
ติดตามได้ในรายงานความยัง่ ยืนประจําปี ของบริ ษทั ฯ
การก้าวสู่ “องค์กรแห่ งนวัตกรรม” ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 เนื่ องจาก
นวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุ รกิ จ ยกระดับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน เพิ่มศักยภาพใน
การแข่ งขันของบริ ษ ทั ฯ สอดรั บกับแนวนโยบายของรั ฐบาลที่ มุ่ งสร้ างเศรษฐกิ จที่ ข ับเคลื่ อนด้ว ย
นวัตกรรม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการปลูกฝั ง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ในองค์กร โดยสร้าง
ความตระหนั ก รู ้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกับ นวัต กรรมให้ กับ พนั ก งานทุ ก ระดับ ตลอดจนสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้บุคลากรมีความตื่นตัวและคํานึ งถึงความสําคัญของนวัตกรรมซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือที่
จะช่ วยยกระดับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร
และตอบโจทย์ค วามต้อ งการของธุ ร กิ จ ทั้งนี้ แผนก Synergy & Innovation เป็ นแกนหลักในการ
ขับเคลื่ อนและกระตุ น้ ให้เกิ ดการพัฒ นานวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็ นระบบ โดยส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ของพนักงานผ่านเว็ปไซต์ Makro Innovation System ซึ่ งเป็ นระบบออนไลน์ (E-Learning)
เป็ นแหล่งความรู ้ และเป็ นช่ องทางที่ พนักงานสามารถนําเสนอโครงการ หรื อไอเดี ยต่ าง ๆ รวมทั้ง
พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม การสื่ อสารภายในและการจัดทํากิ จกรรม เช่ น กิ จกรรมวันนวัตกรรม
ประจําไตรมาส กิ จกรรมโรดโชว์ตามภูมิภาคและสาขาแม็คโคร และนําผลการดําเนิ นงาน รวมถึ ง
แผนงานในปี ถัดไปมารายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เพื่ อทราบเป็ นประจําทุ กปี โดยบริ ษ ทั ฯ
ตั้งเป้ าหมายในการสร้างพนักงานให้เป็ น “นวัตกร” ได้ 5,000 คนภายในปี 2565 และการเพิ่มจํานวน
พนักงานที่รับรู ้และเข้าใจในเรื่ องนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานของบริ ษทั ฯ บางส่ วนได้มีส่วน
ร่ วมทําโครงการจนสําเร็ จ และผ่านเกณฑ์การเป็ นนวัตกร แล้ว จํานวน 129 คน
บริ ษทั ฯ ได้วางระบบการจัดการนวัตกรรมอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่ประจําอยู่ในสาขาของศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า
แม็คโครได้มีส่วนร่ วมในการคิ ดสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การสร้างสรรค์กระบวนการ
ใหม่ (Process Innovation) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) การสร้างสรรค์บริ การ
ใหม่ (Service Innovation) และ การสร้ างสรรค์ธุรกิ จใหม่ (Business Model Innovation) นอกจากนี้
แผนกฯ ยังกําหนดให้มีผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ เป็ น “Innovation Leader” หรื อผูน้ ําด้านนวัต กรรมของแต่ ล ะ
แผนก โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติชอบคิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ มีทกั ษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เพื่อสร้างพนักงานต้นแบบที่เป็ นกําลังสําคัญในการส่ งเสริ มให้เพื่อนร่ วมงานตระหนักถึงความสําคัญ
ด้า นนวัต กรรมอี ก ด้ว ย ที่ สํ าคัญ บริ ษ ัท ฯ สนับ สนุ น ให้ ผูบ้ ริ ห ารและผูจ้ ัด การฝ่ ายงานต่ า ง ๆ เป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กบั พนักงาน เปิ ดโอกาสให้ทุกคนนําเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะลองทําสิ่ ง
ใหม่ ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการและแนวคิ ดเรื่ องนวัตกรรมถูกปลูกฝังทั้งจากระดับสาขาขึ้นไป และ
จากระดับผูบ้ ริ หารลงมา โดยแทรกซึ มเข้าไปในกระบวนการการทํางานของบุคลากรทุกคน
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ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมส่ งเสริ มนวัตกรรมหลากหลายรู ปแบบ อาทิ กิ จกรรมการสรรหา
นวัต กรรม 1 หน่ ว ยงาน 1 นวัต กรรม งาน Innovation Day ภายใต้แ นวคิ ด “365 Days Innovation
Around You” และการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแม็คโคร 4.0” (Makro 4.0 Innovation Award) ซึ่ ง
จัดขึ้นเป็ นครั้งแรกอย่างเป็ นทางการ เพื่อเป็ นเวทีให้โครงการที่ประสบความสําเร็ จ ได้มาแสดงผลงาน
อันภาคภูมิใจ และจุดประกายพนักงานให้สนใจในนวัตกรรม
การผนึ กกําลังความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มร่ วมกันจะช่วยเสริ มสร้างการขับเคลื่อนธุ รกิจแม็คโครในยุค 4.0 และธุ รกิจ
ทั้งเครื อ ให้เติ บ โตไปด้วยกัน อย่างยัง่ ยื น โดยในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ รางวัลความเป็ นเลิ ศ ด้า น
นวัต กรรม (President Award) ในงานประกวดรางวัล นวัต กรรม “President Awards 2017 - 2018”
จัด โดย CP ALL จากโครงการ “ระบบจัด การพื้ นที่ เช่ า (RSM)” ซึ่ งเป็ นโครงการพัฒ นาระบบการ
บริ หารสัญญาเช่ าพื้ นที่ ของแม็คโครทัว่ ประเทศ ทําให้สามารถเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
พื้ นที่ เช่ า และเพิ่ มโอกาสในการเก็บค่ าเช่ าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยด้าน
นวัตกรรม จากโครงการ “Document e-Meeting for BoD’s” โดยฝ่ ายกฏหมาย ซึ่ งเป็ นโครงการที่ช่วย
ลดเวลา และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานในการเตรี ยมเอกสารการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล “Process Excellence Award 2018” จัดโดย CP ALL ประเภทรางวัล
สู่ ความเป็ นเลิศด้านกระบวนการ ระดับ Silver จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ “สั่งสิ นค้าเร็ ว ได้สินค้าสด”
เป็ นโครงการที่ ช่วยลดเวลาในการทํางานของพนักงานในสาขาในส่ วนของแผนกอาหารสด ช่ วยให้
การสั่งสิ นค้าทําได้รวดเร็ ว แม่นยํามากขึ้ น รวมทั้งช่ วยให้สาขามี สินค้าขายได้ทนั เวลาในปริ มาณที่
เหมาะสม และโครงการ “U - project on web” ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการผ่าน
กิจกรรม “แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่ วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น” ซึ่ งเป็ นโครงการที่ มีผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นจํานวนมาก เช่น มหาวิทยาลัย 85 แห่ ง นักศึกษากว่า 4,000 คน เจ้าของ
ร้านค้าปลีกกว่า 850 ร้านค้า ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนการจัดการจากรู ปแบบ Manual เป็ นผ่านทางเว็บไซต์
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริ ษ ทั ฯ จดทะเบี ยนจัดตั้งในเดื อนพฤษภาคม 2531 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 750 ล้านบาท เพื่ อประกอบธุ รกิ จ
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรกที่
สาขาลาดพร้าวในปี 2532 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการขยายจํานวนสาขาและประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าจํานวนมากทัว่ ประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มผูค้ า้ ปลีกราย
ย่อย กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า และกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การ ได้แก่ หน่ วยงานภาครัฐ และธุ รกิ จในสาขาอาชี พ
ต่าง ๆ ต่อมาในเดือนสิ งหาคม 2537 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 2,400 ล้านบาท และเข้าจดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในสยามฟูด เซอร์ วิส ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุ น้ ทั้งหมด เพื่อประกอบ
ธุ รกิ จนําเข้าและจําหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็นจากต่ างประเทศและในประเทศให้แก่ กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า
และกลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ และต่อมาในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ ด (ปั จจุบนั เปลี่ยน
ชื่ อ เป็ น Indoguna Vina Food Service Company Limited) ใน สั ด ส่ วน ร้ อ ยล ะ 100 ข อ งหุ ้ น ทั้ งห ม ด
ซึ่ งวีนาสยาม ฟู้ ด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่ อเป็ น Indoguna Vina Food Service Company Limited) จดทะเบียนจัดตั้ง
ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อประกอบธุรกิจนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น
ต่อมาในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นที่ สําคัญ กล่าวคื อ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
เอสเอชวี เนเธอร์ แ ลนด์ บี .วี . ได้ท ําการโอนหุ ้ น ที่ ถื อ อยู่ใน (1) บริ ษ ัท ฯ (2) สยามแม็ ค โคร โฮลดิ้ ง และ
(3) โอเอชที ให้แก่ ซี พี ออลล์ ซึ่ งรวมเป็ นจํานวนหุ น้ บริ ษทั ฯ ที่ถูกถืออยูท่ ้ งั ทางตรงและทางอ้อมจํานวนทั้งสิ้ น
154,429,500 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 64.35 ของจํานวนหุ ้นที่ออกและจําหน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยเมื่อรวม
กับหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ที่ถือโดยซี พี ออลล์ อยู่ก่อนหน้าจํานวน 4,305,600 หุ น้ ทําให้ซีพี ออลล์ ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้ นจํานวน 158,735,100 หุ ้น ซึ่ งคิ ดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 66.14 ของ
จํานวนหุ ้นที่ ออกและจําหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ส่ งผลให้ซี พี ออลล์ มี หน้าที่ ต ้องทําคําเสนอซื้ อหลักทรั พ ย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยมี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ตอบรับคําเสนอซื้ อหลักทรั พย์ท้ ังหมดของซี พี ออลล์ และ
ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้แก่ซีพี ออลล์ จํานวนทั้งสิ้ น 76,172,375 หุ ้น ส่ งผลให้ซีพี ออลล์ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 97.88 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นจากเดิมมูลค่าหุ ้นละ
10.00 บาท จํานวน 240,000,000 หุ น้ เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้ ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
สําหรับปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ขยายสาขาจํานวนทั้งสิ้ น 13 สาขา โดยประกอบด้วยสาขาในรู ปแบบศูนย์จาํ หน่าย
สิ นค้าแม็คโคร จํานวน 8 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 3 สาขา และอีโค พลัส จํานวน 2 สาขา บริ ษทั ฯ
ยังได้เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2 ที่อาํ เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระจายสิ นค้าและรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ แม็คโคร อาร์ โอเอช เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 125 ล้านบาท
และทุนชําระแล้ว 31.25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุ รกิจลงทุนในต่างประเทศ
รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
สําหรั บปี 2558 บริ ษ ัทฯ ได้ขยายสาขาจํานวนทั้งสิ้ น 16 สาขา ประกอบด้วยศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแม็ค โคร
จํานวน 7 สาขา และแม็ค โคร ฟูด เซอร์ วิ ส จํานวน 4 สาขา อี โค พลัส จํานวน 2 สาขา แม็ค โคร ฟูด ช้อ ป
จํานวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 2 สาขา ทั้งยังเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง
และแช่ เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่ แข็งแห่ งใหม่ที่อาํ เภอเมื อง จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบี ย นจัด ตั้งบริ ษ ัท ย่ อ ย จํานวน 2 บริ ษ ัท ได้แ ก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัด ตั้งเมื่ อ วัน ที่ 28
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พฤศจิ กายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 500,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ และทุ นชําระแล้ว 90,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการตลาดและให้คาํ ปรึ กษาใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา และแม็คโคร อาร์ โอเอช มีหน้าที่ ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขในการจัดตั้ง
บริ ษ ทั ตามที่ Directorate of Investment and Company Administration (DICA) แห่ งประเทศสาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพเมียนมากําหนด ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เสร็ จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดย DICA ได้
ออกหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั (Certificate of Incorporation) และใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ
(Permit to Trade) ให้แก่ ARO และ (2) บจ. โปรมาร์ ท จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน
10 ล้านบาท และทุ นชําระแล้ว 2.5 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นร้อยละ 99.99 เพื่ อประกอบธุ รกิ จจําหน่ าย
สิ นค้าอุปโภค
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการขยายสาขาศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครในรู ปแบบสาขาต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้ น 17 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 6 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
จํานวน 5 สาขา อีโค พลัส จํานวน 3 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 2 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน
1 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2559 แม็คโครมี จาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 115 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสิ ก จํานวน 76 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน 17 สาขา อีโค พลัส จํานวน 11
สาขา แม็คโคร ฟูดช้อ ป จํานวน 3 สาขา และร้ านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 8 สาขา โดยมี พ้ื นที่ การขายรวม
ประมาณ 704,017 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยอีก 1 บริ ษทั ได้แก่ Makro
(Cambodia) Company Limited (Makro Cambodia) จัด ตั้ง เมื่ อ วัน ที่ 16 กัน ยายน 2559 ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น
2,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยแม็คโคร อาร์ โอเอช ถือหุ ้นร้อยละ 70 เพื่ อประกอบธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ งและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา อีกทั้ง บริ ษทั ฯ โดยสยามฟูด เซอร์วิส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้
ทั้งหมด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริ ษ ัท
จดทะเบี ย นในสิ งคโปร์ ) Indoguna Dubai L.L.C (บริ ษัท จดทะเบี ย นในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ) Lordly
Company Limited (บริ ษ ัท จดทะเบี ยนในฮ่ องกง) และ Just Meat Company Limited (บริ ษ ัท จดทะเบี ย นใน
ฮ่องกง) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จนําเข้า จัดจําหน่ าย และให้บริ การจัดส่ งอาหารสดและอาหารแช่ แข็ง
คุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหารฮาลาล และมี การผลิ ตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามี่ ในประเทศสิ งคโปร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลําดับ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ข ยายสาขาในรู ปแบบสาขาต่ าง ๆ รวมทั้งสิ้ น 8 สาขา แบ่ งเป็ นศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้า
แม็ค โครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 3 สาขา แม็ค โคร ฟูด เซอร์ วิส จํานวน 3 สาขา และแม็ค โคร ฟูด ช้อ ป
จํานวน 2 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มี จาํ นวนสาขาทั้งสิ้ น 123 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่ งเป็ นศูนย์
จําหน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสิ ก จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 19 สาขา อีโค พลัส
จํานวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 8 สาขา โดยมีพ้ื นที่ การ
ขายรวมประมาณ 729,763 ตารางเมตร อีกทั้ง ยังเป็ นจุดเริ่ มต้นในการขยายสาขาศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร
ไปยังต่ างประเทศเป็ นครั้ งแรก โดยได้เริ่ มเปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่ วนั ที่ 17 ธันวาคม ที่ ผ่านมาในเขตเซ็ นสก
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(Sen Sok) กรุ งพนมเปญ บนพื้นที่กว่า 9,700 ตารางเมตร เพื่อดําเนิ นการศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าระบบสมาชิกแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) เป็ นรายแรกในประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย จํานวน 2 บริ ษทั ได้แก่ (1) CP Wholesale India Private
Limited (CPWI) จั ด ตั้ งเมื่ อ วัน ที่ 19 มกราคม 2560 ด้ ว ยทุ นจดทะเบี ยนเริ่ มต้ น 100,000 รู ปี อิ น เดี ย
โดยแม็คโคร อาร์ โอเอช ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบดําเนิ นธุ รกิจค้าส่ ง และธุ รกิ จอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องใน
ประเทศอิ น เดี ย และ (2) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (MGZ) จัด ตั้งเมื่ อวันที่ 3 กรกฎาคม
2560 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มต้น 50,000,000 หยวนเหริ นหมินปี้ โดยแม็คโคร อาร์ โอเอช ถือหุ ้นร้อยละ 100
เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ ในเดื อนมกราคมที่ ผ่านมาปี 2560 นับเป็ นปี แห่ งการเริ่ มต้นครั้ งใหม่ของ SFS ภายใต้กลุ่มธุ รกิ จ
Food Service APME ภายหลังดําเนิ นการตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นและได้รับโอนหุ ้นของกลุ่ม Indoguna เป็ นที่
เรี ยบร้อย ด้วยการผสมผสานวิธีการดําเนิ นธุ รกิ จของทุ กบริ ษทั ในภูมิภาค ซึ่ งได้มุ่งเน้นไปที่ ลูกค้าและตลาด
นําไปสู่ ดา้ นการสร้ างแบรนด์ การเพิ่ มมูลค่ าผลิ ตภัณฑ์และบริ การ และนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึ งมี ปริ มาณ
ต้นทุนและเวลาที่ เหมาะสมแก่ลูกค้าโดยใช้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการกระจายสิ นค้าที่มีคุณภาพไปให้กบั
ลูกค้าฟูดเซอร์ วิส ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังคงมุ่งขยายเครื อข่ าย
ธุรกิจให้บริ การด้านอาหารสู่สากล
โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ 2 แห่ ง ได้แก่ MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe
L.L.C. (“MAXZI”) ในประเทศสาธารณรั ฐอาหรั บ เอมิ เรตส์ ด้วยทุ น จดทะเบี ย นแรกเริ่ มเป็ นจํานวนเงิ น
4 ล้านดีแรมห์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อประกอบธุรกิจธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และจัดตั้ง
Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”) ในประเทศกัมพู ช า ด้วยทุ นจดทะเบี ยนเริ่ มแรก 2 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหารและธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ อง โดย SFS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีสดั ส่ วนความเป็ นเจ้าของในอัตราร้อยละ 80 และร้อยละ 70 ตามลําดับ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นการขยายสาขาแม็คโครในประเทศอย่างต่อเนื่ องในรู ปแบบต่าง ๆ จํานวน 7
สาขาโดยแบ่ งเป็ นศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็ค โครรู ปแบบ อี โค พลัส จํานวน 1 สาขา แม็ค โคร ฟู ดเซอร์ วิ ส
จํานวน 6 สาขา ทําให้ ณ สิ้ นปี 2561 มีจาํ นวนสาขาทั้งสิ้ นจํานวน 129 สาขาทัว่ ประเทศ ประกอบด้วยศูนย์
จําหน่ายสิ นค้าแม็คโคร รู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 25 สาขา อีโค พลัส
จํานวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 7 สาขา โดยมีพ้ืนที่ การ
ขายรวมประมาณ 747,802 ตารางเมตร
บริ ษทั ฯ ได้ขยายการเปิ ดสาขาไปสู่ ประเทศอินเดี ย ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions โดยได้เปิ ดสาขา
แรก ณ กรุ งนิ วเดลี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ในท้องถิ่น และได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 1 แห่ งในกรุ งนิ วเดลี โดยจัดจําหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ
อาทิ อาหารและเครื่ องดื่ ม อาหารสด เครื่ องครัว เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน สิ นค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์ นิเจอร์
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 29

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

เครื่ อ งนอน สิ่ งทอ เครื่ อ งใช้สํ า นัก งาน สิ น ค้า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละอื่ น ๆ โดยให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจร
ด้วยรู ปแบบการขายส่ งในระดับมาตรฐานสากล มีสินค้าเพียงพอต่ อความต้องการของลูกค้า และมี บริ การ
จัดส่ งสิ นค้ารวมไปถึงการชําระสิ นค้าด้วยบริ การทางการเงินในรู ปแบบที่ หลากหลาย ทําให้ ณ สิ้ นปี 2561
บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ ง นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2561 กลุ่มธุ รกิจแม็คโครใน
ต่างประเทศได้ขยายการลงทุนธุ รกิจในรู ปแบบ Cash & Carry เพิ่มเติมไปยังประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมียนมา ด้วยการจัดตั้ง ARO Commercial Company Limited (“MM”) ผ่านบริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด
(“MROH”) ภายใต้เงินทุนจดทะเบียนจํานวน 0.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดย MROH ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100
เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษทั ฯ
ปี พ.ศ.

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

2531



จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท

2532



เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าสิ นค้าแม็คโคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว

2537



เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 2,400 ล้านบาท
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ



2541



ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริ ษทั ค้าปลีกยักษ์ใหญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขัน
มีความเข้มข้นขึ้น แต่บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เคียงข้าง
ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

2544



ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ เพิ่มสัดส่ วนสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง ริ เริ่ มพัฒนา
ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อประมวลและวิเคราะห์ พร้อมกับพัฒนาการนําเสนอประเภท
สิ นค้าและบริ การที่มีความหลากหลายและครบถ้วน

2546



ปรับเปลี่ยนรู ปแบบสาขา โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจค้าส่ งแบบชําระเงินสดและ
บริ การตนเอง รวมทั้งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าและบริ การด้านอาหารแบบครบวงจร และ
ขยายพื้นที่ขายอาหารสดและอาหารแช่แข็งให้มีความแตกต่างกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
เปิ ดดําเนินการสาขารู ปแบบอีโค พลัส สาขาแรกที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
รู ปแบบสาขา อีโค พลัส ได้จดั สรรพื้นที่สาํ หรับสิ นค้าประเภทอาหารสดเพื่อให้บริ การ
แก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น



ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 30

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.
2548

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ



เข้าลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด ขยายธุรกิจนําเข้าและ
จําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น
จัดงาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์” ครั้งที่ 1 (Makro HoReCa
Extravaganza) เพื่อให้ความรู ้ดา้ นอาหารและอุปกรณ์ใหม่ ๆ แก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการ
ด้านโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ยง

2550



ริ เริ่ มโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” เพื่อให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้า
ปลีกแก่ผปู ้ ระกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน

2551



จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้าปลีกแก่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2552



เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง
แห่งแรก ที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา บริ หารจัดการด้านการกระจาย
สิ นค้าและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ งสิ นค้าไปสาขา รองรับการขยาย
ธุรกิจ และมุ่งเน้นการตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายการ
กระจายสิ นค้าให้ท้ งั บริ ษทั ฯ และคู่คา้

2553



เปิ ดร้านจําหน่ายอาหารแช่แข็งสาขานําร่ อง ภายใต้ชื่อ “สยามโฟรเซ่น” ที่จงั หวัด
เชียงใหม่

2554



บริ ษทั ฯ เข้าช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ าํ ท่วม
เช่น การช่วยทําความสะอาดร้านค้าของลูกค้าสมาชิก การบริ จาคและรับบริ จาคเงินและ
สิ่ งของ เพื่อส่ งมอบให้ผปู ้ ระสบภัยนํ้าท่วม
เริ่ มนํากระบวนการบริ หารจัดการการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Management : BCM) มาใช้ ทําให้ท่ามกลางวิกฤติน้ าํ ท่วม
สาขาของบริ ษทั ฯ ทุกแห่งสามารถเปิ ดให้บริ การแก่ลกู ค้าได้อย่างต่อเนื่อง



2555





2556



เปิ ดดําเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เป็ นแห่ งแรกที่อาํ เภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า)
เข้าลงทุนในประเทศเวียดนามผ่าน “บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด” (ปัจจุบนั เปลี่ยนชื่อ
เป็ น Indoguna Vina Food Service Company Limited) โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 100
เปิ ดดําเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อตอบสนองความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าโฮเรก้าที่อยูไ่ กลจากสาขาขนาด
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 31

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
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เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ จากบริ ษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็ น บริ ษทั ซี พี
ออลล์ จํากัด (มหาชน)
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ
10 บาท จํานวน 240 ล้านหุ น้ เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 4,800 ล้านหุน้
ฉลองครบรอบ 25 ปี เส้นทางแห่งความสําเร็ จ “คู่คิดธุรกิจคุณ”
เปิ ดสาขาใหม่ 13 สาขา
เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคที่อาํ เภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ
จัดตั้ง บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อลงทุนใน
ต่างประเทศ
เปิ ดสาขาใหม่ 16 สาขา
จัดตั้ง ARO เสร็ จสมบูรณ์ โดยแม็คโคร อาร์โอเอช ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการตลาดและให้คาํ ปรึ กษาในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จัดตั้งโปรมาร์ท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
เปิ ดตัว “แม็คโคร แอพพลิเคชัน” แอพพลิเคชันแรกเพื่อผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
สําหรับเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางให้ลกู ค้าสื่ อสารกับแม็คโคร อาทิ สิ นค้าโปรโมชัน่
แม็คโครเมล์ สาระน่ารู ้ คู่มืออาชีพ เป็ นต้น
เปิ ดสาขานําร่ องแม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาว์น อิน ทาว์น กรุ งเทพมหานคร
ขนาด 800 ตร.ม.เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าใน
แต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็ง และคลังเก็บสิ นค้าแช่แข็ง ที่อาํ เภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งได้นาํ ระบบอัตโนมัติในการจัดเก็บสิ นค้ามาใช้ (ASRSAutomated-Storage/Retrieval System)
เปิ ดสาขาใหม่ 17 สาขา
นําร่ องเปิ ดแผนก Pet Shop ที่แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็ น
สาขาแรก
สยามฟูด เซอร์วิส เปิ ดสาขาแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายที่ทาํ การสํานักงานใหญ่แห่ งใหม่ อาคารธาราพัฒนาการ ซึ่งออกแบบและสร้างตาม
แนวคิด อาคารอนุรักษ์พลังงาน หรื ออาคารสี เขียว (Green Building)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 32
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เข้าร่ วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา โดย บจ.แม็คโคร อาร์โอเอช ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อจัดตั้งบริ ษทั Makro (Cambodia)
Company Limited โดยมีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 70 มีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
สยามฟูด เซอร์วิส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ทั้งหมด ได้เข้าลงนามในสัญญา
ซื้ อขายหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 80 ใน Indoguna (Singapore) Pte Ltd (บริ ษทั จดทะเบียน
ในสิ งคโปร์) Indoguna Dubai L.L.C (บริ ษทั จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
Lordly Company Limited (บริ ษทั จดทะเบียนในฮ่องกง) และ Just Meat Company
Limited (บริ ษทั จดทะเบียนในฮ่องกง) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจนําเข้า จัด
จําหน่าย และให้บริ การจัดส่ งอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี รวมทั้งอาหาร
ฮาลาล และมีการผลิตอาหารประเภทไส้กรอกและซาลามี่ ในประเทศสิ งคโปร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง ตามลําดับ
เปิ ดสาขาใหม่ 8 สาขา ในประเทศไทย
จดทะเบียนจัดตั้ง CP Wholesale India Private Limited ในประเทศอินเดีย โดย MROH
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจค้าส่ ง และ
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บจ. สยามฟูด เซอร์วิส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ทั้งหมด ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนอีกจํานวน 3,138 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 3,183 ล้านบาท
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเข้าซื้ อหุน้ ในธุรกิจการให้บริ การด้านอาหาร (Food
Services Business) ในต่างประเทศ
พิธีเปิ ดอาคารธาราพัฒนาการ แม็คโครสํานักงานใหญ่ อย่างเป็ นทางการ
เปิ ด Baker Mart ที่แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพมหานคร ขนาด 640 ตร.ม.
จําหน่ายสิ นค้าและอุปกรณ์สาํ หรับร้านเบเกอรี และกาแฟ แบบครบวงจร
จดทะเบียนจัดตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company Limited ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย MROH ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ โดยมีสดั ส่ วนการ
ถือหุ น้ ร้อยละ 100 เพื่อดําเนินธุ รกิจค้าปลีก ค้าส่ งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Vina Siam Food Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ในประเทศเวียดนาม ได้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั เป็ น “Indoguna
Vina Food Service Company Limited”
เข้าร่ วมลงทุนกับนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ โดย SFS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือ
หุน้ ทั้งหมด เพื่อจัดตั้ง Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C ในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 80 เพื่อประกอบธุรกิจ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 33
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ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร สาขาเซ็นสก กรุ งพนมเปญ แห่งแรกในประเทศ
กัมพูชา ขนาด 9,796 ตร.ม.
เข้าร่ วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา โดย SFS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ทั้งหมด เพื่อจัดตั้ง Indoguna (Cambodia) Company Limited ใน
ประเทศกัมพูชา โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 70 คือ เพื่อดําเนินธุรกิจให้บริ การ
ด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
เปิ ดสาขาใหม่ 7 สาขา ในประเทศไทย
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร กรุ งนิวเดลี ประเทศอินเดีย จํานวน 2 สาขา
จดทะเบียนจัดตั้ง ARO Commercial Company Limited ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา โดย บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้
ร้อยละ 100 เพื่อดําเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 34
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
ภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จของกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ แสดงตามแผนภูมิข องบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
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แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ ว

ประกอบธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระ
2,400
เงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
ล้านบาท
ในการจัดจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ให้แก่
ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมี กลุ่ มลูกค้าเป้ าหมาย
เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง
ได้แก่ กลุ่มร้ านค้าปลี กรายย่อย กลุ่ มโฮเรก้า
กลุ่ ม สถาบัน ต่ าง ๆ รวมถึ งผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
บริ การ
ประกอบธุ ร กิ จนําเข้าและจัด จําหน่ ายสิ น ค้า
3,183
พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
ล้านบาท
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์
อาหารทะเล มั น ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ นค้ า เบเกอรี่
เครื่ อ งปรุ งรสและอาหารพร้ อมปรุ ง ชั้น เลิ ศ
จากทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ การด้ า น
อาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการ
บิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ประกอบธุ ร กิ จนําเข้าและจัด จําหน่ ายสิ น ค้า
5
พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
ล้าน
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์ ดอลลาร์สหรัฐ
อาหารทะเล มั น ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ นค้ า เบเกอรี่
เครื่ อ งปรุ งรสและอาหารพร้ อมปรุ ง ชั้น เลิ ศ
จากทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ การด้ า น
อาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม
ร้านอาหารรวมถึ งธุ รกิ จให้บริ การอาหารจาน
ด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 36

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
-
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100.00%
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ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ ว

บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช

ประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้ง
3,136.98
ให้บ ริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และ/
ล้านบาท
หรื อ การให้ บ ริ ก ารสนับ สนุ น แก่ บ ริ ษ ัท ใน
เครื อ
ARO Company Limited ประกอบธุ รกิ จให้บ ริ การด้านการตลาด และ
183,000
ให้ ค ํ า ปรึ กษาในประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง ดอลลาร์สหรัฐ
สหภาพเมียนมา
บจ. โปรมาร์ท
ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
2.5
ล้านบาท
Makro (Cambodia)
ประกอบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ค้ า ส่ งและกิ จ การที่
42.2
Company Limited
เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
CP Wholesale India
ดําเนิ นธุ รกิ จค้าส่ งและธุ รกิ จอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
452.86
Private Limited
ในประเทศอินเดีย
ล้านรู ปีอินเดีย
Makro (Guangzhou)
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ
25
Food Company Limited ที่ เกี่ ยวข้องในประเทศสาธารณรั ฐประชาชน ล้านหยวน
จีน
เหริ นหมินปี้
Indoguna (Singapore) Pte ประกอบธุ รกิ จผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซา
1.6
Ltd
ลามี่ เนื้ อสั ต ว์ต ัด แบ่ ง และอาหารสํ า เร็ จ รู ป
ล้าน
ดอลลาร์
ภายใต้ชื่อ Carne Meats รวมทั้งนําเข้าและจัด
สิ งคโปร์
จํา หน่ า ยสิ น ค้า พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น
เนื้ อสั ต ว์ อาหารทะเล กลุ่ ม สิ นค้ า เบเกอรี
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนองควม
ต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ประเทศสิ งคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร
ส า ย ก า ร บิ น ธุ ร กิ จ จั ด เลี้ ย ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
Indoguna Lordly
ประกอบธุ ร กิ จนําเข้าและจัด จําหน่ ายสิ น ค้า
10,000
Company Limited
พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ ดอลลาร์ฮ่องกง
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 37

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
99.99%

99.99%

99.99%
70.00%

99.99%
100%

80%

80%

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
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Company Limited
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ประเภทกิจการ
อาห ารท ะเล กลุ่ ม สิ น ค้ า เบ เกอ รี ไข่ นํ้ า
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนองควม
ต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ฮ่องกง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น
ธุ ร กิ จ จัด เลี้ ย ง โรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร
ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ประกอบธุ ร กิ จนําเข้าและจัด จําหน่ ายสิ น ค้า
พร้ อ มบริ ก ารจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์
อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้า เบเกอรี เครื่ องปรุ งรส
และอาหารพร้ อ มปรุ งชั้น เลิ ศ จากทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองควมต้องการของ
กลุ่มธุรกิจบริ การด้านอาหารในประเทศสหรัฐ
อาหรั บ เอมิ เรตส์ อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร
ส า ย ก า ร บิ น ธุ ร กิ จ จั ด เลี้ ย ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ดําเนิ นธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร และธุ รกิจที่
เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

Just Meat Company
Limited

ป ระ ก อ บ ธุ รกิ จนํ า เข้ า แ ล ะ จั ด จํ า ห น่ าย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหารสดชั้นดี จําพวกเนื้ อสัตว์
และสัตว์ปีกในฮ่องกง
MAXZI The Good Food ดําเนิ นธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาด
Restaurant & Cafe L.L.C เล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ARO Commercial
Company Limited

ดําเนิ นธุ รกิ จค้าปลี ก ค้าส่ ง และธุ รกิ จอื่ นๆ ที่
เกี่ ยวข้องในประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพ
เมียนมา

ทุนชําระแล้ ว

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น

300,000
ดีแรห์มสหรัฐ
อาหรับ
เอมิเรตส์

80%

2
ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
1
ล้าน
ดอลลาร์ฮ่องกง
4
ล้าน
ดีแรห์มสหรัฐ
อาหรับ
เอมิเรตส์
300,000
ดอลลาร์สหรัฐ

70%

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 38

80%

80%

99.99%

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
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ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“ซี พี ออลล์”) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิจใน
กลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ โดยธุ รกิ จของกลุ่ มเครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์ประกอบด้วยธุ รกิ จหลัก 3 กลุ่ ม ได้แ ก่
(1) กลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ดําเนิ นธุ รกิจโดยบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) (2) กลุ่มธุ รกิ จค้าปลีกค้าส่ งและบริ การสนับสนุน ดําเนิ นธุ รกิจโดยบริ ษทั ซี พี ออลล์
จํากัด (มหาชน) และ (3) กลุ่ มธุ ร กิ จสื่ อสารโทรคมนาคมและบริ การสนับ สนุ น ดําเนิ น ธุ รกิ จโดยบริ ษ ัท
ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ ข องบริ ษ ทั ฯ อนึ่ ง ในการดําเนิ น ธุ รกิ จศู น ย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง และ
จําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าที่ เป็ นสมาชิ กซึ่ งเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์หลัก บริ ษทั ฯ มีธุรกรรม
และความร่ วมมือทางธุ รกิ จกับ ซี พี ออลล์ และบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่ น มี การซื้ อขายสิ นค้า
ระหว่างกัน การใช้บ ริ การสนับ สนุ น ด้านการค้า อย่างไรก็ต าม การดําเนิ นธุ ร กิ จและทํารายการระหว่าง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิการทํารายการ
ระหว่างกันตามที่ กฎหมายกําหนดและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่ อง
การทํารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด โดยเป็ นรายการที่ มีราคาและเงื่ อนไขทางธุ รกิจที่ ไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 39

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ (1) ธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระ
เงิ นสดและบริ การตนเอง ในประเทศไทย และต่ างประเทศ (2) ธุ รกิ จนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้า
แช่ แข็งและแช่ เย็นพร้อมบริ การด้านจัดเก็บและจัดส่ ง และ (3) ธุ รกิ จอื่น ๆ เพื่ อสนับสนุ นธุ รกิ จหลักของ
บริ ษทั ฯ
2.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่ างประเทศ
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คื อ การดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง
โดยบริ ษทั ฯ มีสาขา 5 รู ปแบบหลัก ดังนี้
2.1.1.1 ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองแบบคลาสสิ ก (Classic Store) ภายใต้
ชื่อ “แม็คโคร”
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก ที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลาย
ประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ฯ มี ศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็ค โครรู ปแบบคลาสสิ กในประเทศไทย
จํานวนทั้งสิ้ น 79 สาขา กระจายอยูท่ ว่ั ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยประมาณ
5,500 - 12,000 ตารางเมตร
นอกจากนี้ หลัง จากจัด ตั้ ง Makro (Cambodia) Company Limited เมื่ อ ปี 2559 บริ ษั ท ฯ
ได้เปิ ดศู น ย์จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า แม็ ค โคร กัม พู ช า สาขาแรก เมื่ อ วัน ที่ 17 ธั น วาคม 2560 ที่
เขตเซ็ นสก (Sen Sok) กรุ งพนมเปญ ในรู ปแบบคลาสสิ ก นับเป็ นการสร้างปรากฏการณ์
ทางเลื อ กใหม่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กรายย่อย ร้ านโชห่ วย และผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศกัมพูชา ได้มีโอกาสเลือกซื้ อสิ นค้าที่หลากหลาย
ครบครัน คุ ณ ภาพดี ด้วยราคาที่ ช่วยประหยัดต้นทุ นได้มากกว่า ทั้งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสําเร็ จรู ป อาหารแช่แข็ง และสิ นค้าประเภทอื่น ๆ กว่า 10,000
รายการ บนพื้นที่ขายกว่า 9,700 ตารางเมตร
ในปี 2561 กลุ่มธุ รกิจแม็คโครในต่างประเทศยังคงต่อยอดความสําเร็ จด้านการขยายธุ รกิจสู่
ต่างประเทศ จากก้าวแรกของการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครสาขาต่างประเทศแห่ งแรก
ที่กรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเมื่อปลายปี 2560 ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี บริ ษทั ฯ
ได้ขยายการเปิ ดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions โดยได้เปิ ด
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 40
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สาขาแรก ณ กรุ งนิ วเดลี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จาก
กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น และได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 1 แห่ งในกรุ งนิ วเดลี โดยจัด
จําหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเครื่ องดื่ ม อาหารสด เครื่ องครัว
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครั วเรื อน สิ นค้าตกแต่ งบ้าน เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องนอน สิ่ งทอ เครื่ องใช้
สํานักงาน สิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ โดยให้บริ การแบบครบวงจร ด้วยรู ปแบบการขาย
ส่ งในระดับมาตรฐานสากล มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และมีบริ การจัดส่ ง
สิ นค้ารวมไปถึงการชําระสิ นค้าด้วยบริ การทางการเงินในรู ปแบบที่หลากหลาย ทําให้ ณ สิ้ น
ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง
2.1.1.2 ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าเพือ่ กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้ าโดยเฉพาะ “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วสิ ”
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ที่ถูกออกแบบและพัฒนา จาก
แนวคิ ดอันเป็ นเอกลักษณ์ คื อ ความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นศูนย์จาํ หน่ ายอาหารสด อาหารแช่ แข็ง
อาหารแห้ง วัตถุดิบ เครื่ องปรุ งและอุปกรณ์ในการปรุ งอาหารครบครัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มโฮเรก้า โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรก ในปี 2555 ที่ อาํ เภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 มี จ ํา นวนสาขารวมทั้ง สิ้ น 25 สาขา
ทัว่ ประเทศ โดยแต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ตารางเมตร
2.1.1.3 ศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบสาขา “อีโค พลัส” (Eco Plus Store)
อี โ ค พลัส ถู ก พัฒ นาขึ้ น จากศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้า แม็ค โคร โดยได้จัด สรรพื้ น ที่ จาํ หน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทอาหารสดแก่ ก ลุ่ ม โฮเรก้า เพิ่ ม ขึ้ นในทํา เลพื้ น ที่ ที่ มี ธุ ร กิ จ โรงแรม
ร้ านอาหารและจัด เลี้ ย งจํานวนมาก และมี ศ ัก ยภาพในการเติ บ โตด้า นการท่ องเที่ ย วสู ง
นอกจากนี้ ยังสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนสาขารวมทั้งสิ้ น 13 สาขาทัว่ ประเทศ โดยมีพ้ืนที่ขายเฉลี่ยประมาณ
7,000 ตารางเมตร
ตัวอย่ างรู ปแบบผังการจัดวางสิ นค้ า
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2.1.1.4 ศูนย์ จําหน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบสาขา “แม็คโคร ฟูดช้ อป”
แม็ค โคร ฟู ด ช้อ ป ศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าอาหารสด อาหารแช่ แ ข็งขนาดเล็ก แต่ ค รบวงจร
เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวก
ขึ้ น โดยไม่ ต ้องเดิ น ทางไกล โดยเปิ ดให้ บ ริ การสาขาแรก ในปี 2558 ที่ ท าวน์ อิ น ทาวน์
กรุ งเทพมหานคร มีพ้ืนที่การขายประมาณ 800 ตารางเมตร และยังคงดําเนิ นการขยายสาขา
อย่างต่อเนื่ อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนสาขารวมทั้งสิ้ น 5 สาขาทัว่ ประเทศ
โดยแต่ละสาขามีพ้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
2.1.1.5 ร้ านจําหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” (Siam Frozen)
ร้านสยามโฟรเซ่ น เป็ นรู ปแบบร้านที่ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่ อเพิ่ มช่ องทางการจําหน่ ายสิ นค้าใน
กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ โดยเน้นกลุ่มโฮเรก้าเป็ นหลัก ซึ่ งได้เปิ ดให้บริ การสาขาแรก
ในปี 2553 ที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ปิดร้านสยามโฟรเซ่ นจํานวน 1 สาขา
ได้แก่ สาขาถนนจันทน์ โดยปัจจุบนั มีจาํ นวนสาขารวมทั้งสิ้ น 7 สาขาทัว่ ประเทศ
ทั้งนี้ ในการดําเนิ นธุ ร กิ จศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเองในประเทศไทย
อยู่ภ ายใต้การบริ หารงานของบริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํากัด (มหาชน) ในส่ วนของต่ างประเทศจะ
บริ หารงานผ่ า นบริ ษัท ย่ อ ย คื อ Makro (Cambodia) Company Limited ประเทศกัม พู ช า และ CP
Wholesale India Private Limited ประเทศอินเดีย
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ตั้ง Makro (Guangzhou) Food Company Limited เพื่ อ ดํา เนิ น
ธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ ง และธุ รกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังอยู่ในระหว่าง
การเตรี ยมการเพื่อดําเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต ต่อมาในเดือนกันยายน 2561 กลุ่มธุรกิจแม็คโครใน
ต่างประเทศได้ขยายการลงทุนธุ รกิจในรู ปแบบ Cash & Carry เพิ่มเติมไปยังประเทศสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมี ยนมา ด้วยการจัดตั้ง ARO Commercial Company Limited (“MM”) ผ่านบริ ษทั แม็คโคร
อาร์ โอเอช จํากัด (“MROH”) ภายใต้เงิ นทุนจดทะเบี ยนจํานวน 0.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดย MROH
ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งปัจจุบนั ยัง
อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนินธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
2.1.2 ธุรกิจนําเข้ า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็นพร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง (Food Service APME)
เพื่ อ ผนึ ก กํา ลัง เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารให้ เป็ นหนึ่ งเดี ย วในระดับ ภู มิ ภ าค โดยให้
ความสําคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจทั้งในและ
ต่ างประเทศ ประกอบกับ ประสบการณ์ ที่สั่งสมมาจากการดําเนิ นธุ รกิ จให้บ ริ การด้านอาหารใน
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ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมี รากฐานธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์ วิส
ลงทุ นซื้ อกิ จการจากบริ ษ ทั ชั้นนําที่ ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารในต่ างประเทศจํานวน 4
บริ ษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ ําด้านการให้บริ การด้านอาหารใน
ระดับสากล บริ ษทั จึ งได้จดั ตั้งกลุ่มธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิสในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง
(Food Service APME) เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารทั้ง 6 บริ ษ ัท ในเครื อ แม็ ค โคร
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เพื่อผนึ กกําลังเครื อข่ายธุ รกิจให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส” ในประเทศไทย
และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิจฟูด
เซอร์วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น โดยประกอบด้วยบริ ษทั ดังต่อไปนี้
2.1.2.1 บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด
สยามฟูด เซอร์วิส ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริ การ
ด้านจัดเก็บและจัดส่ ง โดยเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 ของหุ น้ ทั้งหมด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สยามฟูด เซอร์วิส เปิ ดดําเนินการทั้งหมด 5 สาขา ซึ่ งได้แก่ (1) สาขา
กรุ งเทพมหานคร (2) สาขาพัทยา (3) สาขาเกาะสมุย (4) สาขาภูเก็ต และ (5) สาขาเชียงใหม่
2.1.2.2 Indoguna Vina Food Service Company Limited ประเทศเวียดนาม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีธุรกิ จนําเข้า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้อม
บริ ก ารด้านจัด เก็ บและจัด ส่ งในประเทศเวี ย ดนาม ดํา เนิ น การโดย Indoguna Vina Food
Service Company Limited (เดิ มชื่ อ Vina Siam Food Company Limited) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 100.00 ของหุ น้ ทั้งหมด โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2555 ณ เมืองโฮจิ
มิ นห์ ประเทศเวียดนาม ต่ อมาในปี 2557 ได้เปิ ดดําเนิ นการสาขาแห่ งใหม่ที่เมื องฮานอย
ประเทศเวียดนาม
2.1.2.3 Indoguna (Singapore) ประเทศสิ งคโปร์
Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็ นบริ ษทั ชั้นนําด้านอาหารและเครื่ องดื่มที่มีรากฐานการทํา
ธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ งในสิ งคโปร์ มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิ จนําเข้าและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง เช่น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล ไวน์ช้ นั เลิศ และผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล สําหรับกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้ ห้บริ การ
ด้านอาหารชั้นนํา ซึ่ งต้องการควบคุ มต้นทุ นการผลิ ต ขณะเดี ยวกันก็สนใจในผลิ ตภัณ ฑ์
ระดับพรี เมี่ยมมากขึ้น เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ
2.1.2.4 Indoguna Dubai L.L.C แล ะ Maxzi The Good Food Shop ป ระเท ศ ส ห รั ฐ อ าห รั บ
เอมิเรตส์
กว่า 12 ปี ของการดําเนิ นธุ รกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai
L.L.C ถื อ เป็ นหนึ่ งในผู ้นํ า ธุ ร กิ จ นํ า เข้ า และจํา หน่ า ยอาหารระดั บ พรี เมี่ ย มสํ า หรั บ
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ผูป้ ระกอบการในตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศสหรั ฐอาหรั บ เอมิ เรตส์ ประเทศโอมาน
ประเทศคู เวต ประเทศบาห์ เรน และประเทศซาอุ ดิ อ าระเบี ย มุ่ งตอบโจทย์ก ลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมาย ทั้งผูป้ ระกอบการโฮเรก้า และธุ รกิ จสายการบิ นชั้น นํา โดยจัด จําหน่ ายสิ น ค้า
คุณภาพสู งจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมภายใต้แบรนด์ช้ นั นําของ Indoguna อาทิ ไส้กรอกพรี เมี่ยม
(Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ติ่มซําฮาลาล (Masterpiece) นอกจากนี้ ยังพัฒนา
ช่องทางขายออนไลน์ และร้านจําหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพสู ง “MAXZI The Good Food
Shop” ในรู ปแบบ Specialty Shop เพื่อส่ งมอบประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากอาหาร
ชั้นเลิ ศ ตอบโจทย์ไ ลฟ์ สไตล์ผูบ้ ริ โภคยุค ใหม่ ซึ่ งปั จจุ บัน อยู่ในระหว่างการดําเนิ น การ
โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งร้านอาหาร “MAXZI The Good Food Shop” ขึ้ นในเมื อง
ดูไบ โดยใช้วตั ถุดิบคุณภาพสู งเป็ นส่ วนผสมหลักในการปรุ งอาหารซึ่ งได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่ า งดี นอกจากนี้ ยัง จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ แ บรนด์ Indoguna ได้แ ก่ ไส้ ก รอกพรี เมี่ ย ม
(Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ติ่ ม ซํ า ฮาลาล (Masterpiece) รวมถึ ง กาแฟ
(Maxzi The Good Food Shop Coffee) รวมถึ ง มี บ ริ การปรุ งอาหารที่ ซ้ื อและสามารถ
รับประทานในร้านได้ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารที่ หลากหลายได้
ทั้งที่ หน้าร้านและผ่านช่ องทางออนไลน์ พร้อมรับบริ การจัดส่ งภายในเมืองดูไบหรื อผ่าน
แอพพลิเคชันขนส่ งยอดนิยม เช่น Uber Eats และ Deliveroo เป็ นต้น
2.1.2.5 Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่ องกง
ภายหลัง จากการทํ า สั ญ ญาซื้ อหุ ้ น Lordly Company Limited (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
Indoguna Lordly Company Limited) และ Just Meat Company Limited ในฮ่องกง ส่ งผลให้
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้านอาหารของแม็ค โครขยายฐานการเติ บ โตสู่ ป ระเทศฮ่ อ งกง โดยมี
เป้ าหมายมุ่ งมั่น พัฒ นาธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารด้านอาหารในฮ่ อ งกง ด้วยการเสริ ม สร้ างความ
แข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์ Just Meat ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูง
2.1.2.6 Indoguna (Cambodia) ประเทศกัมพูชา
ควบคู่ไปกับการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครที่ กรุ งพนมเปญ ในปี 2560 คื อการขยาย
ธุรกิจให้บริ การด้านอาหารเข้าไปยังประเทศกัมพูชา โดยร่ วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นจัดตั้ง
บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited ภายใต้การสนับ สนุ น ของ
สยามฟูด เซอร์วิส และ Indoguna Vina Food Service ทั้งนี้ในปี 2561 บริ ษทั ฯ สามารถจัดตั้ง
สํานักงานในกรุ งพนมเปญ และเสี ย มเรี ย บ และเริ่ มดําเนิ น การเชิ งพาณิ ช ย์ โดยส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารนําเข้าคุณภาพระดับพรี เมี่ยม และเป็ นอาหารที่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองการ
ขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในตลาดกัมพูชาที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายธุ รกิจให้บริ การด้านอาหารไปยังต่างประเทศที่มีศกั ยภาพการ
เติ บโตด้านการท่องเที่ ยว โดยแสวงหาพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ มีศกั ยภาพ ตลอดจนโอกาสใน
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การควบรวมกิ จการกับกลุ่มธุ รกิจประเภทเดียวกัน ขณะเดียวกันยังคงเน้นการเชื่ อมต่อเป็ น
หนึ่ งเดียวกับแม็คโคร ทั้งในส่ วนของระบบงาน การคัดสรรสิ นค้าจากแหล่งเดียวกัน รวมถึง
การเชื่ อ มต่ อ ลู ก ค้า ตลอดจนผนึ ก ความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท ในเครื อ เจริ ญ
โภคภัณฑ์ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายการเติบโตเป็ นสองเท่าเพื่อให้กลุ่มธุรกิจแม็คโครเติบโต
และ “เป็ นที่หนึ่ งด้านการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพ” ตามวิสยั ทัศน์ที่ได้วางไว้อย่างมัน่ คง
2.1.3 ธุรกิจอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ ได้เล็ง เห็ น ถึ งโอกาสทางธุ ร กิ จ จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี 2558 ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ ที่จะเป็ นที่หนึ่งในเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบ
วงสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ บริ ษทั ฯ จึ งได้ดาํ เนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่ มเติ มเพื่อสนับสนุ น
ก าร ข ย าย ตั ว ข อ งธุ ร กิ จ ใน อ น าค ต จํ า น ว น 5 บ ริ ษั ท ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย (1) แ ม็ ค โ ค ร
อาร์ โอเอช เพื่ อประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค
และ/หรื อ การบริ การสนับสนุ นแก่ บริ ษ ทั ในเครื อ (2) ARO Company Limited เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ
ให้บริ การด้านการตลาดและให้คาํ ปรึ กษาในประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา (3) โปรมาร์ ท
เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
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โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดําเนินการโดย

1. ศูนย์จําหน่ ายสิ นค้ าแบบชําระ
เงินสดและบริการตนเอง
ในประเทศและต่ างประเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า อุปโภค
บริ โภค และรายได้อื่น*

สยามแม็คโคร

% การถือ
หุ้นของ
บริษทั ฯ
-

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
ล้ านบาท

2560
%

ล้ านบาท

2561
%

ล้ านบาท

%

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. ให้ บริการด้ านการบริหาร
MROH
ด้านเทคนิคและสนับสนุน
ARO**
รายได้ จ าก ก ารข ายสิ น ค้ า แล ะ
PRO**
บริ การ และรายได้อื่น*

99.99

-

-

-

-

1

0.0

99.99

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นําเข้ าและจําหน่ า ยสิ น ค้ า
แช่ แข็งและแช่ เย็น ธุรกิจให้ บริการ
ด้านอาหาร และธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง
รายได้ จ าก ก ารข ายสิ น ค้ า แล ะ
บริ การ และรายได้อื่น*

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

80.00

-

-

-

-

13

0.0

172,790 100.0

186,754

100.0

192,930

100.0

4. ร้ านอาหารและร้ านค้ าปลีกขนาด MAXZI
เล็ก
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ และรายได้อื่น*
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนิ นธุรกิ จ
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2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 ธุรกิจศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ในประเทศไทย และต่ างประเทศ
ธุ ร กิ จศู น ย์จาํ หน่ า ยสิ น ค้าแบบชําระเงิ น สดและบริ ก ารตนเองเป็ นธุ ร กิ จหลักของบริ ษ ัท ฯ โดยมี
สัดส่ วนรายได้ต่อรายได้รวมในประเทศ เท่ากับร้อยละ 97.2 ในปี 2560 และ 96.1 ในปี 2561
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้ากระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทยรวมทั้งสิ้ น 129 สาขา ประกอบด้วย
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 25 สาขา อีโค พลัส 13
สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 7 สาขา
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร กัมพูชา สาขาแรก ที่ เขตเซ็ นสก
(Sen Sok) ซึ่ งตั้งอยู่ทางด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของกรุ งพนมเปญ เมื่ อวันที่ 17 ธันวาคม 2560
ในรู ปแบบคลาสสิ ก ภายใต้การดําเนิ นงานของ Makro (Cambodia) Company Limited นับเป็ นการ
สร้ า งปรากฏการณ์ ท างเลื อ กใหม่ ใ ห้ กับ ผู ้ป ระกอบการร้ า นค้า ปลี ก รายย่ อ ย ร้ า นโชห่ ว ย และ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร โรงแรมและรี สอร์ทในประเทศกัมพูชา
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ขยายการเปิ ดสาขาไปสู่ ประเทศอินเดีย ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions
โดยได้เปิ ดสาขาแรก ณ กรุ งนิ วเดลี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจาก
กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น และได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 1 แห่ งในกรุ งนิ วเดลี โดยจัดจําหน่ าย
สิ นค้าที่มีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเครื่ องดื่ม อาหารสด เครื่ องครัว เครื่ องใช้ไฟฟ้ าใน
ครัวเรื อน สิ นค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องนอน สิ่ งทอ เครื่ องใช้สาํ นักงาน สิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์
และอื่ น ๆ โดยให้บริ การแบบครบวงจร ด้วยรู ปแบบการขายส่ งในระดับมาตรฐานสากล มี สินค้า
เพี ยงพอต่อความต้องการของลูกค้า และมี บริ การจัดส่ งสิ นค้ารวมไปถึงการชําระสิ นค้าด้วยบริ การ
ทางการเงินในรู ปแบบที่หลากหลาย ทําให้ ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด
3 แห่ง
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ข้ อมูลจํานวนสาขาและที่ต้ งั ตามภูมภิ าคของธุรกิจศูนย์ จําหน่ ายสิ นค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง
ในประเทศไทย

*ไม่รวมร้านสยามโฟรเซ่น
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เนื่ องด้วยกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ที่ ยื ดถื อเอาความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั จําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจําแนกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ
ได้ดงั ต่อไปนี้
ก) ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
ข) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ค) เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
ง) ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง และเครื่ องสําอางค์
จ) สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
ฉ) เบเกอรี
ช) เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง (Electrical Appliance and D.I.Y.)
ซ) เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สาํ นักงาน เครื่ องใช้สาํ นักงานอัตโนมัติ
ฌ) อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
ญ) เครื่ องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องใช้ในบ้าน
ฎ) สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย
ฏ) ยาและอาหารเสริ ม
ฐ) ภัตตาคาร
ฑ) ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่ องใช้สตั ว์เลี้ยง
นอกจากสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเพิ่ มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดยการ
จําหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยได้ว่าจ้าง
ผูผ้ ลิตให้ผลิตสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประเภทสิ นค้าดังกล่าวเป็ นที่ ชื่นชอบ
และยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง และได้จดั จําหน่ ายทั้งในศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร แม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส และร้านสยามโฟรเซ่ น ทั้งนี้ การจําหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของ
ตนเองเป็ นกลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกค้าส่ งใช้อย่างแพร่ หลายในหลายประเทศทัว่ โลก
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ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการจําหน่ ายสิ นค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริ โภค โดยแบ่งประเภทและ
ชนิดของสิ นค้าตามเครื่ องหมายการค้าต่าง ๆ ดังนี้
เครื่องหมายการค้ า
ประเภทของสิ นค้ า
สิ น ค้า อุ ป โภค ได้แ ก่ แก้ว นํ้ า ถุ ง พลาสติ ก หนั ง ยาง ภาชนะพลาสติ ก
aro
เครื่ องครั วสเตนเลส ชุ ดสังฆทาน ถุงมื อเอนกประสงค์ ไม้แขวนเสื้ อ และ
เก้าอี้ พ ลาสติ ก กระดาษชําระ นํ้า ยาล้า งจาน และนํ้า ยาทํา ความสะอาด
สุ ขภัณฑ์ เป็ นต้น
สิ นค้าบริ โภค ได้แก่ ข้าวสาร เส้นหมี่อบแห้ง นํ้ามันพืช นํ้าปลา ไส้กรอก
หมูหยอง ผลไม้กระป๋ อง นํ้าผลไม้บรรจุขวด ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น เป็ นต้น
ขนมขบเคี้ยว คุก้ กี้ และนํ้าผลไม้ เป็ นต้น
M&K

PETZFRIEND

อาหารสุ นขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็ นต้น

Protech

เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

Q-BIZ

Savepak

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็ กซ์ กระดาษเครื่ องคิดเงิน บัตรตอกเวลา
สมุด ปากกา แฟ้ มเอกสาร ซองใส่ เ อกสาร ซองจดหมาย กาว ตู เ้ ก็บ
เอกสาร โต๊ะ คอมพิ ว เตอร์ โต๊ะ ทํางานเหล็ก และเก้าอี้ใช้ในสํานักงาน
เป็ นต้น
กระดาษชําระ นํ้ายาล้างจาน วุน้ เส้น และไส้กรอก เป็ นต้น

Starline

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ส่วนบุคคล

ไทยรวงขวัญ

ข้าวสาร
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ด้วยปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะ
ของสิ นค้ามากขึ้ น ยึดติ ดกับเครื่ องหมายการค้าน้อยลง ให้ความใส่ ใจในคุ ณ ภาพและราคามากขึ้ น
โดยลูกค้าที่มีความสนใจในสิ นค้า D.O.B. ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบัน องค์กร ร้านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าปริ มาณมากเพื่อนําไปจําหน่ายต่อหรื อใช้ในธุรกิจ และมักมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดซื้ อเพื่อทําการเลือกซื้ อสิ นค้าโดยเฉพาะ ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีความรู ้ความเข้าใจในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าเป็ นอย่างดี ซึ่ งเดิมมักจะติดต่อกับผูค้ า้ ส่ งหรื อผูผ้ ลิต เพื่อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมาก เช่น กระดาษ
ชําระเพื่ อใช้ในบริ ษ ัททั่วไป หรื อ นํ้ามันพื ชสํ าหรั บ การใช้งานในภัต ตาคาร ดังนั้น สิ น ค้าภายใต้
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษ ทั ฯ จึ งได้เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็ นอย่างดีท้ งั ในด้านราคาและคุณภาพสิ นค้า
สิ นค้าที่ พฒั นาขึ้ นมาภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ ดีจากลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ทั้งในด้านคุ ณ ภาพที่ ดี มาตรฐานคงที่ ความหลากหลายครบครั นของสิ นค้า และราคาประหยัด ที่
สามารถเพิ่ มกําไรหรื อช่ วยผูป้ ระกอบการบริ หารจัดการต้นทุ นของธุ รกิ จ โดยปั จจุ บัน สิ นค้าหลัก
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของแม็คโคร ได้แก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแพ็ค (Savepak)
และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดั ส่ วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ นค้าที่ มีคุณภาพ อันเป็ นเอกลักษณ์เหมาะสมเพื่อการประกอบ
ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการแต่ ละกลุ่มมาโดยตลอด ในปี นี้ แม็คโครได้ร่วมมือกับผูผ้ ลิตที่ มีศกั ยภาพทั้ง
โรงงานผลิตของกลุ่มบริ ษทั ซี .พี. และผูผ้ ลิตรายอื่น ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางมาพัฒนากลุ่มสิ นค้า
ที่ หลากหลายมากขึ้ น โดยสิ นค้าภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” ยังคงเป็ นแบรนด์หลักในการนําเสนอเป็ น
วัตถุดิบในรายการอาหารของกลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้า เช่น ซอสปรุ งสําเร็ จกว่า 13 รายการ ที่สามารถ
นําไปประกอบอาหารได้ทนั ที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ฉี ก เท อุ่น เสริ ฟ” และ
นํ้าจิ้มสู ตรต่าง ๆ เป็ นต้น และสําหรับผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย ภายหลังประสบความสําเร็ จจากกลุ่ม
ขนมและนํ้าผลไม้แบรนด์ “เอ็มแอนด์เค” บริ ษ ัทฯ วางจําหน่ ายสิ นค้าภายใต้แบรนด์ใหม่ เพื่ อเป็ น
ทางเลื อกให้ผูป้ ระกอบการนําไปสร้างยอดขายให้เพิ่ มขึ้ น ได้แก่ ซาลาเปาแบรนด์ “จักรพรรดิ ” และ
ข้าวสารแบรนด์ “ไทยรวงขวัญ” เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังให้การสนับสนุ นองค์ความรู ้ แก่ คู่ ค ้าในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก นํ้ายาล้างจาน ภาชนะอาหาร
ใช้แ ล้วทิ้ ง จนได้รั บมาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2558 นํ้ายาล้างจานภายใต้แ บรนด์
“เอโร่ ” ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอีกด้วย
เป้ าหมายต่อไปของบริ ษทั ฯ คือ การสร้างความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพแบรนด์เอโร่ และ
สร้างการรับรู ้แบรนด์ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป โดยปั จจุ บนั ผ้ากันเปื้ อนสี แดงติ ดแบรนด์เอโร่ ถือเป็ น
เครื่ องมือหนึ่ งในการทําหน้าที่ สร้างการรับรู ้และความจดจํา รวมทั้งเชื่ อมโยงถึ งแบรนด์ “แม็คโคร”
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ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนจะร่ วมมือกับผูผ้ ลิตที่มีศกั ยภาพพัฒนาสิ นค้าเอ็กซคลูซีฟ
ที่มีจาํ หน่ายเฉพาะที่แม็คโครเท่านั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกของสิ นค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการทําธุรกิจได้อย่าง
ยัง่ ยืนตลอดไป
2.3.2 ธุรกิจนําเข้ า ส่ งออก และจําหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็นพร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
เพื่ อ ผนึ ก กํา ลัง เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารให้ เป็ นหนึ่ งเดี ย วในระดับ ภู มิ ภ าค โดยให้
ความสําคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิจทั้งในและ
ต่ างประเทศ ประกอบกับ ประสบการณ์ ที่ส่ั งสมมาจากการดําเนิ น ธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมี รากฐานธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ ง ในปี 2560 สยามฟูด เซอร์ วิส
ลงทุ นซื้ อกิ จการจากบริ ษ ทั ชั้นนําที่ ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารในต่ างประเทศจํานวน 4
บริ ษ ทั จากกลุ่ม Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ด้านการให้บริ การด้านอาหารใน
ระดับสากล บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั กลุ่มธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและตะวันออกกลาง (Food
Service APME) เพื่ อขั บ เคลื่ อ นธุ รกิ จ ให้ บ ริ การด้ า นอาห ารทั้ ง 6 บริ ษั ท ในเครื อแม็ ค โคร
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เพื่ อผนึ กกําลังเครื อข่ายธุ รกิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส” ในประเทศไทย
และ “Indoguna” ในตลาดต่ างประเทศ เพื่ อเสริ มสร้ างขี ด ความสามารถทางการแข่ งขันของธุ รกิ จ
ฟูดเซอร์วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น
2.3.2.1 ธุรกิจในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอร์ วสิ
สยามฟูด เซอร์วิส เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์ วิส เป็ นผูน้ าํ
ในธุ รกิจนําเข้ามีความเชี่ ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง
แช่เย็น และอาหารแห้ง จากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง
นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร นอกจากนี้ สยามฟูด เซอร์ วิส มีมาตรการเข้มงวดในการ
บริ หารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพตั้งแต่ระบบการรับสิ นค้า จัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้
กระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วย กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด เซอร์วิส ที่สาํ คัญ ได้แก่
- กลุ่มลูกค้าโรงแรมชั้นนํา ระดับ 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)
- กลุ่มภัตตาคาร (Full Service Restaurant : FSR)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR)
- กลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้ าํ หน่าย (Manufacturing and Trader)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารใน โรงพยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบันต่าง ๆ
(Catering and Institutions)
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2.3.2.2 ธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดย Indoguna Vina Food Service Company Limited
Vina Siam Food เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นปลายปี 2555 ณ เมือง
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น Indoguna Vina Food Service
เพื่อประกอบธุรกิจการนําเข้า และส่ งออก ตลอดจนจําหน่ายสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
คุณ ภาพสู งให้แก่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บ ริ การอาหารจานด่ วน ร้านอาหารต่ าง ๆ และธุ รกิ จ
โรงแรมทัว่ ไป ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการขยายสาขาเพิ่มที่ เมืองฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวี ย ดนาม โดยนํากลยุท ธ์ ก ารดําเนิ น ธุ ร กิ จที่ ยึ ด ถื อความต้อ งการของลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) เช่ น มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู ้ สร้างความเข้าใจแก่
พนักงาน เพื่อสร้างที มงานมืออาชี พในการให้บริ การด้านอาหาร พร้อมจัดเตรี ยมห้องเก็บ
สิ นค้าแช่เย็นและแช่แข็งไว้สนับสนุนการเติ บโตของผูป้ ระกอบธุ รกิจให้บริ การอาหารจาน
ด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุ รกิจโรงแรมทัว่ ไปในเมืองฮานอย ดังนั้น Indoguna Vina Food
Service จึ งเป็ นก้าวแรกในการต่ อยอดทางธุ รกิ จไปยังเมืองหรื อประเทศต่ าง ๆ ในภูมิภาค
ต่อไป
2.3.2.3 Indoguna (Singapore) ประเทศสิ งคโปร์
Indoguna (Singapore) Pte Ltd ซึ่ งสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุ น้ ร้อยละ 80 เป็ นบริ ษทั ชั้นนําด้าน
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มีร ากฐานการทําธุ รกิ จที่ แ ข็ งแกร่ งในสิ งคโปร์ ม ายาวนานกว่า 2
ทศวรรษ โดยเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง เช่น เนื้ อสัตว์
อาหารทะเล ไวน์ช้ ันเลิ ศ และผลิ ตภัณ ฑ์อาหารฮาลาล สําหรั บ กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารชั้นนํา ซึ่ งต้องการควบคุมต้นทุนการ
ผลิต ขณะเดียวกันก็สนใจในผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี่ยมมากขึ้น เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ
2.3.2.4 Indoguna Dubai L.L.C และ MAXZI The Good Food Shop ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์
กว่า 12 ปี ของการดําเนินธุรกิจในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Indoguna Dubai
L.L.C ซึ่ งสยามฟูด เซอร์ วิส ถือหุ ้นร้อยละ 80 ถือเป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ธุ รกิ จนําเข้าและจําหน่ าย
อาหารระดับพรี เมี่ยมสําหรับผูป้ ระกอบการในตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ประเทศโอมาน ประเทศคูเวต ประเทศบาห์เรน และประเทศซาอุดิอาระเบีย มุ่งตอบ
โจทย์กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทั้งผูป้ ระกอบการโฮเรก้า และธุ รกิ จสายการบิ นชั้นนํา โดยจัด
จํา หน่ ายสิ น ค้า คุ ณ ภาพสู งจากวัต ถุ ดิ บ ชั้น เยี่ย มภายใต้แ บรนด์ช้ ัน นําของ Indoguna อาทิ
ไส้กรอกพรี เมี่ ย ม (Carne Meats) อาหารทะเล (Ocean Gems) ติ่ มซําฮาลาล (Masterpiece)
นอกจากนี้ ยังพัฒ นาช่ องทางขายออนไลน์ และร้ านจํา หน่ ายวัต ถุ ดิ บ อาหารคุ ณ ภาพสู ง
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“MAXZI The Good Food Shop” ในรู ปแบบ Specialty Shop เพื่อส่ งมอบประสบการณ์และ
แรงบันดาลใจจากอาหารชั้นเลิศ ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ผบู ้ ริ โภคยุคใหม่
2.3.2.5 Indoguna Lordly และ Just Meat ประเทศฮ่ องกง
ภายหลังจากการทําสัญ ญาซื้ อหุ ้นร้ อยละ 80 โดย สยามฟูด เซอร์ วิส ใน Lordly Company
Limited (ปั จ จุ บัน เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น Indoguna Lordly) และ Just Meat Company Limited ใน
ฮ่องกง ส่ งผลให้ธุรกิจให้บริ การด้านอาหารของแม็คโครขยายฐานการเติบโตสู่ ฮ่องกง โดยมี
เป้ าหมายมุ่ งมั่น พัฒ นาธุ ร กิ จให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารในฮ่ อ งกง ด้ว ยการเสริ ม สร้ า งความ
แข็งแกร่ งให้กบั แบรนด์ Just Meat ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูง
2.3.2.6 Indoguna (Cambodia) ประเทศกัมพูชา
ควบคู่ไปกับการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครที่ กรุ งพนมเปญ ในปี 2560 คื อการขยาย
ธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารเข้าไปยังประเทศกัมพูชา โดยร่ วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ Indoguna (Cambodia) Company Limited โดยสยามฟูด เซอร์วิส ถือหุ น้
ร้อยละ 70 ปั จจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนิ นธุรกิจดังกล่าวในอนาคต ซึ่ งจะ
ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเริ่ มต้นเปิ ดตลาดและตั้งสํานักงานในกรุ งพนมเปญ และเสี ยมเรี ยบได้
อย่างมัน่ คง พร้อมสําหรับส่ งมอบผลิตภัณฑ์อาหารนําเข้าคุณภาพระดับพรี เมี่ยม และเป็ น
อาหารที่ ป ลอดภัย รองรั บ การขยายตัวของธุ ร กิ จภาคการท่ องเที่ ยวในตลาดกัมพู ช าที่ มี
ศักยภาพการเติบโตสูง
2.4 การตลาดและการแข่ งขัน
2.4.1

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
2.4.1.1 ธุ ร กิ จ ศู น ย์ จํ า หน่ ายสิ น ค้ าแบบชํ า ระเงิ น สดและบริ ก ารตนเอง ในประเทศไทย และ
ต่ างประเทศ
ก) ผลิตภัณฑ์
บริ ษัท ฯ ยัง คงให้ ค วามสํ า คัญ กับ การขายสิ น ค้า ประเภทอาหารซึ่ งเป็ นธุ ร กิ จ หลัก
อย่างต่อเนื่ อง และเพื่ อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะยังคงเป็ นผูน้ าํ ในด้านการประกอบธุ รกิ จ
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองของประเทศไทย โดยอาศัยความ
เชี่ ยวชาญทางด้านการคัดสรรสิ นค้าหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ที่มีคุ ณ ภาพที่ ดี และตรงต่ อความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 99 เป็ นสิ นค้าขายขาด และมีสินค้า
ฝากขายเป็ นส่ วนน้อย เช่น เครื่ องมือและอุปกรณ์การทําอาหารสําหรับผูป้ ระกอบการมือ
อาชีพ สิ นค้าประเภทเครื่ องนอน เป็ นต้น
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กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ แต่ ละกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูค้ า้ ปลี กรายย่อย โฮเรก้า และธุ รกิ จ
บริ การ มีความต้องการสิ นค้าที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป บริ ษทั ฯ
จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยติ ดตามและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด จึงช่วยทําให้บริ ษทั ฯ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ แตกต่ างกันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ตั้งทีมงานเพื่อคิดค้นและพัฒนาสิ นค้าประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ อาทิ ซอสพร้อมปรุ ง นํ้าผลไม้พร้อมดื่ ม
นํ้าจิ้ ม และเครื่ องปรุ ง รส อาหารสํ า เร็ จ รู ป และผลิ ต ภัณ ฑ์ ท ํา ความสะอาด ภายใต้
เครื่ อ งหมายการค้า “aro” เป็ นต้น ทั้ง นี้ กระบวนการผลิ ต ทั้ง หมดถู ก ควบคุ ม โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี และเป็ นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อบริ ษทั ฯ ขยายธุ รกิจออกไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ บริ ษทั ฯ
จึ ง มี ค วามพร้ อ มและสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นสิ น ค้า ที่ จ ํา หน่ า ยในแต่ ล ะสาขาให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ได้อย่างเหมาะสม
เนื่ องด้วยอุตสาหกรรมด้านอาหารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ตามภาวะเศรษฐกิ จ และ
การเติ บโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติ กรรม
ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้
จัดตั้งที มงานธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส เพื่อมุ่งเน้นทําความเข้าใจในเชิ งลึกถึงความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี พทางด้านอาหาร หรื อกลุ่มโฮเรก้า พัฒนาสิ นค้า บริ การและสาขา
รู ปแบบใหม่ เพื่ อ ตอบโจทย์ทางธุ รกิ จ และเพิ่ ม ความพึ งพอใจให้แ ก่ ลูกค้า ซึ่ งจะเป็ น
รากฐานสนับสนุ นการเจริ ญเติ บโตของธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิส อย่างยัง่ ยืน ด้วยการวิเคราะห์
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด ช่ วยทําให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อบริ ษทั ฯ ขยาย
ธุรกิจออกไปยังพื้นที่ ใหม่ ๆ บริ ษทั ฯ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ นค้าที่จาํ หน่ายในแต่ละ
สาขาเพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ ละสถานที่ ได้อย่างเหมาะสม
ดังจะเห็ นได้จากบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนาศูนย์จดั จําหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบของแม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่ น เพิ่ มขึ้ น โดยรู ปแบบ
ของศูนย์จดั จําหน่ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวมีพ้ืนที่ขายเล็กลง และมีการนําเสนอประเภท
สิ นค้าและบริ การที่ มีความหลากหลาย และตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้แม็คโครเป็ นคู่คา้ ที่นาํ เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลกู ค้าสมาชิก
ข) ทําเลที่ต้ งั
จากการที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ ง โดยเป็ นผูค้ า้ ปลีกรายแรกใน
ประเทศไทยที่เปิ ดดําเนิ นธุ รกิ จการจัดจําหน่ ายในลักษณะศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 55
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เงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) บริ ษทั ฯ จึงมีความได้เปรี ยบจากโอกาสในการ
เลือกทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครื อข่ายสาขาที่ครอบคลุมฐานลูกค้า
ในทําเลหลัก ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาทัว่ ประเทศรวม
ทั้งสิ้ น 129 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 79 สาขา
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 25 สาขา อีโค พลัส จํานวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป
5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 7 สาขา ตามลําดับ ทั้งนี้ แต่ ละสาขาจะมี พ้ื นที่
และ รู ป แบบที่ แ ตกต่ างกันไปตามทําเลที่ ต้ งั แบ่ งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจํานวน 33 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจํานวน 96 สาขา ตามลําดับ
ในปี 2560 บริ ษ ทั ฯ ยังได้เปิ ดดําเนิ นการขยายสาขาศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครไปยัง
ประเทศกัมพูชาเป็ นแห่งแรก
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ได้ข ยายการเปิ ดสาขาไปสู่ ป ระเทศอิ น เดี ย ภายใต้ชื่ อ LOTS
Wholesale Solutions โดยได้เปิ ดสาขาแรก ณ กรุ งนิ วเดลี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561
ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการในท้องถิ่ น และได้ขยาย
สาขาเพิ่มอีก 1 แห่งในกรุ งนิวเดลี โดยจัดจําหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ในหมวดต่าง ๆ อาทิ
อาหารและเครื่ องดื่ ม อาหารสด เครื่ องครัว เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน สิ นค้าตกแต่ ง
บ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องนอน สิ่ งทอ เครื่ องใช้สาํ นักงาน สิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์และอื่น ๆ
โดยให้บริ การแบบครบวงจร ด้วยรู ปแบบการขายส่ งในระดับมาตรฐานสากล มีสินค้า
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และมีบริ การจัดส่ งสิ นค้ารวมไปถึงการชําระสิ นค้า
ด้วยบริ การทางการเงินในรู ปแบบที่ หลากหลาย ทําให้ ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวน
สาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง
31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61
รายการ
(สาขา)
(สาขา)
(สาขา)
ประเทศไทย
115
123
129
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร
76
79
79
รู ปแบบคลาสสิ ก
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
17
19
25
อีโค พลัส
11
12
13
แม็คโคร ฟูดช้อป
3
5
5
ร้านสยามโฟรเซ่น
8
8
7
ต่ างประเทศ
1
3
รวมทั้งสิ้น
115
124
132
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ค) นโยบายด้านราคา
ความสามารถในการแข่ งขันด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ สําคัญ อย่างยิ่งต่ อความสําเร็ จของ
บริ ษทั ฯ โดยเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญประการหนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านมาเกิดจากปั จจัยหลายประการ
เช่ น การสํ า รวจราคา การบริ หารต้ น ทุ น การดํ า เนิ นงานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
ความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูผ้ ลิต และจัดจําหน่ายสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
บริ ษัท ฯ มี น โยบายดํา รงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ า งการบริ หารงานด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ต่ ํา และมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนิ นโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่ มในช่วงปี ที่ผ่าน
มา เช่ น การบริ หารและควบคุ มอัตราผลกําไรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารสิ นค้า
คงคลังและสิ นค้าที่ มีการหมุนเวียนช้า การบริ หารต้นทุ นทางการเงิ นที่ เกี่ ยวกับสิ นค้า
การอนุ รักษ์ และประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจน
การใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ง) การส่ งเสริ มการขาย
กลยุทธ์ส่งเสริ มการขายของบริ ษทั ฯ ได้เน้นถึงการสื่ อสารกับลูกค้าผูป้ ระกอบการผ่าน
ช่องทางวารสาร Makro Mail ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแค็ตตาล็อกสิ นค้าจัดทําล่วงหน้า ในแต่ละ
ปั กษ์ (2 สัปดาห์) บริ ษทั ฯ จะทําการลดราคาสิ นค้าชนิ ดใดบ้าง ซึ่ งสิ นค้าที่นาํ มาส่ งเสริ ม
การจําหน่ายจะเป็ นสิ นค้าที่มีราคาถูกกว่าปกติมาก เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีแผนงานล่วงหน้า
ตลอดปี ที่ จะจัดให้มีการเสนอขายสิ นค้าราคาพิ เศษแก่ ลูกค้า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งมี การ
วางแผนล่วงหน้าร่ วมกับผูจ้ ดั จําหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เพื่อให้การส่ งเสริ มการจําหน่าย
ของแต่ ละ Suppliers เป็ นไปโดยสอดคล้องกับ การส่ งเสริ มการจําหน่ ายของบริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ฯ ยังมี การจัดการส่ งเสริ มการขายในช่ วงเทศกาล ซึ่ งประกอบด้วยการลดราคา
สิ นค้า การแลกของสมนาคุ ณ การจัดรายการพิ เศษ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้
ร่ ว มมื อ กับ ธนาคารในการเสนอบริ การทางธุ ร กิ จ ให้ กับ ลู ก ค้า ในรู ป แบบการเปิ ด
สาขาย่อย ณ ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร การบริ การบัตรเครดิตซิ ต้ ีแบงก์การ์ ด สําหรับ
ซื้ อสิ นค้าทุกประเภท และบัตรเครดิ ตที่ มีตราสัญลักษณ์ วีซ่า/ มาสเตอร์ สําหรับการซื้ อ
สิ น ค้าอุ ปโภคประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ เครื่ องใช้สํานักงาน และเฟอร์ นิเจอร์
นอกเหนื อจากการจัดรายการส่ งเสริ มการขายตลอดทั้งปี ที่นาํ เสนอผ่านใบปลิว และ Makro
Mail บริ ษัท ฯ ยังมี “แม็ ค โคร แอพพลิ เคชั น ” แอพพลิ เคชั น แรกเพื่ อ ผู ้ป ระกอบการ
โดยเฉพาะ สําหรั บเป็ นอี กหนึ่ งช่ องทางให้ลูกค้าสื่ อสารกับแม็คโครได้ใกล้ชิ ดมากขึ้ น
ทําให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการทุกกลุ่มสามารถวางแผนในการเลือกซื้ อ และนําสิ นค้าไปสร้าง
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ผลกําไรอีกทอดหนึ่ งได้ นอกจากนี้ การจัดเตรี ยมสิ นค้าในปริ มาณมากตามที่ ลูกค้าสั่งไว้
ล่วงหน้า นับเป็ นอีกหนึ่ งบริ การที่ช่วยผูป้ ระกอบการประหยัดเวลาในการดําเนิ นธุรกิจ และ
ตอกยํ้าว่าแม็คโครเป็ นคู่คิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการอย่างแท้จริ ง
นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริ มการขายโดยตรงข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังจัดโครงการและกิ จกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่
(1) มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุ ปกรณ์ (Makro HoReCa) ซึ่ งเป็ นกิ จกรรม
สําคัญประจําปี ของบริ ษทั ฯ และจัดต่อเนื่ องกว่า 10 ปี ตอกยํ้าความเป็ นมืออาชี พ
ของแม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ด้วยความครบครันของ
วัต ถุ ดิ บและอุ ป กรณ์ สําหรั บ ธุ ร กิ จอาหาร นวัต กรรมด้านอาหาร เช่ น ซอสปรุ ง
สําเร็ จแบรนด์ “เอโร่ ” และการจัดแสดงสิ นค้าใหม่ของแม็คโครและพันธมิตรทาง
การค้ากว่า 300 ร้านค้า ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู ้อย่างหลากหลายผ่าน
กิ จกรรมต่ าง ๆ เพื่ อแสดงเจตนารมณ์ ในการสนับสนุ นให้ลูกค้าทัว่ ไปและกลุ่ ม
โฮเรก้า ได้นํา ความรู ้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ รวมถึ งแรงบัน ดาลใจที่ ไ ด้รั บ จาก
กิ จกรรมภายในงานไปพัฒ นาต่ อยอดธุ รกิ จของตนเองให้มีเอกลักษณ์ ที่ โดดเด่ น
แตกต่ า งจากผูป้ ระกอบการรายอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
(2) โครงการ “แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่ ม ลู ก ค้า
หลักของบริ ษ ทั ฯ กลุ่ มหนึ่ งคื อผูค้ ้าปลี กรายย่อยหรื อร้ านโชห่ วย บริ ษ ทั ฯ จึ งได้
ดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกและร้านโชห่ วยไทย โดยการ
ให้คาํ แนะนํา ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก สนับสนุนเครื่ องมือในการ
สร้ างยอดขายและผลกําไร ให้ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กรายย่อย นําไปพัฒ นา
ปรั บ ปรุ งธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคยุ ค ใหม่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ผ่านกิจกรรมที่สาํ คัญ ๆ ของโครงการ อาทิ
- การจัดงานตลาดนัดโชห่ วย ซึ่ งในงานประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนา
และบริ การให้คาํ แนะนําในการจัดการร้านค้าปลีก
- การจัดทําคู่มือการเปิ ดร้านใหม่ เพื่อให้คาํ แนะนําแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเปิ ดร้านใหม่
- การพัฒนาคู่มือ 3 ชุ ด ประกอบด้วยคู่มือ 8 หัวข้อการจัดการร้านค้าปลีก คู่มือ
การปรับปรุ งร้าน และคู่มือการเปิ ดร้านใหม่
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําหรั บการวางแผนผังร้านค้ามินิมาร์ ทใน
รู ปแบบ 3 มิติ รวมถึงการให้คาํ แนะนําการบริ หารพื้นที่กลุ่มสิ นค้าภายในร้าน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 58

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ตามทําเลที่ ต้ งั ตัวอย่างการจัดเรี ยงสิ นค้า และประมาณการเงิ นลงทุ นเริ่ มต้น
โดยคํานึ งถึงทําเลที่ ต้ งั และกลุ่มลูกค้าของร้านค้าเป็ นหลัก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ได้พฒั นาโปรแกรมดังกล่าวจนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก
คุณสมบัติในการออกแบบผังร้าน การจัดเรี ยงสิ นค้า และการเลือกสิ นค้าตาม
ทําเล ในปี นี้ นวัตกรรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ดา้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ธุ รกิ จ เช่ น ต้นทุ น ยอดขายและกําไร ซึ่ งเป็ นความครบครันที่ ผปู ้ ระกอบการ
โชห่ วยต้องการ เนื่ องจากสามารถมองเห็นภาพธุ รกิจชัดเจน โดยเป็ นบริ การที่
แม็คโครมอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
(3) ศู น ย์ Makro Culinary Center - MCC มากกว่ าการจัด หาวัต ถุ ดิ บ ที่ ห ลากหลาย มี
คุณภาพที่ ดี ในราคาที่ คุม้ ค่ าที่ สุดแก่ ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ช่ วงไตรมาส 3 ปี 2559
บริ ษทั ฯ จัดตั้งศูนย์ Makro Culinary Center - MCC ขึ้ นบริ เวณชั้น 1 ของอาคารธารา
พัฒ นาการ เพื่ อ ประกาศเป็ นคู่ คิ ด ธุ ร กิ จผู ้ป ระกอบการโฮเรก้า ในโอกาสย้าย
สํานักงานใหม่ ที่มีพ้ื นที่ ใช้สอยกว้างขวางและมี ส่ิ งอํานวยความสะดวกสบายครบ
ครั น ด้วยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าเป็ นอย่างดี ศูนย์
Makro Culinary Center จึ งได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ นเพื่ อ เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการ
เสริ มสร้ างศักยภาพของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารอย่างรอบด้าน ได้แก่ การเป็ น
ศูนย์วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งที่ ผ่านมามีการ
วิจัยและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ อผูป้ ระกอบการโฮเรก้าเฉลี่ ย 140 รายการต่ อปี โดย
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสมาชิ กมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด
ทั้งการทดสอบและประเมินคุณภาพอาหารผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การดม การ
ชิ ม การมอง การสัมผัส และการได้ยิน) ภายในห้อง Sensory Cabinet การทดสอบ
ปรุ งอาหารด้วยผลิ ตภัณฑ์ภายในห้องครั วที่ เพี ยบพร้ อมด้วยอุ ปกรณ์ การทําครั วที่
ทันสมัย เพื่ อนําข้อเสนอแนะไปปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การทําธุ รกิ จยุค
ปัจจุบนั มากที่สุด
ศู นย์ Makro Culinary Center ยังเป็ นศู นย์ฝึ กอบรมให้ความรู ้ ความคิ ดสร้ างสรรค์
และแนวโน้มด้านการทําธุ รกิ จอาหาร ล่ าสุ ดได้รั บเกี ยรติ จากเชฟวิ วแมน ลี ออง
ประธานผูก้ ่ อตั้ง Thailand Culinary Academy มาถ่ายทอดเทคนิ คการบริ หารจัดการ
ร้ า นอาหาร ซึ่ งได้ รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค้ า สมาชิ กเป็ นอย่ า งดี ทั้ งที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ที่ มี แผนจะทําธุ รกิ จร้ านอาหาร หรื อผู ป้ ระกอบการที่ มี
ร้ านอาหารอยู่แล้ว และต้องการเพิ่ มเติ มความรู ้ ในการทําธุ รกิ จ ทั้งนี้ ผูท้ ี่ เข้าร่ วม
ฝึ กอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากศูนย์ Makro Culinary Center ด้วย
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ทั้ งนี้ ศู น ย์ Makro Culinary Center ถื อ เป็ นหนึ่ งกลไกสํ า คั ญ ในการเสริ มสร้ า ง
ภาพลักษณ์ ของแม็คโครในการเป็ นคู่คิดธุ รกิ จผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ผ่านรายการ
Food Morning ที่ ออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยเชิ ญเชฟผูเ้ ชี่ ยวชาญมามอบทักษะ
ความรู ้ รวมทั้งสร้ างโอกาสให้ร้านอาหารของลูกค้าสมาชิ กเป็ นที่ รู้จกั ในวงกว้าง
ควบคู่ไปกับการแนะนําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ และให้เป็ นที่
จดจําในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารที่ พร้ อมสนับสนุ นผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ด้วยความเข้าใจ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ใช้ศูนย์ Makro Culinary Center ในการจัดกิ จกรรมภายใน
ของแม็ ค โคร อาทิ กิ จกรรม Charity Lunch โดยนําวัต ถุ ดิ บที่ มี จ ําหน่ ายในศู น ย์
จําหน่ ายสิ นค้าแม็คโครมาปรุ งเป็ นเมนู อาหารรายการต่ าง ๆ พร้ อมจําหน่ ายแก่
พนักงานที่สนใจร่ วมกิจกรรมการกุศล เพื่อรวบรวมเงินบริ จาคไปต่อยอดทํากิจกรรม
เพื่อสังคมต่อไป สําหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร
ตลอดทั้งปี ซึ่ งนอกจากลูกค้าโฮเรก้าแล้ว ยังรวมถึ งกลุ่มเป้ าหมายอย่างสื่ อมวลชน
หน่วยงานภาครัฐ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น ๆ ด้วย
2.4.1.2 ธุ ร กิ จ นํ า เข้ า ส่ งออก และจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าแช่ แข็ ง และแช่ เย็ น พร้ อมบริ ก ารด้ านจั ด เก็ บ
และจัดส่ ง
กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
เพื่อผนึ กกําลังเครื อข่ายธุรกิจให้บริ การด้านอาหารให้เป็ นหนึ่ งเดียวในระดับภูมิภาค โดยให้
ความสําคัญกับการเสริ มสร้างศักยภาพ และเพิ่มขี ดความสามารถทางการแข่งขันของธุ รกิ จ
ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การ
ด้านอาหารในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนมีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ ง ในปี 2560
สยามฟูด เซอร์ วิส ลงทุนซื้ อกิ จการจากบริ ษทั ชั้นนําที่ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร
ในต่ างประเทศจํานวน 4 บริ ษทั จากกลุ่ม Indoguna ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าํ
ด้านการให้ บ ริ การด้านอาหารในระดับ สากล บริ ษ ัท ฯ ได้ต้ ังกลุ่ ม ธุ ร กิ จฟู ด เซอร์ วิ ส ใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ กและตะวัน ออกกลาง (Food Service APME) เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ
ให้บริ การด้านอาหารทั้ง 6 บริ ษทั ในเครื อแม็คโคร โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย
กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อผนึกกําลังเครื อข่ายธุรกิจ
ให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์ วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ใน
ตลาดต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจฟูดเซอร์ วิสของ
บริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น
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ก) ผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองกับธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับอาหารที่ มีมูลค่าตลาดในระดับสู งมากและมีการ
แข่ ง ขั น ที่ รุ นแรง สยามฟู ด เซอร์ วิ ส Indoguna Vina Food Service และกลุ่ ม Food
Service APME (“กลุ่มบริ ษัทย่ อย”) จึ งได้วางแผนกลยุทธ์ เพื่ อสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันสําหรับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายด้วยการสร้างความแตกต่างให้มีความเหนื อคู่แข่ง
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความหลากหลายและคุณภาพของสิ นค้า
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยได้ท ํา การศึ ก ษาข้อ มู ล ทางการตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ย่อยจึงได้มีการคัดสรรสิ นค้าที่ มี
คุณภาพผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะสิ นค้าใน
กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ ปุ่น ซึ่ งมี อตั ราการเติ บโตสู งกว่าอัตราการเติ บโต
เฉลี่ ยของอาหารประเภทอื่น ควบคู่กบั การเพิ่ มตราสิ นค้าโดยการคัดสรรและนําเสนอ
สิ นค้าที่ได้รับการยอมรับ เพื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนมากขึ้น
ความเป็ นเลิศในด้านการบริ การ
จากความตั้งใจของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นเลิศในด้านการให้บริ การ จึง
ได้ดาํ เนิ นการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การทํางานของ
ฝ่ ายบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือขององค์กร
และของพนั ก งานในองค์ ก รในการพั ฒ นาระบบการจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยอาศัย การจัด การจากระบบฐานข้อ มู ล ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งมี ข ้ อ มู ล ในการให้ บ ริ การลู ก ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ งองค์ ก รซึ่ งจะเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะลงทุ น ในเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ยกระดับ พัฒ นา
ศักยภาพการให้บริ การตามมาตรฐานการบริ การระดับสากล เพื่อสร้างความประทับใจ
ในการให้บริ การ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว
การให้ความสําคัญกับพนักงาน
การมุ่ ง สู่ ความเป็ นเลิ ศ ในการบริ การที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย พนักงานในองค์กรเป็ นหัวใจสําคัญในการที่ กลุ่มบริ ษทั ย่อยจะประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย ดังนั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยจึ งให้ค วามสํา คัญ ในกระบวนการ
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คัดเลือกพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีหลักสู ตรการฝึ กอบรม พร้อมการประเมินผลงานของ
พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ความรู ้ เกี่ ย วกั บ สิ นค้า และการให้ บ ริ การที่ ดี
เพื่ อสร้ างความภักดี ในตราสิ นค้า (brand loyalty) ของผูบ้ ริ โภคต่ อกลุ่ มบริ ษ ทั ย่อยใน
ระยะยาว
ข) ทําเลที่ต้ งั
กลุ่ มธุ ร กิ จ ฟู ด เซอร์ วิ ส ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ กและตะวัน ออกกลาง (Food Service
APME) ได้ ข ั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การด้ า นอาหารทั้ ง 6 บริ ษั ท ในเครื อแม็ ค โคร
โดยครอบคลุม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เพื่อผนึ กกําลังเครื อข่ายธุ รกิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ภายใต้แบรนด์ “สยาม
ฟูด เซอร์วิส” ในประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ
นอกจากสํ า นัก งานใหญ่ ใ นกรุ งเทพมหานครแล้ว สยามฟู ด เซอร์ วิ ส ยังมี ส าขาใน
ประเทศตามแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ สํ าคัญ อี ก 4 แห่ ง ได้แ ก่ เกาะสมุ ย พัท ยา ภู เก็ ต และ
เชี ย งใหม่ ทั้งนี้ เพื่ อรองรั บ การขยายตัวของโรงแรม ร้ า นอาหารภัต ตาคาร ในแหล่ ง
ท่องเที่ยว และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้มากขึ้น
ในส่ วนของ Indoguna Vina Food Service การขยายตลาดในช่ วงที่ ผ่านมามุ่งเน้นกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายในเมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็ นหลัก
ค) นโยบายด้านราคา
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยกําหนดราคาสิ น ค้า ที่ ส ามารถแข่ งขัน ได้ใ นตลาด และเหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสู่ ความสําเร็ จของกลุ่มบริ ษทั ย่อยและทํา
ให้สามารถดึงดูดให้ลกู ค้าหลักตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่กลุ่มบริ ษทั ย่อยจัดจําหน่าย
ง) การส่ งเสริ มการขาย
สยามฟูด เซอร์ วิส ได้ปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ทางการตลาด โดยทําการปรับปรุ งเว็บไซต์
จัด ทําแผ่ น พับ โฆษณาแบบใหม่ และจัด กิ จกรรมต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ลู ก ค้า เพื่ อ การสาธิ ต
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มภัตตาคารอาหารเอเชี ยทั้งที่ เป็ นรายย่อย
และที่ เป็ นภัตตาคารในเครื อต่าง ๆ ซึ่ งทําให้การดําเนิ นธุ รกิ จของสยามฟูด เซอร์ วิส มี
ความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
สยามฟูด เซอร์ วิส ยังคงมุ่งมัน่ เจาะกลุ่มลูกค้าที่ มีศกั ยภาพสู งที่ สุดเพื่ อการผลักดันการ
พัฒ นาของสิ นค้าฟูดเซอร์ วิส ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่ อสร้างความแตกต่างของสิ นค้า
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และบริ การ อาทิ การพัฒนาเมนู ใหม่จากสิ นค้าในกลุ่มเนื้ อ ผลิตภัณฑ์ประเภทนม และ
อาหารทะเลให้กบั ลูกค้ากลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน การเพิ่มสิ นค้าประเภทอาหาร
สด (Live) เช่น กุง้ มังกร หอยนางรมสด เป็ นต้น
สํา หรั บ ธุ รกิ จในประเทศเวีย ดนาม Indoguna Vina Food Service ได้ด าํ เนิ น การจัด ตั้ง
สํานักงานแห่ งแรกในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนิ นการขยายสาขา
เพิ่มที่ เมืองฮานอย เพื่อตอบโจทย์ทุกการดําเนิ นการของธุ รกิ จ ซึ่ งรวมถึงห้องครัวสาธิ ต
เพื่ อใช้จดั กิ จกรรมให้ความรู ้และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลูกค้า อี กทั้ง ยังช่ วยเสริ ม
ภาพลักษณ์ ความเป็ นมืออาชี พในการประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ Indoguna Vina Food Service ยังมี ส่วนร่ วมในการสร้างสรรกิ จกรรมต่าง ๆ
เพื่ อรั กษาความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลูกค้า และยังเป็ นการขยายโอกาสในการแลกเปลี่ ยน
ความรู ้ ที่ น่าสนใจ เช่ น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และ
งาน Robo wine dinner เป็ นต้น ทั้งยังเข้าร่ วมกิ จกรรมมากมายกับทางสมาคมเชฟ เพื่ อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier chefs
และร่ วมกับ FHV ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง ทุกกิ จกรรมล้วนมีส่วน
สร้างความแตกต่ างและสนับสนุ นให้ Indoguna Vina Food Service ก้าวขึ้ นเป็ นบริ ษ ทั
ผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารระดับแนวหน้าในประเทศเวียดนาม และได้รับความไว้วางใจจาก
ผูป้ ระกอบการในฐานะคู่คิดธุรกิจที่จดั หาสิ นค้าและบริ การคุณภาพมาให้โดยตลอด
2.4.2 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ด้วยฐานลูกค้าที่ มีอยู่เป็ นจํานวนมากทัว่ ประเทศ บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จอย่างต่ อเนื่ องในการจัด
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าซึ่ งประกอบธุ รกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดกลาถึ งขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่ มร้ านค้าปลี กรายย่อย กลุ่มลูกค้า
โฮเรก้า และกลุ่มธุ รกิ จบริ การ ซึ่ งลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งตามประเภทธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ดงั นี้
2.4.2.1 ธุ ร กิ จ ศู น ย์ จํ า หน่ ายสิ น ค้ าแบบชํ า ระเงิ น สดและบริ ก ารตนเอง ในประเทศไทย และ
ต่ างประเทศ
ก) ผู้ ค้ าปลีกรายย่ อย: ผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อยที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ซึ่ ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ร้านขายของชํา ร้ านโชห่ วย ร้านมิ นิมาร์ ท ร้านขาย
เครื่ องเขียน เป็ นต้น
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ข) โฮเรก้ า: ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริ มทาง รถเข็นขายอาหาร ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่จาํ หน่ายอาหารหลากหลายประเภท
ค) ธุ ร กิจบริ ก าร: ครอบคลุ มถึ งหน่ วยงานภาครั ฐและธุ รกิ จในสาขาอาชี พ ต่ าง ๆ ได้แ ก่
บริ ษ ทั สํานักงานบริ การต่ าง ๆ ส่ วนราชการต่ าง ๆ โรงเรี ยน ร้ านเสริ มสวย โรงพิ มพ์
ร้านซักรี ด และผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การทัว่ ไป เป็ นต้น
การพัฒ นาลูกค้าจําเป็ นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการแต่ ละกลุ่มอย่าง
ลึกซึ้ ง โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรก้า โดยที มงานฝ่ ายพัฒนาลูกค้ายังคง
ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ทําความรู ้จกั กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ มีศกั ยภาพทั้งหลาย เพื่ อนํา
ข้อคิดเห็นและคําแนะนําจากลูกค้ามาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ
ของธุ รกิ จต่อไป นอกจากนี้ เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ จึ งถื อเป็ นโอกาสอันดี ที่จะผสานความร่ วมมื อกับกลุ่มเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ในฐานะผูน้ าํ ธุ รกิ จทางด้านอาหารอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีความรู ้ความ
ชํานาญ และมีความเข้าใจในธุ รกิจค้าปลีกเป็ นอย่างดี มาช่วยพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าให้ดีย่งิ ขึ้น
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายชัดเจนที่ จะเป็ นคู่คิดธุ รกิ จของลูกค้าผูป้ ระกอบการ บริ ษทั ฯ จึ งพัฒนา
รู ปแบบของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าให้มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเหมาะสม
กับ ลูกค้าแต่ ละกลุ่ ม ซึ่ งสร้ างความได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน ให้กับธุ รกิ จบริ ษ ทั ฯ ทั้งใน
ประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซี ยน ดังต่อไปนี้
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก เป็ นรู ปแบบสาขาหลักของบริ ษ ทั ฯ และมี
พื้ น ที่ ก ารขายตั้งแต่ 5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถู ก ออกแบบและพัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ประกอบธุ รกิ จจัด หาสิ น ค้าไว้เพื่ อตอบสนองธุ ร กิ จของผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย และร้านค้าปลีกรายย่อย เพราะผูป้ ระกอบการมาศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโครเพียงที่เดียว จะได้รับความสะดวกและสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งที่ จดั เตรี ยมไว้อย่างหลากหลายครบถ้วน ที่ สาํ คัญคื อ มีราคาที่
เหมาะสมซึ่ งสามารถนําไปทํากําไรต่อได้ ภายใต้แนวคิ ดสิ นค้าครบ บริ การดี ราคาถูก ทั้งนี้
มาตรการบริ หารจัดการต้นทุนที่ มีประสิ ทธิ ภาพมีส่วนสําคัญยิ่งที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ ยังคงความ
เป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าที่ มอบความคุม้ ค่าของสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ได้อยูเ่ สมอ
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แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นรู ปแบบสาขาที่ ถูกพัฒนาขึ้ นมาเพื่ อประกอบธุ รกิ จจัดหาสิ นค้า
แบบครบวงจรแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าโดยเฉพาะ เช่ น อาหารสด และอาหารแช่ แข็ง
อาหารแห้ง เครื่ องครั ว อุ ป กรณ์ ใ นการเตรี ย มอาหาร และของใช้ที่ จาํ เป็ นสําหรั บ ธุ รกิ จ
ร้านอาหารและโรงแรม เป็ นต้น ทั้งนี้ แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส มี พ้ื นที่ ขายเฉลี่ย 1,000-5,000
ตารางเมตร ซึ่ งมี ข นาดที่ เล็กจึ งทําให้เกิ ด ความคล่ องตัวในการขยายสาขา และยังทําให้
บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากขึ้น
อีโค พลัส
อี โ ค พลัส มี พ้ื น ที่ การขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมี จุด ประสงค์พ ัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการได้ท้ งั กลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
กล่ าวคื อ รู ป แบบสาขา อี โ ค พลัส ได้จดั สรรพื้ นที่ สําหรั บ สิ น ค้าประเภทอาหารสดเพื่ อ
ให้บริ การแก่ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้ น ในทําเลพื้นที่ที่มีธุรกิ จโรงแรม ร้านอาหาร
และจัดเลี้ยงจํานวนมาก และมีศกั ยภาพในการเติบโต เช่ น สาขาพัทยา ภูเก็ต และเชี ยงใหม่
(หางดง) เป็ นต้น ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากกลุ่มโฮเรก้า ส่ งผลให้ธุรกิจบริ ษทั ฯ มี
ความแตกต่างและได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
แม็คโคร ฟู้ ดช้อป
แม็คโคร ฟูดช้อป ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร โดยมี
พื้ นที่ การขายเฉลี่ยประมาณ 600 - 800 ตารางเมตร เพื่ อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าใน
พื้นที่ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้นโดยไม่ตอ้ งเดินทางไกล
ร้านสยามโฟรเซ่น
ร้ านสยามโฟรเซ่ น ถูกพัฒ นาขึ้ นเพื่ อจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็งและอาหารแห้งที่
เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิ จบริ การด้านอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรก้าเป็ นหลัก มีพ้ืนที่ การ
ขายเฉลี่ย 80 - 260 ตารางเมตร
2.4.2.2 ธุ ร กิ จ นํ า เข้ า ส่ งออก และจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าแช่ แข็ ง และแช่ เย็ น พร้ อมบริ ก ารด้ านจั ด เก็ บ
และจัดส่ ง
กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด เซอร์ วิส ได้แก่ กลุ่มโฮเรก้า ธุ รกิจค้าปลีก ซึ่ งรวมถึงภัตตาคาร
ขนาดใหญ่ท้ งั ประเภทผูป้ ระกอบการอิสระและภัตตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ให้บริ การด้านอาหารแก่ลูกค้าคู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริ การอาหารจานด่วน (Quick Service
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Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากประสบการณ์ ที่ ย าวนานและมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหารและธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า รวมทั้งการนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่
ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทั้งนี้ สยามฟูด เซอร์วิส มีคลังสิ นค้าอยู่ 5 แห่ ง
ในทําเลที่สาํ คัญจึงสามารถจัดส่ งสิ นค้าคุณภาพดีแก่ลกู ค้าทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ สยามฟูด เซอร์วิส ยังคงมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยดําเนิ นการฝึ กอบรม
แก่พนักงานให้มีความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร และธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่ม
โฮเรก้า เพื่อนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยมีการ
จัดการอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าพ่อครัว (Chef) และการพัฒนาทักษะใน
การขาย เป็ นต้น ทั้งยังมีส่วนร่ วมในงานแสดงสิ นค้าสําคัญ งาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ อง
อาหารและอุปกรณ์ ” ที่ จดั โดยบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สยามฟูด เซอร์ วิส มีผลประกอบการที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
Indoguna Vina Food Service ให้ค วามสําคัญ กับการขยายตลาด และมุ่ งเน้นการนําเสนอ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในประเทศ
เวียดนาม ส่ งผลให้ Indoguna Vina Food Service มีผลประกอบการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
และเพื่อปรับปรุ งภาพลักษณ์ความเป็ นมืออาชี พในการประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหาร
และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
2.4.3 ลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ ที่มียอดซื้ อสิ นค้าและบริ การเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงิ นรวม
สําหรับปี 2561
- ไม่มี 2.4.4 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
2.4.4.1 ธุ ร กิ จ ศู น ย์ จํ า หน่ ายสิ น ค้ าแบบชํ า ระเงิ น สดและบริ ก ารตนเอง ในประเทศไทย และ
ต่ างประเทศ
การจัดจําหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นแบบชําระด้วยเงินสดและบริ การตนเอง โดยมุ่งเน้น
การจําหน่ ายสิ นค้าหลากหลายในปริ มาณมาก และราคาที่ เหมาะสม โดยมี การบริ หารต้นทุ น
การดําเนิ นงานให้ต่ าํ ที่ สุ ด เพื่ อให้กลุ่ มลูกค้าหลักอันได้แก่ กลุ่ มผูค้ ้าปลี กรายย่อยและกลุ่ ม
โฮเรก้าสามารถนําไปทํากําไรต่อและแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้อาํ นวยความสะดวก
ให้แ ก่ ลูกค้า เช่ น การให้บริ การแนะนําเกี่ ยวกับสิ นค้า และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ทั้งนี้ ลูกค้า
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สามารถขอคืนหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้า หากพบว่าสิ นค้านั้นชํารุ ด หรื อเสี ยหายอันเกิ ด จาก
ความบกพร่ องของบริ ษทั ฯ หรื อผูผ้ ลิต โดยลูกค้าจะต้องนําใบเสร็ จรับเงินพร้อมทั้งสิ นค้าที่
ประสงค์จะขอคืนหรื อเปลี่ยนมาพบเจ้าหน้าที่แผนกรับคื นหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าภายใน 7
วัน นับจากวันที่ทาํ การซื้ อ ยกเว้นสิ นค้าอาหารสดและแช่แข็งจะต้องกระทําภายในวันที่ซ้ื อไป
เท่านั้น ทั้งนี้ สิ นค้าที่จะขอคื นหรื อเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเรี ยบร้อยทั้งตัวสิ นค้าและหี บห่ อ
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังได้มี การประกันราคาสิ นค้า (Price Guarantee) ภายใต้เงื่ อ นไขของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลกู ค้าในการซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
ปั จจุบ ัน บริ ษทั ฯ มี ช่องทางการจําหน่ ายสิ นค้าในรู ป แบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ (1) ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 79 สาขา
(2) แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 25 สาขา (3) อีโค พลัส จํานวน 13 สาขา และ (4) แม็คโคร
ฟูดช้อป 5 สาขา (5) ร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 7 สาขา โดยสาขาแต่ละรู ปแบบมีลกั ษณะ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละทํ า เลที่ ต้ ั งที่ เ หมาะกั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะประเภทแตกต่ า งกั น ออกไป
(โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในส่ วนที่ 2 ข้อ 2.4.2 - ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย)
กว่า 29 ปี ที่บริ ษทั ฯ อยู่เคียงคู่ผปู ้ ระกอบการท่ามกลางความท้าทาย ทั้งภาวะการแข่งขันใน
ตลาด การเปลี่ ยนแปลงจากการทําธุ รกิ จค้าปลี กแบบดั้งเดิ ม (Traditional Trade) สู่ การทํา
ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก แบบสมัย ใหม่ (Modern Trade) รวมถึ งการพัฒ นาอย่า งก้า วกระโดดของ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวิถีการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ จึงต้องเร่ งพัฒนาสิ นค้าและ
บริ การอย่างต่อเนื่อง โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) และ
การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า เพื่อส่ งมอบโซลู
ชันทั้งในด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและการให้บริ การที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่
ละกลุ่มอย่างตรงจุด ตลอดจนนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างประสบการณ์
พร้อมเดินหน้าพัฒนาคู่คา้ เป็ นคู่คิด เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน
ในปั จจุบนั พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ทั้งความชื่ นชอบใน
อาหารชั้นเลิศปรุ งด้วยวัตถุดิบจากทัว่ โลก การสั่งซื้ อสิ นค้าจากช่องทางออนไลน์ ความนิ ยม
ในการซื้ ออาหารพร้ อมปรุ ง การสร้ างความแตกต่ างเพื่ อเพิ่ มมูลค่ าให้กับ สิ นค้าพรี เมี่ ย ม
รวมถึงความใส่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ เพิ่มสู งขึ้ น ส่ งผลให้รูปแบบ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อคงความเป็ นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ ง
และธุ ร กิ จ อาหารแบบครบวงจร ที่ ไ ม่ ใ ช่ เพี ย งการจํา หน่ า ยสิ นค้ า แต่ เ ป็ นการสร้ า ง
ประสบการณ์ความประทับใจผ่านการให้บริ การ โดยลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถเลือกซื้ อ
สิ นค้าของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจได้ครบจบในแห่งเดียว
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รู้ จกั เข้ าใจ พร้ อมส่ งมอบประสบการณ์ ความประทับใจในยุคดิจทิ ัล
ในยุค ดิ จิทัล ที่ ลู กค้ามี ค วามต้องการแตกต่ างจากในอดี ต และเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความ
ไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าเก่า ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้น
การนําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ เพื่อครอบคลุมลูกค้าของบริ ษทั ฯ กว่า 3 ล้าน
ราย ในการวิ เคราะห์ ค วามต้อ งการ ซึ่ งเป็ นส่ วนสํ า คัญ ในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สามารถนําเสนอสิ นค้าและบริ การ รวมถึงโปรโมชัน่ และสิ ทธิ ประโยชน์ที่
ตรงกับความต้องการลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางเดิม คือ Makro mail และช่องทาง
อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ได้ แ ก่ เว็ บ ไซ ต์ Makroclick.com แม็ ค โครแอพ พ ลิ เคชั น (Makro
Application) และ Makro Line Official การใช้ Big Data ช่ ว ยให้ แ ม็ ค โครสามารถสร้ า ง
โอกาสทางธุรกิจให้กบั คู่คา้ ที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยช่วยสนับสนุนการทําการตลาดให้
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้คาํ แนะนําในการขยายกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้ง
แผนก OCS (OMNI-Channel Sales and Services) ซึ่ งมีหน้าที่ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การ
ให้ บ ริ ก ารในหลากหลายช่ อ งทางของแม็ค โคร ทั้งที่ ศู น ย์จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า และช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึ งการให้บริ การรู ปแบบอื่น ๆ เช่ น การทําการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
(E-Commerce) การให้บริ การส่ งสิ นค้า (Delivery) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
บริ ษ ัท ฯ ได้ต อบรั บ นโยบายของภาครั ฐ ในการขับ เคลื่ อ นสั งคมไทยสู่ สั งคมไร้ เงิ น สด
(Cashless Society) เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าที่ขบั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย
โดยพัฒ นาการให้บ ริ การเพื่ อสร้ างประสบการณ์ ให้แก่ ลูกค้ายุคดิ จิทัล เช่ น การเลื อกซื้ อ
สิ นค้าผ่านแม็คโครแอพพลิ เคชัน หรื อแคตตาล็อกดิ จิทลั นอกจากนี้ ในเดื อนพฤษภาคม
2561 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุ รกิจในการให้บริ การรับชําระค่าสิ นค้า
ผ่าน E-Wallet ซึ่ งจะทําให้ลูกค้าสามารถชําระค่าสิ นค้าได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งถือเงิน
สดจํานวนมากมาเพื่อชําระเงินค่าสิ นค้า และลูกค้ายังได้สิทธิ ประโยชน์พิเศษจากการใช้ EWallet ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงานได้อีกทางหนึ่ ง ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ ยอดการชําระ
เงินผ่าน E-Wallet มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ องเป็ นลําดับ โดยในปี 2561 มีจาํ นวน
ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน E-Wallet กว่า 100,000 ราย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าตามกลยุทธ์ Online to Offline (O2O) เพื่อ
เชื่อมต่อกิจกรรมของลูกค้าสมาชิ กที่อยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยลูกค้า
สามารถเข้าถึงบริ การและสิ ทธิ ประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
เน้นกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายที่ เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ประวัติการซื้ อของลูกค้าสมาชิ ก ทําให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความเอาใจใส่ และความพร้อมในการ
ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่หลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ที่มี
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ความต้องการที่ เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับแต่ ละบุ คคล (Personalization) และเน้นความ
สะดวกรวดเร็ ว
จากความสําเร็ จในการดําเนินกลยุทธ์ดงั กล่าว ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2561 แม็คโครแอพพลิเคชัน
มียอดดาวน์โหลดใช้งานอยู่ที่ 531,621 ราย สู งขึ้นกว่าปี 2560 ร้อยละ 56 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังเพิ่มช่ องทางการสื่ อสารผ่าน Official Line ภายใต้ชื่อ Makro โดยเน้นการสื่ อสารเนื้ อหา
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ ประกอบกับการให้ความรู ้ดา้ น
การจัดการร้านโชห่ วยแบบสมัยใหม่ การประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อเตรี ยมความพร้อมสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในยุคสังคมไร้เงินสด
(Cashless Society)
2.4.4.2 ธุ ร กิ จ นํ าเข้ า ส่ งออก และจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าแช่ แข็ ง และแช่ เย็ น พร้ อมบริ ก ารด้ า นจั ด เก็ บ
และจัดส่ ง
กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
เพื่ อขับเคลื่อนธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารทั้ง 6 บริ ษทั ในเครื อแม็คโคร โดยครอบคลุม 6
ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้ง
เพื่ อ ผนึ ก กําลังเครื อ ข่ ายธุ ร กิ จให้เป็ นหนึ่ งเดี ย ว ภายใต้แ บรนด์ “สยามฟู ด เซอร์ วิ ส ” ใน
ประเทศไทย และ “Indoguna” ในตลาดต่ างประเทศ ในการเสริ มสร้ างขี ดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจฟูดเซอร์วิสของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น และครบวงจรมากขึ้น
สยามฟูด เซอร์ วิส มี พ นัก งานขายดูแ ลลูกค้าแต่ ละราย แต่ ละกลุ่มโดยเฉพาะ รวมทั้งมี
แผนกบริ การลูกค้าส่ วนกลางที่ สามารถให้บริ การกับลูกค้าได้โดยตรง ซึ่ งทําให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี สยามฟูด เซอร์ วิส เพิ่ ม
ช่องทางจําหน่ ายสิ นค้าอาหารแห้งโดยอาศัยความร่ วมมือจากบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะทําให้ส ยามฟูด
เซอร์ วิส มีสถานภาพที่ จะชิ งส่ วนแบ่งการเติบโตในตลาดได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้
พัฒ นาธุ รกิ จใหม่ ได้แ ก่ ธุ ร กิ จร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม แบบสาขาและอาหารจานด่ ว น
(Quick Service Restaurant : QSR) ซึ่ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจ
สยามฟูด เซอร์ ว ิส มี ค ลัง สิ น ค้า ห้อ งเย็น และรถจัด ส่ ง สิ น ค้า ที ่ ต ิ ด เครื ่ อ งควบคุ ม
อุณ หภูมิทาํ ความเย็น จึ งทําให้มีความพร้ อมในการให้บริ การและเป็ นผูน้ าํ ตลาดในด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ม
ลูก ค้า ผู ป้ ระกอบการมื อ อาชี พ ด้า นอาหาร 5 ทํา เลหลัก ซึ่ ง เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วสํา คัญ
ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร เกาะสมุย พัทยา ภูเก็ต และเชี ยงใหม่ได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
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Indoguna Vina Food Service มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อขยายธุ ร กิ จให้บ ริ การด้านอาหาร และ
เตรี ยมความพร้ อมของบริ ษ ทั ฯ สําหรั บโอกาสทางธุ รกิ จที่ อาจจะมี ข้ ึ นภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้างโอกาส
ทางธุ รกิ จให้กบั บริ ษทั ฯ โดยอาศัยการเติ บโตของธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหารของประเทศ
เวียดนามซึ่ งมีอตั ราที่สูงในปัจจุบนั
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการส่ งสิ นค้าออกไปจําหน่ายต่างประเทศ
ประมาณ 88 ล้านบาท และ 244 ล้านบาท ตามลําดับ
2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ งเป็ นภาคธุ รกิ จที่ มีความสําคัญต่อเศรษฐกิ จไทย และเป็ นส่ วนที่ สําคัญส่ วนหนึ่ ง
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่ งภาพรวมของธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งยังคงเติบโตได้
จากกําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ ปรับตัวดี ข้ ึ นจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จไทย การเติ บโตของภาคการ
ท่องเที่ยว และการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมถึงนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจจากภาครัฐ

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ รู ปแบบร้านค้าปลีกค้าส่ งในประเทศไทยในปัจจุบนั สามารถจัดแบ่งได้เป็ น 6 ประเภท ดังนี้ 1
0

1) ร้านค้าปลี กขนาดใหญ่ (Discount Store / Supercenter / Hypermarket) หมายถึ ง ร้ านค้าปลีกที่ มี
พื้ นที่ ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้ นไป จําหน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคในชี วิต ประจําวันทั้ง
หมวดอาหาร (Food) และหมวดที่ มิ ใ ช่ อ าหาร (Non-Food) มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ สํ า คัญ คื อ
รู ปแบบร้านค้าทันสมัย ทําเล สิ่ งอํานวยความสะดวก และสามารถจําหน่ ายสิ นค้าที่ ต่าํ กว่าราคา
ตลาด ได้แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี
2) ร้ านค้าส่ งขนาดใหญ่ บ ริ การตนเอง (Cash & Carry) หมายถึ ง ร้ านค้าส่ งที่ มีพ้ื น ที่ ต้ ังแต่ 1,000
ตารางเมตรขึ้นไป จําหน่วยสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในชี วิตประจําวัน ทั้งหมวดอาหาร (Food) และ
หมวดที่ มิใช่ อาหาร (Non-Food) โดยสัดส่ วนหมวดอาหาร (Food) มากกว่าสิ นค้าหมวดที่ มิใช่
อาหาร (Non-Food) และขายสิ นค้าในปริ มาณมาก หรื อเป็ นขนาดหี บห่อ (pack size) ราคาขายส่ง
ได้แก่ แม็คโคร
3) ร้านซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) หมายถึง ร้านค้าปลีกที่มีพ้ืนที่ขายตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้ น
ไป จําหน่ วยสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในชี วิตประจําวัน โดยเฉพาะหมวดอาหารที่ มีความสดใหม่
และหลากหลายของสิ นค้า และหมวดอื่นๆ ราคาจําหน่ ายตามราคาตลาด เช่ น ท๊อปส์ ฟู้ ดแลนด์
เป็ นต้น
4) ร้ า นสะดวกซื้ อ (Convenience Stores/ Express/ Mini Mart) หมายถึ งร้ า นค้า ปลี ก ที่ มี พ้ื น ที่ ข าย
ตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึ้ นไป จําหน่ วยสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในชี วิตประจําวัน ทั้งสิ นค้าอาหาร
คณะกรรมาธิ การการพาณิ ชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ. (2559). รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง
โครงสร้ างธุรกิจค้ าปลีกค้ าส่ ง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
1

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 71

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

และสิ นค้าประเภทที่มิใช่อาหาร เน้นการบริ การ ให้ความสะดวกแก่ลูกค้า จึงเลือกที่จะตั้งร้านใน
แหล่งชุมชน และเปิ ดบริ การ 24 ชัว่ โมง เช่น เซเว่น อิเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท เป็ นต้น
5) ห้างสรรพสิ นค้า (Department Store) หมายถึง ร้านค้าปลีกที่ มีพ้ืนที่ ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป จําหน่ ายสิ นค้าหลากหลายชนิ ด โดยเน้นที่ สินค้าประเภทที่ มิใช่อาหาร สิ นค้าที่ ทนั สมัย
คุณภาพสู ง จัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นแต่ละแผนกอย่างชัดเจน ราคาจําหน่ายตามราคาตลาดหรื อสู งกว่า
ราคาตลาด โดยมีพนักงานบริ การหน้าเคาน์เตอร์/พนักงานเดินบิล เช่น ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล
เดอะมอลล์ โรบินสัน เป็ นต้น
6) ร้านสิ นค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) และร้านสิ นค้าเฉพาะอย่างราคาถูก (Category Killer)
หมายถึง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีพ้ื นที่ ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้ นไป และขนาดเล็กที่ มี
พื้นที่ ขายตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป จําหน่ ายสิ นค้าประเภทที่ มิใช่อาหารเฉพาะอย่าง มีความ
หลากหลายในชนิ ดสิ นค้าหรื อรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามหรื อเพื่อสุ ขภาพ อุปกรณ์กีฬา เป็ นต้น โดยมีพนักงานเป็ น
บุคลากรที่ มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในสิ นค้านั้น ๆ มาบริ การให้คาํ แนะนําอย่างมีคุณภาพ ราคา
สิ นค้าค่อนข้างสูง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ เป็ นต้น
สําหรั บปี 2561 ธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ งยังคงมี แนวโน้มเติ บโตได้อย่างต่ อเนื่ องโดยมี ปัจจัยหนุ น จาก
1) การเติ บโตของเศรษฐกิ จไทยที่ เติ บโตอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 โดยมี
แม้ว่าในไตรมาส 3 จะเติบโตลดลงเล็กน้อยจากการชะลอตัวของการส่ งออก และ 2) การเติบโตของ
ภาคการท่องเที่ ยว จากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้ น ซึ่ งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจแก่ภาค
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกค้าส่ งรายใหญ่ในไทยยังคงมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่ องเพื่อขยายฐานลูกค้า
ทั้งในกรุ งเทพฯ และเมืองหลักต่าง ๆ และเพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
โดยแนวโน้มของการขยายสาขาจะเน้นรู ปแบบขนาดเล็กมากขึ้ น ส่ วนการขยายสาขาของรู ปแบบ
ขนาดใหญ่ อย่างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตนั้นเริ่ มชะลอลงเนื่ องจากพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไป
ข้อจํากัด ด้านกฎหมายผังเมื อง และพื้ น ที่ ข นาดใหญ่ ที่ ห ายากขึ้ น นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการเริ่ ม
พิจารณาคัดเลือกทําเลและโมเดลธุ รกิจด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขยายสาขาใน
กรุ งเทพฯ ที่เริ่ มมีความหนาแน่นของร้านค้าสูงและมีการแข่งขันในแต่ละพื้นที่มาก
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รู ปแบบสาขา

บิ๊กซี

เทสโก้ โลตัส

ซี พี ออลล์
แม็คโคร
กลุ่มบริ ษทั
อิออน
กลุ่มเซ็นทรัล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มินิบ๊ิกซี
บิ๊กซี
บิ๊กซี มาร์เก็ต
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
บิ๊กซี จัมโบ้
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
เทสโก้ โลตัส ตลาด
เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นสโตร์ และเทสโก้
โลตัส เอ็กซ์ตร้า
7-11
แม็คโคร และสยามโฟรเซ่น
แม็กซ์แวลู ทันใจ
แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต
แฟมิลี่มาร์ท
ท็อปส์ เดลี่
ท็อปส์ มาร์เก็ต / ซุปเปอร์

จํานวนสาขา
ณ สิ้นปี
เพิม่ ขึน้
2560
2561
650
800 +150
121
129 +8
60
60
16
16
3
3
1,557
1,607 +50
194
195 +1
192
205 +13
10,268
123
49
31
1,136
64
90

10,988
129
51
30
1,186
68
96

+720
+6
+2
-1
+50
+4
+6

อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดิจิทลั และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่นิยมซื้ อสิ นค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกค้าส่ ง
ในกลุ่ม Modern Trade ต่างเร่ งปรับตัวเพื่อพร้อมสําหรับการแข่งขัน และความอยู่รอดของธุ รกิ จใน
ระยะยาว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel คือการทําตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ ที่ขายสิ นค้าได้ทุกรู ปแบบเพื่อเตรี ยมรับมือกับการเข้ามาของร้านค้าออนไลน์ ทําให้ใน
อนาคตผูป้ ระกอบการยังคงมีการขยายสาขาควบคู่ไปกับขยายไปสู่ ออนไลน์มากขึ้ น โดยมี การนํา
กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) มาเชื่ อมต่ อการให้บริ การร้ านค้าปลี กทั้งออนไลน์และออฟไลน์
เข้า ด้ ว ยกัน เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน และตอบสนองพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงไป
2.5

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ ายจัด ซื้ อ ของบริ ษ ัท ฯ จะแบ่ งกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามประเภทของสิ น ค้า โดยแต่ ล ะกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะมี
ผูร้ ับ ผิดชอบในการเลื อกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ ละประเภท ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นสิ นค้าที่ ผลิ ตในประเทศ
โดยจะสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าํ หน่ายโดยตรง ทั้งนี้จะมีการทําสัญญาการค้ากับผูผ้ ลิตและ/หรื อผู ้
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จําหน่ายเป็ นราย ๆ ไป ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน โดยส่ วนใหญ่หรื อเกือบ
ทั้งหมดของสัญญาการค้าจะมีอายุกาํ หนด 1 ปี และเมื่อครบกําหนดแล้วสัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ
1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีผผู ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดที่มียอดซื้ อเป็ นสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซื้ อรวม
ตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2560 และปี 2561
นอกเหนือจากความพึงพอใจในคุณภาพและความครบครันของสิ นค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจยังให้ความสําคัญ
ถึ งความปลอดภัย ของอาหาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โ ภคยุค ใหม่ ให้ค วามใส่ ใจบริ โ ภคเพื่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี
แม็คโครถือเป็ นผูน้ าํ ด้านอาหารปลอดภัยจึ งเข้มงวดกับเรื่ องดังกล่าว และมุ่งมัน่ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง พร้อมจัดหาสิ นค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมานําเสนอแก่ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของภาครัฐ
บริ ษทั ฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ตน้ นํ้าสู่ ระดับสากล เช่น Q Mark, Food Safety,
HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถตรวจสอบ
ที่มาของสิ นค้าย้อนกลับได้ (Traceability) ขณะเดียวกันยังพยายามขยายมาตรฐานการรับรองให้ครอบคลุม
กลุ่มสิ นค้ามากขึ้ น เช่ น กลุ่มผักและผลไม้คุณ ภาพเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ที่ ผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของแม็คโคร ได้แก่ มะพร้าวนํ้าหอม เมล่อนเนื้ อสี ส้ม มะม่วงนํ้าดอกไม้ ส้มสายนํ้าผึ้ง แตงโมเนื้ อ
เหลือง เป็ นต้น ตลอดจนสิ นค้าอุปโภคที่ ได้รับการรับรองฉลากเขี ยวและมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 มา
ลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน Green Card หรื อ “แอปเดียวเขียวทัว่ ไทย” ที่พฒั นาโดย
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแอพพลิเคชัน QR Code Reader ของกรมปศุสัตว์ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้ลกู ค้าสมาชิกที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันนี้มาใช้งาน สามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าถึงแหล่งผลิตได้ง่ายขึ้ น รวมทั้งรับสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แม็คโครอย่างต่อเนื่อง
แม็คโครยังให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทําฉลากหวาน มัน เค็ม (Guideline Daily Amount
- GDA) ที่แสดงค่าพลังงาน ปริ มาณนํ้าตาล ไขมัน และโซเดียม ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับประทาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารให้เหมาะสมกับ ความต้องการได้ นอกจากนี้ ยังเข้าร่ วมโครงการ “ร้ านอาหารวัต ถุดิ บ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)” อย่างต่อเนื่ อง ในฐานะผูจ้ ดั หาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ Q เพื่อสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการ
ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ เลือกใช้วตั ถุดิบที่สด สะอาด ได้มาตรฐานความปลอดภัยมาสร้าง
เป็ นจุดขายของธุ รกิ จและสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ผูบ้ ริ โภคที่ มีแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น
ส่ งผลให้ในปี 2558 แม็คโครได้รับการรับรองให้เป็ นสถานที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าเกษตรในด้านความปลอดภัย
ตามโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark จากสํานักมาตรฐานและรับรองสิ นค้าเกษตรแห่งชาติ
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ที่ ผ่านมา แม็คโครให้ความสําคัญต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จตามข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด คํานึ งถึ ง
อาหารปลอดภัย และสิ ท ธิ ข องผูบ้ ริ โภคเป็ นสําคัญ โดยศู นย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็ค โครทุ กสาขาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GMP ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร แม้จะยังมิได้ออกเป็ นข้อกฎหมายบังคับก็ตาม เช่น การพัฒนาสิ นค้ากลุ่มเนื้ อสัตว์
จนได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal ที่ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร การพัฒนาส่ วนปฏิบตั ิการคัดและบรรจุ
เนื้ อสัตว์ซ่ ึ งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และได้ใบรับรองสถานที่จาํ หน่ายเนื้ อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
จากกรมปศุสตั ว์ ตอกยํ้าความเป็ นผูน้ าํ ด้านอาหารปลอดภัย ใส่ ใจในคุณภาพที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจไว้วางใจ
สําหรับสิ นค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับฟาร์มต้นนํ้าที่มีระบบจัดการฟาร์มที่ได้รับรองการ
ปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดี พัฒนาสิ นค้ากลุ่มเนื้ อสัตว์ปลอดภัยที่ มนั่ ใจได้ในเรื่ องปลอดโรค ปลอดสารเคมี
ตกค้าง จนได้รับการรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” จากกรมปศุสัตว์ โดยลูกค้าผูป้ ระกอบการ
สามารถตรวจสอบที่มาของสิ นค้าย้อนกลับได้จนถึงฟาร์ ม ทั้งนี้ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครทุกสาขาได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสตั ว์ ในฐานะสถานที่จาํ หน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี
บริ ษทั ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพสิ นค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสดอย่างเข้มงวด
และรัดกุม เริ่ มตั้งแต่การประเมินความเสี่ ยงคู่คา้ แรกเข้าโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินซึ่ งมีท้ งั ในรู ปแบบการ
ตรวจประเมิ น โดยใช้เอกสารและเข้าเยี่ ยมชมสถานประกอบการของคู่ ค ้าและการตรวจเอกสารรั บ รอง
มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั หาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่ อถือ
ได้ ที่ สําคัญ สิ นค้าที่ ศูนย์กระจายสิ นค้าจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
สําหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Work Instruction) รวมถึงทดสอบการปนเปื้ อนและความ
สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังทําการสุ่ มตรวจคุณภาพสิ นค้า (Random Check) โดยร่ วมกับ
ห้องปฏิ บตั ิ การซึ่ งเป็ นหน่ วยงานภายนอกที่ ได้รับการรับ รองตามมาตรฐานสากลเข้าร่ วมการตรวจสอบ
สําหรับกรณี สินค้าผักผลไม้ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ ยงด้านสารเคมีตกค้างสูง บริ ษทั ฯ จะส่ งไปตรวจสอบ
ที่ ห้องปฏิ บตั ิ การในต่ างประเทศเพิ่ มเติ ม เพื่ อให้มน่ั ใจได้ว่าสิ นค้าที่ จาํ หน่ ายมี คุณ ภาพตรงตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ศึกษากฎหมายใหม่และร่ วมมือกับพันธมิตรทางการค้าในการปฏิบตั ิตามอย่างเข้มงวด
ตามเกณฑ์กาํ หนดของข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานด้านคุณภาพและกระบวนการ อาทิ การแสดง
ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจัดทําระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่ เยือกแข็ง การแสดง
ข้อ ความพรี เมี่ ย มบนฉลากผักและผลไม้ส ดตัด แต่ งพร้ อมบริ โภค เป็ นต้น รวมทั้งการร่ วมพัฒ นาสิ น ค้า
คุณภาพภายใต้เครื่ องหมายการค้า Quality Pro ของบริ ษทั ฯ โดย ณ ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้แสดง
เครื่ อ งหมาย Quality Pro เพิ่ มขึ้ น ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึ งมัน่ ใจได้ว่าผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ทั ฯ ปลอดภัยและมี
คุณภาพดีเยี่ยม
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในการบูรณาการการทํางานร่ วมกับทุกภาคส่ วน ทั้งหน่วยงานราชการ
เครื อข่ายภาคเอกชน คู่คา้ เกษตรกร รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนา
กระบวนการควบคุมคุณภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเฉพาะการดําเนิ นงานร่ วมกับคู่คา้ ซึ่ งถือเป็ นส่ วน
สําคัญของกระบวนการควบคุมคุณภาพสิ นค้าตลอดห่ วงโซ่ อุปทานผ่านการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ให้ค วามรู ้ เรื่ องอาหารปลอดภัย การทําเกษตรโดยไม่ ใช้ส ารเคมี รวมถึ งการจัด หาวัต ถุ ดิ บ โดยคํานึ งถึ ง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามนโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ
ได้จดั การแถลงและชี้แจงนโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของแม็คโครให้แก่ค่คู า้ กว่า 1,500 ราย
อีกหนึ่ งองค์ประกอบสําคัญที่ ช่วยให้บริ ษทั ฯ มัน่ ใจในคุ ณภาพและความปลอดภัยของอาหาร คื อ Makro
i-Trace เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทนั สมัยซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มใช้ในปี 2560 เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ
และผูบ้ ริ โภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวก รวดเร็ ว และแม่นยํา ทั้งนี้ ลูกค้า
สามารถสแกน QR-Code ที่ปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยจะแสดงข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีการ
ทางการเกษตรหรื อ การทําการประมงเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งวัต ถุ ดิ บ นอกจากนี้ ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ยังเพิ่ ม
ข้อแนะนําในการบริ โภคผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงสู ตรอาหารที่ลูกค้าสามารถนําผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไป
ใช้ปรุ งอาหารได้ นับว่าเป็ นอีกหนึ่ งนวัตกรรมที่สําคัญในการใช้เทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั
ลูกค้า รวมถึงสร้างความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ร่ วมมือกับองค์กรกรี นพี ซ (Greenpeace) องค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก เพื่อยกระดับ
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่าชนิดก้อนในนํ้าเกลือ ตราเอโร่ (aro) ให้
มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์
ทูน่าที่นาํ มาใช้ แหล่งที่มา เช่น มหาสมุทรแปซิ ฟิก เมื่อผูบ้ ริ โภคหยิบสิ นค้าขึ้นมาดูและสแกน QR Code แล้ว
จะสามารถทราบได้ว่าปลาทูน่าถูกจับด้วยวิธีการใช้อวนล้อม ซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นวิธีการที่ ปลอดภัย
ไม่ ท าํ ลายสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ แม็ค โครมุ่ งมั่น ที่ จะขยายโครงการ Makro i-Trace ต่ อไปในอนาคตเพื่ อให้
ครอบคลุ มผลผลิ ต ทางการเกษตร อาทิ ผักและผลไม้ อัน จะนําไปสู่ ค วามเชื่ อมัน่ ของผูป้ ระกอบการใน
คุณภาพชั้นเยี่ยมของผลิตภัณฑ์แม็คโคร ณ ปั จจุบนั ลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่ มาของผลิตภัณฑ์แม็ค
โครได้ท้ งั หมด 2,310 รายการ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายเพิ่ มผลิตภัณ ฑ์ที่อยู่ในระบบ i-Trace ให้ได้ 2,753
รายการภายในปี 2563
สํ า หรั บ สยามฟู ด เซอร์ วิ ส และวี น าสยาม ฟู้ ด (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น Indoguna Vina Food Service
Company Limited) จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสิ นค้าโดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีผรู ้ ับผิดชอบ
ในการเลื อกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ ละประเภทซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นสิ นค้าที่ นาํ เข้าจากต่างประเทศ โดยจะ
สั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ าํ หน่ ายโดยตรง ซึ่ งมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่ เป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุ รกิ จ
ปกติ
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สําหรับปี 2560 และปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสัดส่ วนการสั่งซื้ อสิ นค้าต่างประเทศรวมกัน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 6.0 ของยอดสัง่ ซื้ อสิ นค้าทั้งหมด ตามลําดับ
2.6

การผลิต
ภายใต้นโยบายการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั ยังไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะทําการผลิ ตสิ นค้าเพื่ อ
จําหน่ายแต่อย่างใดแม้จะมีเครื่ องหมายการค้าของตัวเอง บริ ษทั ฯ ก็จะว่าจ้างผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพเป็ นผูผ้ ลิตให้

2.7

งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-

2.8

โครงการในอนาคต
ภายใต้การแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้ น และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงไป บริ ษทั ฯ วางแผนกลยุทธ์เพื่อ
ขับเคลื่ อนธุ รกิ จในประเทศให้เติ บโตอย่างรวดเร็ วและมัน่ คง โดยยึดถื อเอาความต้องการของลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุ นในต่ างประเทศตามวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็ นที่
หนึ่งเรื่ องการจัดหาสิ นค้ าเพือ่ ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสํ าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพที่ โดดเด่ นเพื่ อให้เป็ นไปตามจุ ดมุ่งหมายของบริ ษทั ฯ ในการที่ จะเป็ น “คู่ คิด...เพื่อชี วิตที่ดีกว่ า”
ภายใต้การผนึกกําลังที่จะสนับสนุนด้านองค์ความรู ้ ความชํานาญ และประสบการณ์ของกลุ่มเครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าจะเป็ นแรงผลักดันให้ธุรกิจแม็คโครสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืนใน
อนาคต
โครงการขยายธุรกิจภายในประเทศ
บริ ษทั ฯ ยังคงเดิ นหน้าขยายธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องโดยมุ่งเน้นการพัฒนารู ปแบบสาขาให้สามารถตอบสนอง
ความต้อ งการของธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารด้า นอาหาร (Food Service) ซึ่ งสอดรั บ การเติ บ โตของภาคการ
ท่องเที่ยวของประเทศตามนโยบายภาครัฐ และยังคงให้ความสําคัญกับการต่อยอดธุ รกิ จค้าปลีกในรู ปแบบ
ดั้งเดิม สู่ การเป็ นผูส้ ่ งมอบโซลูชนั แก่ผปู ้ ระกอบการผ่านการจัดหาสิ นค้าคุณภาพเยี่ยมและบริ การแบบครบ
วงจร ครบจบในที่ เดี ยว โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การใหม่ ๆ ที่ตรงใจและตอบโจทย์ความต้องการ ตลอดจนพัฒนารู ปแบบธุรกิจให้มี
เอกลักษณ์ และหลากหลาย โดยพิ จารณาขยายสาขารู ปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิสที่ มีพ้ื นที่ ขายเฉลี่ ย
1,000 - 3,000 ตารางเมตร และแม็คโคร ฟูดช้อปที่มีพ้ืนที่ขายเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรเป็ นหลัก เพื่อ
เข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการและผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีศกั ยภาพสู ง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งขยายการให้บริ การส่ งสิ นค้า โดยเฉพาะอาหารสด ซึ่ งถื อเป็ นจุดแข็งของ
บริ ษทั ฯ เพื่อส่ งมอบวัตถุดิบชั้นเยี่ยมพร้อมปรุ งให้แก่ผปู ้ ระกอบการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 77

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยการเติ บโตอย่างรวดเร็ วของธุ รกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศนํามาซึ่ งความท้าทายของบริ ษทั ฯ ใน
การจัดหาและสร้างบุคลากรที่มีศกั ยภาพและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งเชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ บริ ษทั ฯ จึงมุ่งขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ์ “สร้างคนให้เติบโต” หรื อ
“Grow our People for Growth - G4G” ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความหลากหลาย การพัฒนา
ทักษะของบุ คลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่บริ ษทั ฯ วางไว้ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง
พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วด้วยการบริ หารจัดการแบบ “ยืดหยุ่นและ
คล่องตัว” (Agile Project Management) นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดนั้นถือเป็ นอี ก
หนึ่งประเด็นที่บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญ โดยบริ ษทั ฯ เน้นการสร้างเสริ มทักษะด้านเทคโนโลยีให้กบั พนักงาน
ทั้งความรู ้ทวั่ ไปและความรู ้ที่เหมาะแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละตําแหน่ งงาน (Functional Capability)
อาทิ ด้านการตลาดดิจิทลั เป็ นต้น โดยมุ่งให้พนักงานสามารถพัฒนาใช้เทคโนโลยีให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ทํางาน หรื อนําไปต่อยอดสู่ การพัฒนานวัตกรรมให้เกิ ดขึ้ นในองค์กร บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีโปรแกรมเตรี ยม
ความพร้อมสําหรั บบุ คลากรที่ ตอ้ งไปประจําที่ สาขาต่ างประเทศ เพื่ อให้พนักงานมี ความมัน่ ใจ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี ควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์เพื่อสรรหาบุคลากรในท้องถิ่น
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปในประเทศต่าง ๆ อีกด้วย
บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มอายุคนทํางาน ดังนั้น การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้คนทุกรุ่ นทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นจึงเป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์ที่บริ ษทั ฯ เดินหน้าพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการปลูกฝังดีเอ็นเอความเป็ นแม็คโครแก่พนักงานด้วยค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สม
เป็ นคนแม็คโคร” และกรอบ “ผูน้ ํา 4.0” (Leadership 4.0) ซึ่ งอยู่ระหว่างการพัฒ นาขึ้ นใหม่ เพื่ อยกระดับ
ทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างแบรนด์ “แม็คโคร” ให้
แข็งแกร่ งในฐานะองค์กรที่น่าทํางานในตลาดแรงงานคุณภาพ ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ยังมีแผนนําผลการ
ประเมินความรู ้สึกผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรมาปรับปรุ งเพื่อมุ่งสู่การเป็ น “1 ใน 5 องค์กรที่คนทุกรุ่ น
อยากเข้ามาร่ วมงานด้วย” อย่างแท้จริ ง
ช่ องทางธุรกิจใหม่ ธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (E - Commerce)
ด้วยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบกับรู ปแบบการดําเนิ น
ธุ รกิ จบนดิ จิทลั แพลตฟอร์ มกําลังเติ บโตอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งศึ กษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เป็ นช่องทางใหม่ในการทําธุ รกิ จ โดยกําหนดเป็ นแผนงานการพัฒนาธุ รกิ จด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E Commerce) เริ่ มต้นด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับกระบวนการซื้ อขายแบบออนไลน์และการบริ การ
ลู ก ค้าผ่ านหลากหลายช่ อ งทาง (OMNI - Channel Sales and Services) ตลอดจนดําเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์
Online to Offline (O2O) เชื่ อมต่อกิ จกรรมของลูกค้าสมาชิ กที่ อยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน
อาทิ การเปิ ดบริ การแหล่งรวบรวมวัตถุดิบพรี เมี่ ยมจากบริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งมี ชื่อว่า “Food
Diary” ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องร้ า น “Happy Fresh” และ “HonestBee” การให้ บ ริ การสั่ ง ซื้ อผ่ า น
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Makroclick.com และการจัดส่ งสิ นค้า รวมถึงการแบ่งพื้นที่ ในสาขาเพื่อรองรับการชําระเงิ นแบบอัตโนมัติ
เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทําการศึกษาและพัฒนาธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์อย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้ออํานวยให้
ลูกค้าสมาชิ กสามารถเข้าถึงกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายได้จากทุกช่ องทาง ซึ่ งถือเป็ นส่ วนสําคัญในการขยาย
ฐานลูกค้า ตลอดจนสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและบริ ษทั ฯ ให้แน่นแฟ้ นมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเน้นการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความยัง่ ยืน
ให้กับ ธุ ร กิ จ โดยใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการศึ กษาวิเคราะห์ ข ้อมูลลูกค้า
สมาชิ กแต่ละราย ก่อนปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ าหมาย
มากที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู ้ให้กบั ผูป้ ระกอบการโชห่วยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอด
ธุรกิจ สร้างความแตกต่าง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคดิจิทลั
โครงการขยายธุรกิจในต่ างประเทศ
ภายบริ ษทั ฯ ยังคงขยายธุ รกิ จไปยังประเทศที่ มีศกั ยภาพในการเติ บโตอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งประกอบไปด้วย
ประเทศกัมพูชา อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา เพื่อก้าวสู่ การเป็ นผู ้
เล่นในระดับภูมิภาคโดยเน้นการขยายตัวด้วยรู ปแบบร้านค้าที่หลากหลาย เหมาะสมกับวิถีชีวิตและลักษณะ
การประกอบธุ ร กิ จของแต่ ละประเทศ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้ท ําการศึ กษาและทําความเข้าใจในความแตกต่ าง
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ทอ้ งถิ่น ตลอดจนแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน ซึ่ งถือเป็ นส่ วน
สําคัญในการเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละประเทศที่บริ ษทั ฯ ไปดําเนิ นธุ รกิจ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
มุ่งขยายธุ รกิจบนพื้นฐานของการต่อยอดความสําเร็ จของแต่ประเทศ โดยนําองค์ความรู ้และจุดเด่นของแต่
ละประเทศมาถอดบทเรี ยนสู่ การพัฒนาเป็ นกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ เช่น การนําเทคโนโลยีทนั สมัยของ
ประเทศอินเดี ยมาเป็ นต้นแบบในการพัฒนาระบบดิ จิทลั การนําเอาประสบการณ์ และความสําเร็ จในการ
พัฒนาธุ รกิ จด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E - Commerce) และการสื่ อสารผ่านช่ องทางดิ จิทลั ของประเทศ
ไทยสู่ การวางระบบ E - Commerce ในประเทศกัมพูชา การศึกษาปัจจัยความสําเร็ จของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี นในการวางแพลตฟอร์ มรองรั บสังคมไร้ เงิ นสด เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังคงเน้นการ
แสวงหาพันธมิตรทางธุ รกิ จในท้องถิ่นเพื่ อสร้างความได้เปรี ยบในการพัฒนาธุ รกิ จให้เติ บโตอย่างรวดเร็ ว
และมัน่ คง
ในด้านการขยายเครื อข่ ายธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร (Food Service) สู่ สากล บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกลุ่มธุ รกิ จ
Food Service APME ซึ่ งมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การด้ า นอาหารของบริ ษัท ฯ
ซึ่ งครอบคลุ ม 6 ประเทศหรื อพื้ นที่ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่ องกง สิ งคโปร์ และสหรั ฐอาหรั บเอ
มิ เรตส์ ทั้ง นี้ เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น “ที่ ห นึ่ งเรื่ อ งการจัด หาสิ น ค้า เพื่ อ ธุ ร กิ จ อาหารแบบครบวงจรสํ า หรั บ
ผูป้ ระกอบการมื ออาชี พ ในภู มิภ าคเอเชี ยแปซิ ฟิ กและตะวันออกกลาง” โดยบริ ษ ทั ฯ ได้พ ฒ
ั นาแผนการ
ดําเนิ นงานระยะ 5 ปี ซึ่ งเน้นการสร้างความแตกต่างของแบรนด์ การสร้างทีมงานที่มีความเชี่ ยวชาญในการ
ทํา ธุ ร กิ จด้า นอาหาร การพัฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจร การผลิ ต สิ น ค้าที่ มี คุ ณ ภาพตาม
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มาตรฐานสากล และการพัฒนานวัตกรรมเพื่ อสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั การดําเนิ นธุ รกิ จ ประกอบด้วย
3 กลยุ ท ธ์ ห ลัก คื อ 1) การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ (Value Creation) เช่ น การขยายธุ ร กิ จ
ร้านอาหารภายใต้ชื่อ MAXZI The Good Food Shop ในเมืองดูไบ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
2) การพัฒนาบุคลากร เน้นการพัฒนาให้คนภายในองค์กรได้มีโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชี พ และ
การศึ กษาผลการประเมินความรู ้ สึกผูกพันของบุ คลากรที่ มีต่อองค์กร (Engagement Survey) เพื่ อวางแผน
พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านทักษะ สภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิภาพของพนักงาน และ 3) การสร้าง
ทีมและการพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าํ พร้อมเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ APME ยังคงมุ่งหน้าศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นแบรนด์เฉพาะของตนเอง (Own
Brand) อีกทั้งปรับปรุ งการให้บริ การให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น (Customization) ทั้งหมดนี้
ล้วนสื บเนื่ องมาจากความมุ่งมัน่ ที่ จะสร้างความแข็งแกร่ งภายในองค์กร โดยบูรณาการการทํางานของทั้ง
สองแบรนด์ ได้แก่ สยามฟูด เซอร์ วิส และ Indoguna ให้สอดคล้องไปในทิ ศทางเดี ยวกัน เพื่ อก้าวสู่ ตลาด
ใหม่ ๆ ในต่ างประเทศบนรากฐานที่ มนั่ คง ในปี 2562 กลุ่ มธุ ร กิ จ Food Service APME วางแผนต่ อยอด
ความสําเร็ จจากการเปิ ดสํานักงาน Indoguna (Cambodia) Company Limited ในกรุ งพนมเปญและเสี ยมเรี ยบ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ดงั กล่าว
โครงการดําเนินงานด้ านนวัตกรรม
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ยังคงเดิ นหน้าขับเคลื่อนสู่ การเป็ น “องค์กรแห่ งนวัตกรรม” ผ่านการจัดกิ จกรรมเพื่ อจุ ด
ประกายความเป็ น “นวัตกร” ในตัวพนักงานอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้คิดค้น
สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การนําไปปฏิบตั ิจริ ง โดยเริ่ มต้นที่การวางระบบการจัดการนวัตกรรมของแม็คโครให้
เสร็ จสมบู รณ์ เพื่ อเป็ นระบบการเรี ยนรู ้ ออนไลน์ (E - Learning) ผ่านเว็บไซต์ Makro Innovation System
และเป็ นช่องทางที่พนักงานสามารถนําเสนอโครงการหรื อไอเดียต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
เกี่ ย วกับ นวัต กรรม ซึ่ งเน้น ทั้ง การสร้ า งสรรค์ ก ระบวนการใหม่ (Process Innovation) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่
(Product Innovation) ไปจนถึ งการสร้ างสรรค์บริ การใหม่ (Service Innovation) และธุ รกิ จใหม่ (Business
Model Innovation) ทั้งหมดนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างของธุรกิจแม็ค
โคร โดยบริ ษทั ฯ ยังคงติดตามเป้ าหมายในการสร้างพนักงานให้เป็ น “นวัตกร” ได้ 5,000 คนภายในปี 2565

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 80
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพถื อเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่ จะช่ วยสนับสนุ นให้บริ ษ ทั ฯ สามารถบรรลุ
เป้ าหมายทางธุรกิจที่กาํ หนดไว้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่
รัดกุม พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ ยงในเชิ งรุ ก เพื่อควบคุมผลกระทบของความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของ
องค์กร และพัฒนากรอบการประเมินความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามกรอบที่ วางไว้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้พฒ
ั นาคู่มือการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งยกระดับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งนอกจากภาวะการแข่งขันที่ รุนแรง
ภายในประเทศแล้ว บริ ษทั ฯ ยังต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงและความท้าทายในการดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้สภาพแวดล้อม
ทางธุ รกิจใหม่ ๆ ในแต่ละประเทศที่บริ ษทั ฯ ขยายธุ รกิจไปอีกด้วย ส่ งผลให้การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้ น บริ ษทั ฯ จึ งประยุกต์ใช้แนวทางและเครื่ องมื อต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และกําหนดแนวทางเพื่ อ
รับมือกับความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ น อาทิ การติ ดตามความเสี่ ยง (Risk Monitoring) การจัดทําแผนที่ ความเสี่ ยง (Risk
Map) การกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ ยง (Mitigation Plan) และการพัฒนาแผนงานการบริ หารจัดการการดําเนิ น
ธุ ร กิ จอย่ างต่ อ เนื่ อ งภายใต้ภ าวะวิ ก ฤต (Business Continuity Management Framework) เพื่ อ จํา กัด ผลกระทบต่ อ
บริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้วา่ จ้างที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารความ
เสี่ ยงมาให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรม
การบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กรให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้พนักงานและหน่วยงานทุกฝ่ ายตระหนักถึงความ
เสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ ด้วยการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในเชิ งรุ กส่ งผลให้แม็คโครสามารถ
รับมือกับความเสี่ ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนช่วยส่ งเสริ มให้องค์กรมีศกั ยภาพใน
การเฝ้ าระวังและกําหนดมาตรการรับมือความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) ได้เป็ นอย่างดี

3.1 ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเป็ นปั จจัยภายนอกที่มีนยั สําคัญและส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจ
ในหลาย ๆ มิติ เช่น การชะลอตัวของธุ รกิจหรื อการหยุดชะงักของธุรกิจ นํามาซึ่ งความล่าช้าในการ
ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงเดิ นหน้าขยายธุ รกิ จไปยังประเทศ
ต่าง ๆ และขยายธุ รกิจที่ เกี่ยวข้องกับการบริ การด้านอาหาร ภายใต้บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด
อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ จึงต้องตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ ยงเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง
ของแต่ละประเทศที่แม็คโครเข้าไปดําเนิ นกิจการ โดยเฉพาะความปลอดภัยของพื้นที่ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ ยง หน้าที่ 81
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มีแผนงานการบริ หารจัดการการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity
Management Plan) ซึ่ งกําหนดให้มีการติ ดตามสถานการณ์ ทางการเมื องอย่างใกล้ชิด และรายงาน
แจ้งเตื อนความเสี่ ย งดังกล่ าวล่ วงหน้า ตลอดจนมี การเตรี ยมมาตรการรองรั บสถานการณ์ วิกฤต
เพื่อให้มนั่ ใจว่ากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ สําคัญของบริ ษทั ฯ จะสามารถดําเนิ นการต่อไปได้อย่างต่อเนื่ อง
โดยมี ม าตรการที่ สําคัญ เช่ น การเตรี ย มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํารองไว้ที่ สํ านัก งาน การกํา หนด
นโยบายให้พนักงานทํางานจากที่บา้ น การกําหนดสาขาสํารองซึ่ งใช้ไฟฟ้ าจากแหล่งที่ต่างกันเพื่อให้
สาขาแม็คโครสามารถเปิ ดให้บริ การได้ตามปกติ นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริ ษทั ฯ
ต่อไปในอนาคต ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีแผนที่ จะจัดตั้งคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงในภาวะวิกฤต
ซึ่ งจะมีบทบาทในการกํากับดูแล ติ ดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจในกรณี เกิ ด
เหตุการณ์วิกฤต
ในประเด็นความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย อาจส่ งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของคู่คา้ แม็คโครมีปริ มาณ
ลดลง ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครได้ หรื อส่ งผลให้เครื อข่าย
การขนส่ งและกระจายสิ นค้าของแม็ค โครขาดตอน อย่างไรก็ดี บริ ษ ทั ฯ มี ส าขากระจายอยู่ท่ัว
ประเทศ และมี ศูนย์กระจายสิ นค้าทั้งหมด 4 แห่ ง ได้แก่ 1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้า
อุปโภค ที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่ เย็น
และอาหารแช่แข็งที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 3) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและ
สิ นค้าอุปโภค ที่อาํ เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหาร
แช่ เย็น และคลังสิ น ค้า แช่ แ ข็ งที่ อ ํา เภอเมื อ ง จังหวัด สมุ ท รสาคร รวมถึ ง แม็ ค โครมี เครื อข่ า ย
ผูป้ ระกอบการจํานวนมากจึ งมัน่ ใจได้ว่าแม็คโครสามารถจัดหาสิ นค้าให้ลูกค้าได้อย่างต่ อเนื่ อง
อย่างไรก็ตาม เพื่ อลดผลกระทบจากความเสี่ ยงด้านภัยธรรมชาติ ในอนาคต โดยเฉพาะความเสี่ ยง
ด้านอุทกภัย แม็คโครได้เริ่ มดําเนิ นการกระจายที่ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าโดยคัดเลือกสถานที่ที่มีความ
เสี่ ย งจากภัยธรรมชาติ ต่ าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ต่ าํ ตลอดจนนําเทคโนโลยีการจัดการสิ นค้าอัต โนมัติ
(Automation) เข้ามาสนับสนุ นในกิ จกรรมต่ าง ๆ ตั้งแต่ การรั บ สิ นค้าจากผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั จําหน่ าย
ตลอดจนถึ งการจัดเก็บ คัดเลื อก และกระจายสิ นค้าออกไปยังสาขาแม็คโคร ซึ่ งช่ วยลดการพึ่ งพา
แรงงาน รวมถึงรองรับปริ มาณสิ นค้าที่จะเพิ่มขึ้นกับการขยายสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ
3.1.2 ความเสี่ ยงด้ านการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่ อสาร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรู ปแบบการดําเนิ น
ธุ ร กิ จของแม็ค โครอย่างมี นัยสําคัญ ในปั จจุ บัน ลูกค้าหัน มาบริ โภคข้อมูลข่ าวสารผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ รวมถึงนิ ยมจับจ่ายสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์มากขึ้ น ประกอบกับผูบ้ ริ โภคมีทางเลือก
ในการเข้า ถึ ง สิ นค้า บริ การได้ง่ า ยและหลากหลายช่ อ งทาง นอกจากนี้ ผู ้บ ริ โภคยัง ต้อ งการ
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ประสบการณ์การเลือกซื้ อสิ นค้าที่สะดวกรวดเร็ วและอยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั ซึ่ งหากองค์กรไม่สามารถ
ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วอาจเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยฐานลูกค้าและส่ วนแบ่ง
ทางตลาดได้
บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมแนวทางเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ ละกลุ่ มมากขึ้ น ประกอบด้วย การเปิ ดตัว
Makroclick.com ซึ่ งให้บริ การซื้ อขายผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ O2O (Online to Offline) ซึ่ งเป็ น
การเชื่ อมต่ อช่ องทางออนไลน์กบั ออฟไลน์ การวางแนวทางสื่ อสารกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรื อเป็ น
รายบุคคลให้เหมาะสมตามความต้องการมากขึ้น (Personalized Communication) อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยัง
ลงทุนในแผนกที่เรี ยกว่า OCS หรื อ OMNI-Channel Sale and Service ซึ่ งมุ่งให้การบริ การลูกค้าผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เพิ่มช่ องทางการทําธุ รกิ จแบบ E-Commerce ซึ่ งนําเสนอสิ นค้าเพิ่มเติมจากที่
จัด แสดงในศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้า และการให้บ ริ ก ารจัด ส่ งสิ น ค้าถึ งที่ ห มาย (Last Mile Delivery)
เป็ นต้น
3.1.3 ความเสี่ ยงทางการเงิน
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ลงทุนเปิ ดสาขาต่างประเทศ 2 สาขาในประเทศอินเดีย โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี
แผนที่จะเปิ ดให้บริ การเพิ่มเติ มในต่างประเทศ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ ย น โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market) ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ มี
กระบวนการติ ดตามข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมี
การใช้เครื่ องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว รวมถึงซื้ อประกันคุม้ ครองอัตรา
แลกเปลี่ยนในกรณี ที่เป็ นการลงทุนระยะสั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการลงทุนผ่าน
สกุลเงินของประเทศนั้น ๆ ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนภายในประเทศเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อส่ งเสริ มความยัง่ ยืนทางการเงินของแต่ละกิจการ พร้อม
ทั้งสร้างกําไรและคืนทุนให้กบั บริ ษทั ฯ
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร
ในปั จจุบนั การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารสามารถทําได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยเฉพาะช่ องทางดิ จิทลั
อาทิ ไลน์แอพพลิเคชัน เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็ นต้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ขอ้ มูลข่าวสารที่ไม่
ตรงกับความจริ งหรื อข้อมูลความลับทางธุ รกิจถูกเผยแพร่ ออกไปในช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางสื่ อสาร
ของบริ ษทั ฯ อาจนํามาซึ่ งความเสี ยหายต่อการดําเนิ นธุ รกิ จโดยเฉพาะชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือ
ขององค์กรหรื อแม้กระทัง่ ฐานะทางการเงิน บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดมาตรการเชิงรุ กเพื่อบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงต่อภาพลักษณ์องค์กรและสื่ อสารกับลูกค้าผ่านช่ องทางที่ หลากหลายอย่างเหมาะสม ทั้ง
ช่ องทางออนไลน์แ ละโซเชี ยลมี เดี ย เพื่ อชี้ แจง ตอบคําถาม และติ ด ตามความต้องการและความ
คิ ดเห็นของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพิ่ มเติ มจากช่ องทางสําหรับขายสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ เช่ น
ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของแม็คโครผ่านไลน์แอพพลิเคชัน โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมตอบ
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ทุกข้อคําถามแบบออนไลน์ สายตรงศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ หรื อส่ งข้อความผ่านเว็บไซต์ของ
แม็ค โคร นอกจากนี้ แม็ค โครยังจัด ให้มีทีมงานทําหน้าที่ ติ ดตามข่ าวสารที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษ ทั ฯ
ตลอดจนว่าจ้างหน่ วยงานภายนอกที่ เชี่ ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์มาวางกลยุทธ์ดา้ นการสื่ อสาร
ให้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการสื่ อสารที่ชดั เจน โปร่ งใส และทันสถานการณ์
3.1.5 ความเสี่ ยงด้ านการจัดหาสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์
การจัดหาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ผูบ้ ริ โภค และมีความ
หลากหลาย ล้วนเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญของการเป็ น “ที่หนึ่งเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบ
ครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่ มุ่งขยายธุ รกิจการ
บริ การด้านอาหารมากขึ้ น โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มอาหารสดซึ่ งมียอดขายเติ บโตอย่างต่อเนื่ องทุกปี
บริ ษทั ฯ จึ งต้องเฝ้ าระวังความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
มัน่ ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสิ นค้าต่าง ๆ เป็ นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระดับสากล รวมถึ งได้การรั บรองด้านคุ ณ ภาพทั้งจากฝ่ ายประกันคุ ณ ภาพของแม็คโครและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนคํานึ งถึงหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์และมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถส่ งมอบสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามหลักการและข้อบังคับ
ต่ าง ๆ อาจก่ อ ให้เกิ ด ผลกระทบต่ อภาพลักษณ์ องค์กร ฐานะทางการเงิ น และผลการดําเนิ น งาน
โดยรวมของบริ ษ ทั ฯ ดังนั้น แม็คโครจึ งยึดมัน่ ในการควบคุ มคุ ณ ภาพสิ นค้าอย่างเคร่ งครัดตั้งแต่
ขั้นตอนการสรรหาวัตถุดิบ การคัดเลือกคู่คา้ การจัดเก็บและขนส่ งสิ นค้า จนถึงการวางจําหน่ ายใน
สาขา ตลอดจนติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อกําหนดที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ นค้าและการขนส่ ง รวมไปถึ งมาตรฐานการรั บรองสิ นค้าต่ าง ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี
คุณภาพเยี่ยมและความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค
ความเสี่ ยงอีกประการหนึ่งเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับคู่คา้ ผูผ้ ลิต และผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า โดยบริ ษทั ฯ ต้อง
สั่งซื้ อและทําสัญญาและเงื่อนไขทางการค้ากับผูใ้ ห้บริ การหลาย ๆ ราย เพื่อลดความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ
จะพึ่งพาคู่คา้ รายใดรายหนึ่ งเป็ นพิเศษในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่ งอาจจะทําให้บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจใน
การต่อรองน้อยลง หรื อไม่สามารถจัดหาสิ นค้าในปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรื อ
ผูบ้ ริ โ ภคได้ ทั้งนี้ เพื่ อ เป็ นการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งดังกล่ าว นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้เริ่ มนํา
กิ จกรรมบางส่ วนของกระบวนการจัด หา เช่ น การใช้ระบบบริ ห ารจัด การรถขนส่ งเที่ ย วเปล่ า
(Backhauling) และสรรหาผูใ้ ห้บริ การอื่น ๆ เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับระบบการขนส่ งและห่ วงโซ่
อุปทานขององค์กร
ยิ่งไปกว่านั้น บริ ษ ทั ฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒ นาและรั กษาความสัมพันธ์ที่ดี กบั คู่คา้ ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการดําเนิ นกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ซึ่ งกันและกันเพื่อลดความเสี่ ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์แม้ในยามวิกฤต ตัวอย่างที่เห็น
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ได้ชดั เจนคือ การที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสิ นค้าร่ วมกับคู่คา้ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพ
ที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมและปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนิ นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการมิตรแท้โชห่ วย เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชี วิตของคู่คา้ และผูป้ ระกอบการโชห่ วย โดยการฝึ กอบรม แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ ให้
โอกาสผูป้ ระกอบการเหล่านี้เติบโต สร้างกําไร และขยายธุรกิจของตนเองควบคู่ไปกับแม็คโคร
3.1.6 ความเสี่ ยงด้ านการขนส่ งและกระจายสิ นค้ า
บริ ษทั ฯ มี ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าในหลายรู ปแบบครอบคลุ มทัว่ ประเทศ เพื่ อให้มนั่ ใจว่าจะมี สิ นค้า
คุณภาพพร้อมจําหน่ายเสมอสําหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พ การขนส่ งและกระจายสิ นค้าที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดย ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีศูนย์
กระจายสิ นค้าทั้งสิ้ น 4 แห่ ง ได้แก่ 1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค ที่อาํ เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง ที่อาํ เภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 3) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่อาํ เภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็น และ
คลังสิ นค้าแช่ แข็ง ที่ อาํ เภอเมื อ ง จังหวัด สมุ ท รสาคร ซึ่ งเพิ่ มความเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษ ทั ฯ จะสามารถ
ดํา เนิ นธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องภายใต้ ภ าวะวิ ก ฤตต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (Business Continuity
Management Framework) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยลดการใช้
เชื้ อเพลิงจากระบบการจัดการการส่ งสิ นค้า (Logistics) ด้วยการใช้รถพ่วงขนาด 45 ฟุต แทนขนาด
40 ฟุต
3.1.7 ความเสี่ ยงด้ านกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นกิ จการภายใต้ภาคธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ ง โดยให้ความสําคัญสู งสุ ดกับการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ กฎหมาย กฎระเบี ยบ หรื อนโยบายของ
ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงหรื อออกใหม่เป็ นระยะ โดยมีแนวโน้มที่ จะเข้มงวดมากขึ้ น และมีความ
เป็ นไปได้ที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายที่ มีอยู่ในปั จจุบนั อย่างเคร่ งครัดขึ้ นอีกด้วย หากบริ ษทั ฯ ไม่
ติดตามข้อมูลและเตรี ยมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง หรื อทําความเข้าใจเกี่ ยวกับผลกระทบต่อ
ธุ รกิจให้ถ่องแท้ อาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ จะละเมิดกฎระเบียบได้ โดยเฉพาะกฎหมายที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อธุ รกิจและการขยายกิจการในอนาคต อาทิ กฎหมาย
ว่าด้วยการแข่ งขันทางการค้า ร่ างพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการผังเมื องกํากับดูแลการพัฒ นาอาคาร
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่หรื อธุ รกิ จค้าปลี กขนาดใหญ่ ร่ างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จค้า
ปลี กหรื อค้าส่ ง และในต่ างประเทศ คื อ กฎหมายคุ ้มครองข้อ มูลส่ วนบุ ค คลของสหภาพยุโ รป
(General Data Protection Regulation - GDPR) ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการดําเนิ นกิ จการผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ Makroclick.com เป็ นต้น
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เพื่ อ บรรเทาความเสี่ ยงดัง กล่ า วนี้ บริ ษัท ฯ มอบหมายให้ ฝ่ ายกฎหมายวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ยง
ทําการศึ กษาข่าวสารจากภาครัฐและข้อมูลเกี่ ยวกับกฎหมายใหม่อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายที่ มีผ ลกระทบต่ อการดําเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อแจ้งให้ค ณะผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
รับทราบ ตลอดจนจัดโครงการให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎระเบี ยบที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อที่จะประกาศใช้
ใหม่ ให้กับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องอย่างสมํ่าเสมอ ยิ่ งไปกว่านั้น บริ ษ ัทฯ ได้ว่าจ้างที่ ป รึ กษาด้า น
กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งทําหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ
และกฎระเบี ยบอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้คาํ แนะนําทางกฎหมายในแต่ละประเทศที่ บริ ษทั ฯ ดําเนิ น
ธุรกิจ
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Act) จึงมีความ
เสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ จะต้องรับผิดชอบในกรณี ที่ลกู ค้าหรื อผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าหรื อการ
บริ การที่ ไม่ปลอดภัยของบริ ษทั ฯ เช่น การชดเชยค่าเสี ยหาย หรื อการที่ บริ ษทั ฯ ต้องเรี ยกเก็บสิ นค้า
จากผูบ้ ริ โภค จัดเก็บสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้วางจําหน่ายกลับคืน หรื อยุติการขายสิ นค้านั้นโดยทันที ในการ
นี้ บริ ษทั ฯ จึ งได้วางระบบการควบคุมและตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้าอย่างรัดกุม ทั้งที่ ศูนย์กระจาย
สิ นค้าและสาขาต่ าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุ ขอนามัยและความ
ปลอดภัย อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการติ ดฉลากอาหารและผลิ ตภัณฑ์อย่างถูกต้องบน
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ การพัฒ นาสิ น ค้าคุ ณ ภาพภายใต้เครื่ อ งหมาย Quality Pro การจัด ทําระบบ HACCP
สําหรับอาหารแช่เยือกแข็ง และการจัดเตรี ยมวัตถุดิบหรื อสิ นค้าเพื่อไว้ทดแทนในกรณี ที่มีสินค้าที่ไม่
สามารถนําเข้าได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังร่ วมมือกับพันธมิตรในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
เคร่ งครัด และกําหนดให้ผจู ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัย รวมทั้งให้ค่คู า้ ทําประกันภัยสําหรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 75
ณ วัน ที่ 23 สิ งหาคม 2561 กลุ่ มผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ข องบริ ษ ทั ฯ คื อ บริ ษ ทั สยามแม็ค โคร โฮลดิ้ ง
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม
เครื อ ซี พี ออลล์ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นรวมกันร้อยละ 93.08 ของ
จํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ นักลงทุนอาจเล็งเห็นถึงความเสี่ ยงที่ผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ที่มี
สัดส่ วนการถื อหุ ้นมากกว่าร้อยละ 75 จะเข้ามาควบคุ มมติ และกระบวนการตัดสิ นใจต่ าง ๆ ของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงมติ พิเศษของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทําให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่เสนอได้
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เปิ ดโอกาสอย่างเท่าเทียม
กันให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยในการนําเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
เพื่ อพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี นอกจากนั้น
บริ ษทั ฯ ยังแต่ งตั้งกรรมการอิ สระ 5 ท่ านซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่มีความรู ้ความสามารถและเป็ นที่
ยอมรับในสังคม ดํารงหน้าที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสริ มสร้างความโปร่ งใส
ในการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ ทําการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจเป็ นอย่างดี ทั้งนี้ หากเป็ นเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อเป็ นธุ รกรรมที่เป็ นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริ ษทั ฯ แล้วจะต้องดําเนิ นการตามมาตรการหรื อขั้นตอนอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันอย่าง
ถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย สุ ดท้ายนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งปรับปรุ งพัฒนาองค์ประกอบทางธุ รกิจและ
เพิ่ มพูนความรู ้ดา้ นการกํากับดูแลกิ จการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การกํากับดูแลธุ รกิ จมี ประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใส และสามารถบรรลุวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้วางไว้
3.2.2 ความเสี่ ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นองค์ประกอบอันสําคัญที่ขบั เคลื่อนธุ รกิจให้บรรลุเป้ าหมาย ดังนั้น การขาด
แคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ความรู ้ความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการ จึงเป็ นปัจจัยความ
เสี่ ยงที่สาํ คัญซึ่ งองค์กรต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรกําลังมุ่งขยายธุ รกิจไป
ยังต่างประเทศ และให้ความสําคัญกับการผนวกเทคโนโลยีดิจิทลั ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงาน ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องเร่ งพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะสอดคล้องกับกลยุทธ์และเท่าทันการ
เปลี่ ยนแปลงอย่างทันท่ วงที นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี ปัจจัยความเสี่ ยงด้านการรั กษาบุ ค ลากรที่ มี
ศักยภาพสู งให้อยูก่ บั องค์กรในระยะยาว เนื่ องจากธุ รกิจการค้าปลีกเป็ นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ทําให้เกิ ดการแข่งขันและแย่งชิ งบุคลากรระหว่างองค์กร กอปรกับพนักงานรุ่ นใหม่มีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ ยนงานบ่ อยครั้ ง ทําให้องค์กรต้องรี บปรั บตัวให้ทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงและดําเนิ นกิ จกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของบุคลากรทุกรุ่ น พร้อมผนึ กพลังผสานความ
ต่างระหว่างบุคลากรในแต่ละรุ่ นให้มีความสามัคคี สามารถทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว และเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายของการเป็ นองค์กรที่คนทุก
รุ่ นอยากร่ วมงานด้วยแม็คโครได้วางแนวทางและกําหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่ และสามารถเที ยบเคี ยงหรื อสู งกว่าผูป้ ระกอบการอื่ นในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถที่ เหมาะสมกับตําแหน่ งงานในแต่ละระดับ และ
การเสริ มสร้างทักษะความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ (Leadership Competency) ให้แก่พนักงานระดับ
ผูจ้ ดั การขึ้นไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทําแผนการสื บทอดตําแหน่งงานภายในองค์กรสําหรับตําแหน่งผูบ้ ริ หาร
ในระดับ Top 50 และระดับผูจ้ ดั การสาขา โดยกําหนดให้ตาํ แหน่ งที่ สําคัญ จะต้องมี ชื่อผูส้ ื บ ทอด
ตําแหน่งอย่างน้อย 1 ถึง 2 คน ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการวางแผนการพัฒนาส่ วนบุคคล
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(Individual Development Plan – IDP) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของพนักงานอย่า ง
ใกล้ชิด ตลอดจนจัดหาบุคลากรในตําแหน่งที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสําหรับแผนงานในอนาคตและ
ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนด ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าํ และดําเนิ นโครงการต่าง ๆ
อย่างต่ อ เนื่ อ ง อาทิ การดําเนิ นโครงการ Young Talent ซึ่ งมุ่ งเน้นเสริ มสร้ างพนักงานรุ่ นใหม่ ให้
พร้อมที่จะเติบโตเป็ นผูน้ าํ การจับมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์ (พีไอเอ็ม) พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและสนับสนุ นทุนสําหรับนักเรี ยนที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมเข้ามาร่ วมทํางานกับแม็ค
โคร รวมถึงการสนับสนุ นการจัดหาและพัฒนาพนักงานในเขตท้องถิ่นเพื่ อรองรับการขยายสาขา
ของแม็คโครทัว่ ประเทศ โดยเป็ นโอกาสที่จะส่ งเสริ มให้พนักงานได้กลับไปทํางานในจังหวัดบ้าน
เกิด และสร้างศักยภาพและรายได้ให้แรงงานในพื้นที่โดยไม่ตอ้ งละทิ้งถิ่นฐาน
3.2.3 ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
การดําเนิ นธุรกิจในยุคแม็คโคร 4.0 จะต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่ อมโยงข้อมูล
ทัว่ ทั้งองค์กร การบริ การและสื่ อสารกับลูกค้า รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และระบบอัตโนมัติในการปฏิบตั ิงานมากขึ้ นกว่าในอดี ต เทคโนโลยีเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะช่วยให้การ
ปฏิ บัติงานมี ประสิ ท ธิ ภาพที่ ดีข้ ึ น แต่ อาจนํามาซึ่ งความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
ความเสี ยหายของระบบการทํางาน (System Risk) และภัยคุ กคามด้านไซเบอร์ อื่น ๆ ซึ่ งทวีความ
รุ นแรงมากขึ้นในปั จจุบนั โดยอาจส่ งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร การดําเนินธุรกิจ และ
ฐานะการเงินได้ นอกจากนี้ การเริ่ มบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของสหภาพยุโรป
(General Data Protection Regulation - GDPR) ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีฐานลูกค้าในประเทศกลุ่มอียู ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ จะต้องตื่นตัวและวางมาตรการเพื่อปกป้ องความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการให้บริ การผ่านช่องทางออนไลน์ Makroclick.com
เพื่อลดความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําระบบ วางมาตรการ และเตรี ยมพร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเฝ้ าระวังภัยคุกคาม รวมถึงจัดทําแผนการรับมือกับภัยคุ กคามการโจมตี ดา้ น
ไซเบอร์ โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการดําเนิ นการทดสอบระบบอย่างสมํ่าเสมอ ประกอบไปด้วยการ
ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) การซ้อมกูร้ ะบบสํารองฉุ กเฉิ น และการตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอกซึ่ งเข้ามาตรวจความแข็งแกร่ งของระบบ เพื่ อสร้างความมัน่ ใจว่าระบบความ
ปลอดภัยด้านข้อมูลของบริ ษทั ฯ มีความรัดกุม และหากมีภยั คุกคามทางไซเบอร์ บริ ษทั ฯ จะสามารถ
รับมือกับการโจมตีได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังทําประกันเพื่อป้ องกันธุรกิจในกรณี เกิด
ความเสี ยหาย ตลอดจนมุ่งสร้างความตระหนักรู ้ดา้ นความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กบั พนักงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ นกํา ลัง หลัก ในการช่ ว ยบริ ษ ัท ฯ ปกป้ องข้อ มู ล ของลู ก ค้า ไม่ ใ ห้ ร่ั ว ไหลออกสู่
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อนําข้อมูลลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
4.1.1 บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 60
(ล้ านบาท)
12,228
10,495

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 61
(ล้ านบาท)
12,444
10,687

อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง

6,558

6,111

957

730

13
1,130
2,550

13
1,387
2,693

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

407
34,338

280
34,345

สินทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ/
เจ้าของสิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
สิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ทั้งนี้ ในจํานวนดังกล่าวมีสินทรัพย์ที่ถูกรับรู ้ทางบัญชีเป็ นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีราคาตามบัญชี-สุ ทธิ จํานวน 615 ล้านบาท
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รายละเอียดของที่ดนิ ที่สําคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์*
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลาดพร้าว

32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา

155.7

154.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแจ้งวัฒนะ

37 ไร่ 69.4 ตารางวา

82.5

82.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์

27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา

231.6

231.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบอน

43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา

213.8

213.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชลบุรี

22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

124.7

124.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

34 ไร่ 29 ตารางวา

376.2

376.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาโคราช

24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา

137.5

137.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

14 ไร่ 28 ตารางวา

412.8

412.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา

158.5

158.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา

185.9

185.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา

148.5

148.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา

207.0

207.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

185.5

185.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

24 ไร่

293.5

293.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา

211.3

211.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

180.3

180.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี
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มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขานครปฐม

35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

126.5

126.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ รินทร์

20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

51.5

51.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา

75.0

75.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา

55.3

55.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา

43.0

43.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ พรรณบุรี

13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

61.6

61.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจันทบุรี

10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา

43.9

43.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา

39.2

39.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา

35.9

35.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระแก้ว

17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

45.0

45.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

16 ไร่ 56 ตารางวา

71.7

71.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

16 ไร่

69.1

69.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากระบี่

15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา

86.9

86.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา

106.3

106.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

15 ไร่

59.9

59.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

93.2

93.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา

60.9

60.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

116.2

116.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 91

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาเชียงใหม่ 2

20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา

241.2

241.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

21 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา

338.6

338.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

21 ไร่ 1 ตารางวา

66.2

66.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

339.0

339.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากําแพงเพชร

22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

56.0

56.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาญจนบุรี

21 ไร่ 15.6 ตารางวา

85.4

85.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลพบุรี

19 ไร่ 2 งาน 13ตารางวา

80.2

80.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

72.7

72.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

19 ไร่ 45.6 ตารางวา

94.3

94.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

37 ไร่ 73 ตารางวา

345.7

345.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําปาง

20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา

197.4

197.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหัวหิ น

20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา

286.4

286.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

25 ไร่

338.2

338.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา

169.3

169.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา

57.7

57.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา

383.6

383.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

190.8

190.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสตูล

25 ไร่ 2 งาน 76.4 ตารางวา

106.9

106.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 92

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาตราด

21 ไร่ 4.8 ตารางวา

146.4

146.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

21 ไร่ 1 งาน

111.1

111.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา

204.5

204.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทลุง

24 ไร่ 79.7 ตารางวา

133.8

133.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ โขทัย

26 ไร่ 3 งาน 60.8 ตารางวา

187.4

187.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุทรสาคร

28 ไร่ 1 งาน 2.8 ตารางวา

409.0

409.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปากช่อง

28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา

204.1

204.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาละไม

10 ไร่ 40.5 ตารางวา

135.2

135.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขายโสธร

27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา

113.4

113.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามหาสารคาม

25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา

179

179

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

21 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา

96.7

96.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพะเยา

36 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

158.6

158.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแพร่

17 ไร่ 1 งาน 83.1 ตารางวา

118.3

118.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองบัวลําภู

30 ไร่ 10 ตารางวา

142.5

142.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาประจวบคีรีขนั ธ์

23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

157.7

157.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสิ งห์บุรี

21 ไร่ 3 งาน 51.8 ตารางวา

113.4

113.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบัวทอง

24 ไร่ 1 งาน 74.1 ตารางวา

480.8

480.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิจิตร

16 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา

61.7

60.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 93

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

192.5

192.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

-

219.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

93.5 ตารางวา

12.4

12.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

1 ไร่ 54 ตารางวา

94.5

94.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สํานักงานใหญ่พฒั นาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา

621.4

621.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย (เพิ่ม)

18 ไร่ 1 งาน 24.8 ตารางวา

47.5

47.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางกอกน้อย

13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา

112.9

112.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

12,230.8

12,447.0

สาขาบดินทร์เดชา

3 ไร่

สาขาบ่อวิน

15 ไร่ 45.4 ตารางวา

สาขาตลาดวงศกร
สาขาศิริมงั คลาจารย์

รวม

หมายเหตุ * รวมส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่ดินสาขาบางบอนได้หกั ที่บริ จาคเป็ นทางเท้าแล้ว 31.7 ตารางวา
ที่ดินสาขาสระบุรีได้หกั ที่บริ จาคเป็ นทางเท้าแล้ว 5 ตารางวา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 94

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของสิ ทธิการเช่ า
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาจรัญสนิทวงศ์

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

54.7

45.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

86.7

77.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

22 ไร่ 27 ตารางวา

103.5

96.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

63.9

61.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

36.7

34.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลําพูน

21 ไร่ 7 ตารางวา

39.3

37.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

38.5

36.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา

36.7

34.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะพะงัน

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

16.6

15.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบึงกาฬ

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

58.5

56.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยาเหนือ

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

37.0

35.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สาย

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

112.3

108.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศาลายา

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

140.8

135.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาป่ าตอง

2,400 ตารางเมตร

32.2

29.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สอด

21 ไร่

86.1

83.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาถลาง

25 ไร่

129.3

124.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระนอง

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

71.8

69.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากัลปพฤกษ์

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

51.6

49.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฝาง

26 ไร่

20.0

19.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 95

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

สาขานครนายก

5 ไร่

สาขานครอินทร์

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

5.6

5.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

163.6

157.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบ้านเพ

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

47.6

45.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทุ่งสง

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

95.4

91.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์ 2

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

55.4

52.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก 2

22 ไร่

126.1

121.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะช้าง

6 ไร่

10.2

32.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา 2

22 ไร่ 27 ตารางวา

90.0

86.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาน่าน

28 ไร่ 78.3 ตารางวา

82.8

79.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอ่าวนาง

6 ไร่

20.1

18.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากะรน

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

29.6

28.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวาริ นทร์ชาํ ราบ

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

74.0

71.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองจอก

15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

43.6

42.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแหลมฉบัง

17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา

68.8

66.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางปู

1,998 ตารางเมตร

14.1

13.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวังหิ น

3,096 ตารางเมตร

37.9

36.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาฬสิ นธุ ์

20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

92.3

89.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดมสุ ข

4 ไร่ 2 งาน 41.5 ตารางวา

32.1

30.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปทุมธานี

21 ไร่ 1 งาน 40.75 ตารางวา

107.4

103.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 96

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาประชาอุทิศ 33

3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

47.1

46.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ขุมวิท 71

1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา

36.8

36.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานวมินทร์ 70

4 ไร่ 3 งาน

36.7

37.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชะอํา

8 ไร่ 8 ตารางวา

-

3.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอ่อนนุช

2 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา

-

36.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ขสวัสดิ์

4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

-

47.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากบินทร์ บุรี

24 ไร่ 3 งาน

-

79.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลาดกระบัง

4 ไร่ 73 ตารางวา

-

35.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานาทอง

7 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา

-

30.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพระราม 4

1,200 ตารางเมตร

8.7

8.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดนานาเจริ ญ

400.3 ตารางเมตร

2.6

2.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขานาเกลือ

252 ตารางเมตร

2.9

2.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

คลังสิ นค้ามหาชัย

22,533 ตารางเมตร

-

3.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

2,547.6

2,690.3

รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 97

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่สําคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สํานักงานใหญ่ และสาขา 49,658.6 ตารางเมตร
ลาดพร้าว

529.5

508.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแจ้งวัฒนะ

15,873 ตารางเมตร

40.3

38.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์

16,020 ตารางเมตร

36.7

36.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบอน

15,732 ตารางเมตร

44.2

40.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชลบุรี

16,329 ตารางเมตร

52.9

49.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

16,171.5 ตารางเมตร

46.7

45.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา

16,551 ตารางเมตร

61.5

59.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

16,592 ตารางเมตร

53.8

50.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

14,830 ตารางเมตร

48.6

45.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

14,846 ตารางเมตร

56.9

55.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

13,703 ตารางเมตร

54.2

53.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

13,703 ตารางเมตร

64.7

63.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

13,703 ตารางเมตร

64.0

63.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

15,014 ตารางเมตร

64.2

60.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

14,935 ตารางเมตร

69.0

66.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

13,673 ตารางเมตร

67.8

64.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 98

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาจรัญสนิทวงศ์

15,072 ตารางเมตร

129.2

117.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18,453 ตารางเมตร

117.6

109.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครปฐม

12,322 ตารางเมตร

71.3

69.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ รินทร์

8,972 ตารางเมตร

47.1

45.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

8,635 ตารางเมตร

82.8

76.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

6,580 ตารางเมตร

47.9

46.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

6,580 ตารางเมตร

51.9

55.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

6,673 ตารางเมตร

43.3

41.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ พรรณบุรี

6,673 ตารางเมตร

48.3

46.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจันทบุรี

6,673 ตารางเมตร

39.7

38.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

9,980 ตารางเมตร

140.0

133.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

6,673 ตารางเมตร

45.8

44.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

6,673 ตารางเมตร

49.9

48.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระแก้ว

9,636 ตารางเมตร

64.5

62.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

7,954 ตารางเมตร

85.5

81.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

8,609 ตารางเมตร

70.4

68.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

8,609 ตารางเมตร

74.0

71.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 99

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลําพูน

8,609 ตารางเมตร

70.3

67.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากระบี่

7,954 ตารางเมตร

62.0

60.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

9,761 ตารางเมตร

80.5

77.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

8,609 ตารางเมตร

67.4

65.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

8,609 ตารางเมตร

73.6

71.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

8,609 ตารางเมตร

74.6

72.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

8,609 ตารางเมตร

78.1

75.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่ 2

11,460 ตารางเมตร

100.4

100.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

9,598 ตารางเมตร

101.1

115.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

8,898 ตารางเมตร

90.8

87.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

9,872 ตารางเมตร

106.3

102.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากําแพงเพชร

9,038 ตารางเมตร

90.0

87.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาญจนบุรี

9,754 ตารางเมตร

90.3

87.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลพบุรี

9,754 ตารางเมตร

92.7

89.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

9,754 ตารางเมตร

96.1

93.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

9,754 ตารางเมตร

90.2

86.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

9,524 ตารางเมตร

90.9

88.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

10,466 ตารางเมตร

97.4

94.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 100

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลําปาง

9,848 ตารางเมตร

92.6

89.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหัวหิ น

9,317 ตารางเมตร

104.0

100.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

10,466 ตารางเมตร

99.9

97.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

9,868 ตารางเมตร

95.8

92.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

9,719 ตารางเมตร

102.3

99.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

9,985 ตารางเมตร

112.0

110.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

9,868 ตารางเมตร

112.6

109.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสตูล

9,868 ตารางเมตร

111.0

107.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตราด

9,889 ตารางเมตร

111.8

108.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

9,857 ตารางเมตร

114.6

111.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

3,120 ตารางเมตร

59.0

56.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

9,857 ตารางเมตร

130.7

127.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะพะงัน

2,978 ตารางเมตร

59.9

57.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบึงกาฬ

9,857 ตารางเมตร

126.5

121.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยาเหนือ

3,938 ตารางเมตร

59.1

56.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สาย

9,857 ตารางเมตร

119.2

114.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศาลายา

9,916 ตารางเมตร

127.6

123.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทลุง

9,857 ตารางเมตร

138.6

134.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 101

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาสุ โขทัย

8,716 ตารางเมตร

152.8

148.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุทรสาคร

9,842 ตารางเมตร

127.4

124.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สอด

9,857 ตารางเมตร

123.9

119.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปากช่อง

10,254 ตารางเมตร

137.0

133.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาถลาง

10,227 ตารางเมตร

139.9

134.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระนอง

10,324 ตารางเมตร

138.3

133.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาละไม

237 ตารางเมตร

116.0

112.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากัลปพฤกษ์

4,957 ตารางเมตร

95.6

91.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขายโสธร

10,227 ตารางเมตร

128.0

124.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามหาสารคาม

9,423 ตารางเมตร

121.4

118.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฝาง

8,040 ตารางเมตร

101.2

97.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

9,857 ตารางเมตร

133.1

130.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครอินทร์

10,227 ตารางเมตร

127.9

123.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบ้านเพ

5,289 ตารางเมตร

67.9

65.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทุ่งสง

10,561 ตารางเมตร

137.9

132.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์ 2

4,700 ตารางเมตร

69.8

68.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพะเยา

10,391 ตารางเมตร

147.6

143.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก 2

10,403 ตารางเมตร

122.7

118.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 102

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาแพร่

9,591 ตารางเมตร

111.9

108.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะช้าง

4,595 ตารางเมตร

75.8

73.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา 2

10,407 ตารางเมตร

121.2

117.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาน่าน

11,228 ตารางเมตร

141.8

136.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอ่าวนาง

3,314 ตารางเมตร

62.4

60.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากะรน

2,727 ตารางเมตร

50.3

48.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวาริ นทร์ชาํ ราบ

10,621 ตารางเมตร

131.0

126.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองบัวลําภู

10,621 ตารางเมตร

135.9

132.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองจอก

8,600 ตารางเมตร

109.4

105.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแหลมฉบัง

8,958 ตารางเมตร

104.6

100.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาประจวบคีรีขนั ธ์

10,890 ตารางเมตร

147.6

143.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวังหิ น

2,203 ตารางเมตร

42.8

41.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสิ งห์บุรี

10,716 ตารางเมตร

133.1

129.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบัวทอง

10,736 ตารางเมตร

141.8

137.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาฬสิ นธุ ์

10,325 ตารางเมตร

149.3

144.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดมสุ ข

3,239 ตารางเมตร

63.2

61.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิจิตร

8,103 ตารางเมตร

122.0

120.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปทุมธานี

10,523 ตารางเมตร

139.0

135.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 103

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาบดินทร์เดชา

4,884 ตารางเมตร

149.0

148.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาประชาอุทิศ 35

3,168 ตารางเมตร

-

54.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ขุมวิท 71

3,142 ตารางเมตร

-

57.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานวมินทร์ 70

3,710 ตารางเมตร

-

65.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชะอํา

3,838 ตารางเมตร

-

64.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอ่อนนุช

6,160 ตารางเมตร

-

80.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ขสวัสดิ์

3,559 ตารางเมตร

-

64.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากบินทร์ บุรี

9,734 ตารางเมตร

-

138.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
สาขาป่ าตอง

2,310 ตารางเมตร

16.2

15.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตลาดวงศกร

1,603 ตารางเมตร

22.2

21.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศิริมงั คลาจารย์

1,371 ตารางเมตร

26.0

25.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

10,379.0

10,582.4

รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 104

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคารทีบ่ ริษัทฯ เป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่ า
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

0.5

0.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

0.4

0.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

0.4

0.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

0.4

0.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

0.8

0.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

7.5

6.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาทาวน์อินทาวน์

2,038 ตารางเมตร

3.9

3.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาถนนจันทน์

161 ตารางเมตร

0.6

-

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดนานาเจริ ญ

409 ตารางเมตร

2.8

2.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรเกษม

10,890 ตารางเมตร

48.6

45.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางปู

1,998 ตารางเมตร

18.9

17.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามคําแหง

2,075 ตารางเมตร

14.8

13.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตลาดวงศกร

1,603 ตารางเมตร *

2.5

2.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพระราม 4

1,204 ตารางเมตร

3.3

3.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทองหล่อ

1,530 ตารางเมตร

9.6

7.1

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขานาเกลือ

290 ตารางเมตร

1.0

0.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

116.0

104.6

รวม

หมายเหตุ * พื้นที่ใช้สอยรวมเจ้าของกรรมสิ ทธิ และสิ ทธิ การเช่า

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 105

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด และบริษทั ย่ อย* (บริษทั ย่ อย)
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
สินทรัพย์
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 ธ.ค. 61
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
อาคาร
156.4
140.1
อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
78.9
81.5
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
17.2
14.7
สํานักงาน
ยานพาหนะ
11.8
16.4
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
520.9
547.3
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
24.4
22.0
งานระหว่างก่อสร้าง
13.9
32.9
รวม
823.5
854.9
หมายเหตุ :
*
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด ได้แก่
- 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

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 106

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

4.1.3 Indoguna Vina Food Service Company Limited (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
(ล้ านบาท)
1.5
0.3
0.7

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
(ล้ านบาท)
1.3
0.6
0.6

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

อาคารเช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.6
5.1

3.0
5.5

เป็ นเจ้าของ
-

ไม่มี
-
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4.1.4 บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด และบริษทั ย่ อย** (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
(ล้ านบาท)
199.4
168.3
53.9

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
(ล้ านบาท)
196.1
216.1
70.1

อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้าและติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
0.5
2.3
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
3.1
136.2
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
34.2
43.0
งานระหว่างก่อสร้าง
5.3
467.5
รวม
464.7
1,131.3
**
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด ได้แก่
- ARO Company Limited
- Makro (Cambodia) Company Limited
- CP Wholesale India Private Limited
- Makro (Guangzhou) Food Company Limited
- ARO Commercial Company Limited

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4.1.5 บริษทั โปรมาร์ ท จํากัด (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจากโปรมาร์ท อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนินธุรกิจ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 108

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

4.2 สิ นทรัพย์ ที่ไม่ มตี วั ตนที่สําคัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่ สํา คัญ ที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
ดังต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้า

วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสิ นค้ า

20 ก.ค.
2535

19 ก.ค.
2565



อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร โต๊ะ ตู ้
เก้าอี้

2

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

1

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อาหารสดที่เตรี ยมไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในการปรุ ง

1

21 ก.ค.
2535

19 ก.ค.
2565



เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ สํ า นั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สํานักงานอัตโนมัติ
อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

2

เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ สํ า นั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สํานักงานอัตโนมัติ
อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

2

อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ สํ า นั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ และเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง

4

3



อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ สํ า นั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ และเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง



อาหารที่จดั ไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในการปรุ ง

1



21 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565




15 ธ.ค.
2535

14 ธ.ค.
2565




15 ธ.ค.
2535

2 เม.ย.
2536

14 ธ.ค.
2565

1 เม.ย.
2566
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จํานวน
สิ ทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้ า

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสิ นค้ า

จํานวน
สิ ทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้ า

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ผักสด ผลไม้สด

1

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)

3

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)

3

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ภาชนะเมลามีน

1

27 เม.ย.
2559

26 เม.ย.
2569



2



อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



สําลีใช้ปั่นหู

1

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มนํ้าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

11

ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มนํ้าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

7

ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดชําระล้าง
ผลิ ตภัณ ฑ์ซ อสปรุ งรส และผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่
แข็งและแช่เย็น

4

อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารหมัก ดอง ขนมขบเคี้ ยว และ
เครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และเครื่ องดื่ม

4

4
1





5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564






2 ก.ค.
2544

1 ก.ค.
2564



19 ก.ค.
2534

18 ก.ค.
2564








30 ม.ค.
2546

29 ม.ค.
2566




สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
สิ่ งทอ

31 ส.ค.
2546

30 ส.ค.
2566



เนื้ อนกกระจอกเทศ
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสิ นค้ า

27 เม.ย.
2559

26 เม.ย.
2569



สื่ อโฆษณา

1

18 พ.ค.
2560

17 พ.ค.
2570



ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง
อุป กรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋ อง
เบเกอรี่ และเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร
เครื่ องดื่ม

7

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทํ า ค วาม ส ะ อ าด ชํ า ระ ล้ า ง แ ล ะ
เครื่ องสําอางค์
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สาํ นักงาน เครื่ องใช้สาํ นักงาน
อัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
เครื่ องปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบ
อาหาร
เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
วิสกี้

10

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทํ า ค วาม ส ะ อ าด ชํ า ระ ล้ า ง แ ล ะ
เครื่ องสําอางค์
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)

5

สารเสริ ม ความเป็ นด่ างของนํ้า สารปรั บ ค่ า ความ
เป็ นกรดด่างให้เป็ นกลาง
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ชําระล้าง
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)

4

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
สิ นค้าของชําทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ อ งปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบ
อาหาร

2

เครื่ องดื่ม และขนมขบเคี้ยว

2







25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562










25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562




25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562





25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562





25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562
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จํานวน
สิ ทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้ า

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสิ นค้ า

จํานวน
สิ ทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้ า

12 พ.ค.
2553

11 พ.ค.
2563



2



ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋ อง
เครื่ องดื่ม และเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร

31 พ.ค.
2553

30 พ.ค.
2563



ข้าวบรรจุถุง

1

18 พ.ย.
2553

17 พ.ย.
2563



3



ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
จัด การธุ รกิ จค้าปลี ก ค้าส่ ง การจัด การตลาด การ
จัดการด้านการค้า

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนื้อสัตว์ และเนื้ อสัตว์แช่แข็ง

1

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนื้อสัตว์ และเนื้ อสัตว์แช่แข็ง

1

25 ธ.ค.
2555

24 ธ.ค.
2565



กระดาษเช็ดปาก
สารเคมีให้ความหวานเทียม
ผลิตภัณฑ์จากนม กาแฟ โกโก้ นํ้าผลไม้
หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วย
ใส่ นม ที่คนกาแฟ

9

ผักสด ผลไม้สด
ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว

2

2



เนื้อสัตว์
สิ่ งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ไข่ นม เนยที่ใช้เป็ นอาหาร
สารปรุ งแต่งกลิ่นรส





7 มี.ค.
2556

6 มี.ค.
2566



5 ก.ค. 2556

4 ก.ค. 2566







13 ต.ค.
2557

12 ต.ค.
2567



ซาลาเปา ขนมจีบ

1

3 พ.ค.
2556

2 พ.ค.
2566



เค้ก คุก๊ กี้ ขนมปั ง

1

3 พ.ค.
2556

2 พ.ค.
2566



เค้ก คุก๊ กี้ ขนมปั ง

1

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 112

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

4.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
จํา นวนเงิ น ขั้น ตํ่า ที่ ต ้อ งจ่ า ยในอนาคตตามสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(ล้ านบาท)

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

797
2,864
11,141

505
1,876
4,687

รวม

14,802

7,068
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4.4

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

สรุ ปสั ญญาที่สําคัญ
4.4.1 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่ องหมายการค้าและเครื่ องหมายบริ ก ารของบริ ษ ัท ฯ อยู่ภ ายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ใช้สิ ท ธิ ใ น
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การกับซี พี ออลล์ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

ลักษณะของบริการ

การรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ

ค่ าบริการตามสัญญา

ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร

ขอบเขตของสัญญา

บริ ษทั ฯ ใช้เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดําเนิ นธุรกิ จ
โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรี ยงสิ นค้ารวมทั้งการบริ หารธุรกิจ และเมื่อมี
การพัฒนารู ปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับความรู ้และเทคนิคในการดําเนิ นธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ
อายุสญ
ั ญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ ําคัญ

คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายมี สิ ทธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยต้อ งแจ้ง ล่ ว งหน้ า
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

หมายเหตุ: ในปี 2556 เมื่อซี พี ออลล์ ได้เข้าซื้ อหุ ้นบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่เดิ มของ
บริ ษทั ฯ นั้น ซี พี ออลล์ ยังได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาและสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ด้วย
เหตุน้ ี ซี พี ออลล์ จึงได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา
จีน อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน และปากีสถาน และให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใน
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การในลักษณะสัญญารู ปแบบเดี ยวกัน กับ ที่ เคยเป็ นอยู่เดิ มก่ อนการเข้าซื้ อหุ ้ น ของ
บริ ษทั ฯ โดยซี พี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
การได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์โดยบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จัดทําโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)
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4.4.2 สั ญญาเช่ าทรัพย์ สินเพือ่ การดําเนินงาน
สิ ทธิการเช่ าในที่ดนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการจํานวนทั้งสิ้ น 53
แห่ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสญ
ั ญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 10 ปี - 33 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 5 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทําเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสําคัญดังต่อไปนี้
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสําคัญ

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1)

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

2. สาขาสาทร1)

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

3. สาขาสามเสน2)

22 ไร่ 27 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

4. สาขาภูเก็ต3)

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

-

5. สาขาสมุย2)

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

6. สาขาลําพูน2)

21 ไร่ 7 ตารางวา

7. สาขาราชบุรี3)

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

8. สาขาป่ าตอง2)

1 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

9. สาขาราไวย์2)

3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

10. สาขาเกาะพะงัน2)

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

11. สาขาบึงกาฬ3)

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

12. สาขาพัทยาเหนือ2)

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

13. สาขาแม่สาย3)

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

14. สาขาศาลายา3)

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

-

15. สาขาแม่สอด3)

21 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

16. สาขาถลาง3)

25 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

17. สาขาระนอง3)

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

18. สาขากัลปพฤกษ์3)

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

19. สาขาฝาง3)

26 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

20. สาขานครนายก3)

5ไร่

-

21. สาขานครอินทร์3)

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

-

คํามัน่ ต่ออายุ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 115
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ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสําคัญ

22. สาขาบ้านเพ3)

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

23. สาขาทุ่งสง3)

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

24. สาขาศรี นคริ นทร์ 23)

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

25. สาขาพิษณุโลก 23)

22 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

26. สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดนานาเจริ ญ(1)

-

400.3 ตารางเมตร

27. สาขาเกาะช้าง3)

6 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

28. สาขาโคราช 23)

22 ไร่ – งาน 27 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

29. สาขาน่าน3)

28 ไร่ – งาน 78.3 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

30. สาขาอ่าวนาง2)

6 ไร่

คํามัน่ ต่ออายุ

31. สาขากะรน2)

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

32. สาขาวาริ นชําราบ3)

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

33. สาขาหนองจอก3)

15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

-

34. สาขาแหลมฉบัง3)

17 ไร่ 1 งาน 42.6 ตารางวา

-

35. สาขาบางปู2)

1,998 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

36. สาขาศรี สะเกษ3)

56.6 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

37. สาขาป่ าตอง (ส่วนขยาย) 2)

200 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

38. สาขาราไวย์ (ส่วนขยาย)2)

1 ไร่ 50 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

39. สาขาวังหิ น3)

2,696 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

40. สาขากาฬสิ นธ์3)

20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

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

คํามัน่ ต่ออายุ

45. สาขาประชาอุทิศ3)

3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

46. สาขาสุขมุ วิท 713)

1 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ
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ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสําคัญ

47. สาขานวมินทร์ 703)

4 ไร่ 3 งาน – ตารางวา

คํามัน่ ต่ออายุ

48. สาขาชะอํา2)

8 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา

-

49. สาขาอ่อนนุช3)

2 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา

-

50. สาขาสุขสวัสดิ์3)

4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

-

51. สาขาลาดกระบัง3)

4 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา

-

52. สาขากบินทร์บุรี3)

25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา

-

53. สาขาตลาดนาทองเจริ ญ3)

1,728 ตารางเมตร

-

หมายเหตุ: 1) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาตํ่ากว่า 10 ปี
2) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาตั้งแต่ 10-20 ปี
3) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาตั้งแต่ 20-30 ปี

สิ ทธิการเช่ าในอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการจํานวนทั้งสิ้ น 15
แห่ ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง 4 ปี - 20 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่ าที่ เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 2 ปี - 18 ปี โดยมีรายละเอียดทําเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสําคัญดังต่อไปนี้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทําเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสําคัญ

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

ให้สิทธิได้เช่าก่อนผูอ้ ื่น
ภายหลังหมดอายุสญ
ั ญาเช่า

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

6. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

7. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 1,984 ตารางเมตร

คํามัน่ ต่ออายุ

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริ ญ

400.30 ตารางเมตร

-

9. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาตลาดวงศกร

59.5 ตารางเมตร

-

10. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาวังหิ น

400 ตารางเมตร

-

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 117
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พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสําคัญ

11. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาเพชรเกษม

9,968 ตารางเมตร

-

12. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาบางปู

1,998 ตารางเมตร

-

13. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาพระราม 4

1,200 ตารางเมตร

-

14. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทองหล่อ

1,500 ตารางเมตร

-

15. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาสัมมากร

0-3-67 ไร่

-
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4.5 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
4.5.1 เงินลงทุนบริษทั ย่ อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด
และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่า
เผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
บริ ษทั โปรมาร์ท จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
(ล้ านบาท)
3,408
161
3,137
3
6,709
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เงินลงทุนและรายละเอียดบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อ
บริษัทย่ อย
สยามฟูด เซอร์วสิ

ประเภทกิจการ

ธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์
อาหารในประเทศและ
นําเข้าจากต่างประเทศ เพื่อ
จําหน่ายไปยังลูกค้าทัว่
ประเทศ โดยดําเนินการคัด
สรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
คุณภาพทั้ง แช่แข็ง แช่เย็น
และอาหารแห้ง ได้แก่
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มัน
ฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม และ
ผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร
เป็ นต้น
ธุรกิจทางการค้าและจัด
Indoguna Vina
จําหน่ายอาหาร รวมทั้ง
Food Service
ธุรกิจนําเข้าและส่งออก
อาหารที่มีคุณภาพสูง ด้าน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหาร
ทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นม
ผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร
เป็ นต้น
แม็คโคร อาร์โอเอช ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ
รวมทั้งให้บริ การด้านการ
บริ หาร ด้านเทคนิค และ/
หรื อ การให้บริ การ
สนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
โปรมาร์ท
ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักแก่
บริ ษทั ในเครื อ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.99

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

3,183 ล้านบาท

3,183 ล้านบาท

100

5
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ

5
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ

99.99

3,507
ล้านบาท

3,137
ล้านบาท

99.99

10
ล้านบาท

2.5
ล้านบาท
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4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน หรื อบริ ษทั ร่ วมที่ มีวตั ถุประสงค์ใน
การประกอบกิ จการที่เป็ นส่ วนสนับสนุนกิจการบริ ษทั ฯ อันจะทําให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการหรื อ
ผลกําไรเพิ่มมากขึ้น หรื อธุ รกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุนการ
ดําเนิ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรื อเป็ นธุ รกิจซึ่ งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ มี
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ในคดีหรื อข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดที่อาจ
ส่ งผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่มีจานวนสู งเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งคดีที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
อย่างมีนยั สาคัญ และคดีอื่นที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ส่ วนที่ 1 ข้อ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 122
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสํ าคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
วันที่จดทะเบียน
: 10 พฤษภาคม 2531
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9888
เว็บไซต์
: www.siammakro.co.th
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ในการจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ให้แ ก่
ลูกค้าทัว่ ประเทศ โดยมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาด
เล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง ได้ แ ก่ กลุ่ ม ร้ า นค้ า ปลี ก รายย่ อ ย กลุ่ ม โฮเรก้ า
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 4,800,000,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริษทั ย่ อย
(1) บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด (“SFS”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)
วันที่จดทะเบียน
: 7 กันยายน 2527
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 2439 ถนนริ มทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์
: 0 2782 6000
โทรสาร
: 0 2782 6009
เว็บไซต์
: www.siamfoodservices.com
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น หน้าที่ 123

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้ านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จ
จัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 31,830,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 3,183,000,000 บาท จํานวน 31,830,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 3,183,000,000 บาท จํานวน 31,830,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
(2) Indoguna (Singapore) Pte Ltd (“INDS”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 199302834E
วันที่จดทะเบียน
: 8 พฤษภาคม 2536
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate, Singapore 758221
โทรศัพท์
: (65) 6755 0330
โทรสาร
: (65) 6755 9522
เว็บไซต์
: www.indoguna.com
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี่ เนื้ อสัตว์ตดั แบ่งและ
อาหารสําเร็ จรู ปภายใต้ชื่อ Carne Meats รวมทั้งนําเข้าและจัดจําหน่ าย
สิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ
ชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและ
อาหารพร้ อมปรุ งชั้น เลิ ศ จากทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริ การด้านอาหารในประเทศสิ งคโปร์ อาทิ
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
(3) Indoguna Dubai L.L.C (“INDD”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 78993
วันที่จดทะเบียน
: 15 กุมภาพันธ์ 2549
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1
P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates
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:
:
:
:

(971) 4 338 6304
(971) 4 338 6305
www.indoguna.com/indoguna-dubai-llc/
ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศจากทั้งใน
และต่ างประเทศ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จบริ การ
ด้านอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร
สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(4) Indoguna Lordly Company Limited (“LL”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: 0196081
: 14 สิ งหาคม 2530
: 14/F Chung Fung Commercial Building, 10 - 12 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์
: (852) 2730 2025
โทรสาร
: (852) 2730 2024
เว็บไซต์
: www.lordly.com.hk
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี ไข่น้ าํ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ตอบสนองความต้องการของกลุ่ ม ธุ รกิ จ
บริ การด้า นอาหารในฮ่ อ งกง อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร สายการบิ น
ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
(5) Just Meat Company Limited (“JM”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0972827
วันที่จดทะเบียน
: 25 พฤษภาคม 2548
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: G/F 45B Hau Wong Road, Kowloon City, Kowloon, Hong Kong
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:
:
:
:

(852) 2382 2026
(852) 3003 1331
www.justmeat.com.hk
ประกอบธุ รกิ จนําเข้าและจัด จําหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ด ้านอาหารสดชั้น ดี
จําพวกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในฮ่องกง
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
(6) MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C (“MAXZI”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 1309929
วันที่จดทะเบียน
: 18 ตุลาคม 2560
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: Al Shafar Investment Building, Shop No 20, P.O. Box 126113
Al Quoz 1, Dubai, United Arab Emirates
โทรศัพท์
: (971) 4 395 3988
เว็บไซต์
: https://maxzi.ae
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนิ นธุ รกิ จร้ านอาหาร และร้ านค้าปลี กขนาดเล็กในประเทศสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ทุนจดทะเบียน
: 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(7) Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 00029158
วันที่จดทะเบียน
: 29 พฤศจิกายน 2560
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: No 423, National Road 3, Phum Sre Nhor, Sangkat Porng Teuk,
Khan Dangkor, 12407, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์
: (855) 70 958 388
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนิ นธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องในประเทศ
กัมพูชา
ทุนจดทะเบียน
: 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
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(8) Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: 0312016132
: 15 ตุลาคม 2555
: 44B Phan Xich Long Street, Ward 3, Phu Nhuan District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์
: (84) 907 091 188
โทรสาร
: (84) 28 3995 6756
เว็บไซต์
: www.indogunavina.com
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิ ศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ ก ารด้า นอาหารในประเทศเวี ย ดนาม อาทิ โรงแรม ร้ า นอาหาร
รวมถึงธุรกิจให้บริ การอาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(9) บริษทั โปรมาร์ ท จํากัด (“PRO”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105558034130
วันที่จดทะเบียน
: 23 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9044
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 100,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000 บาท จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 2,500,000 บาท จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 25 บาท
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(10) บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จํากัด (“MROH”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105557153364
วันที่จดทะเบียน
: 14 ตุลาคม 2557
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0 2067 8999
โทรสาร
: 0 2067 9044
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร
ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
จํานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จํานวน 35,070,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 3,507,000,000 บาท จํานวน 35,070,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 3,136,980,000 บาท จํานวน 35,070,000 หุน้ โดยแบ่งเป็ น
- ทุนชําระแล้วมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท จํานวน 17,450,000 หุน้ และ
- ทุนชําระแล้วมูลค่าหุน้ ละ 79 บาท จํานวน 17,620,000 หุน้
(11) ARO Company Limited (“ARO”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 110245807
วันที่จดทะเบียน
: 28 พฤศจิกายน 2557
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: Unit 02, 04, 06, Level 11, Myanmar Centre Tower 1, No.192,
: Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านการตลาด และให้คาํ ปรึ กษาในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 183,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(12) CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: U51909DL2017FTC310809
วันที่จดทะเบียน
: 19 มกราคม 2560
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: 6th Floor, M3M Cosmopolitan, Sector 66 Off Golf Course Extension
Road, Gurugram 122002, Haryana, India
โทรศัพท์
: (91) 124 4479000
โทรสาร
: (91) 124 4479199
เว็บไซต์
: https://corporate.lotswholesale.com
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ประเภทธุรกิจ
: ดําเนินธุรกิจค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย
ทุนจดทะเบียน
: 500,000,000 รู ปีอินเดีย
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 452,857,120 รู ปีอินเดีย
(13) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 91440101MA59Q1XQ1D
วันที่จดทะเบียน
: 3 กรกฎาคม 2560
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: Zibian#01 of Floor 10, and Floor 11, No.65 Xianlie Middle Road,
Yuexiu District, Guangzhou, China
โทรศัพท์
: (86) 020 2333 6999
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนิ นธุ รกิ จค้าส่ ง และธุ รกิ จอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 หยวนเหริ นหมินปี้
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 25,000,000 หยวนเหริ นหมินปี้
(14) Makro (Cambodia) Company Limited (“MAC”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 00019245
วันที่จดทะเบียน
: 16 กันยายน 2559
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: No. 5734, Street 1003, Bayab Village, Sangkat Phnom Penh Thmey,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์
: (855) 23 977 377
เว็บไซต์
: www.makrocambodia.com
ประเภทธุรกิจ
: ดําเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
ทุนจดทะเบียน
: 68,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 42,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
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(15) ARO Commercial Company Limited (“MM”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 102936000
วันที่จดทะเบียน
: 3 กันยายน 2561
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
: La Pyi Wun Plaza, Room 409, 4th Floor,
37 Alan Pya Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
ประเภทธุรกิจ
: ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ค้า ส่ ง และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว : 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษทั ร่ วม
- ไม่มี 6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่ ที่มผี ลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
- ไม่มี 6.3 บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุน้

ผูส้ อบบัญชี

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000, 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991

:

- นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
- นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112
- นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323
- นางสาวสุ จิตรา มะเสนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8645
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2677 2000 โทรสาร 0 2677 2222
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:

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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 132

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น ล่ า สุ ด วัน ที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน
2,400,000,000 บ าท เป็ น ทุน ชํ า ระแ ล ว้ จํ า น วน 2,400,000,000 บ าท โด ยเป็ น หุ ้น ส าม ญั ทั ้ ง สิ ้ น
4,800,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ด ณ วันที่ 23 สิ งหาคม 2561 มีดงั นี้
รายชื่อ
จํานวนหุ้น
สั ดส่ วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
1. บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด*
2,640,302,800
55.01
2. บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)*
1,827,598,700
38.07
3. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว
40,296,000
0.84
4. กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพล
25,195,300
0.52
5. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว 75/25
17,688,400
0.37
6. AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P
15,882,000
0.33
7. นายปริ ญญา เธี ยรวร
15,100,000
0.31
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
11,258,900
0.23
9. กองทุนเปิ ดบัวหลวงเฟล็กซิ เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
10,960,100
0.23
10. นายสุ รชัย บุณยประทีปรัตน์
9,195,000
0.19
รวม
4,613,477,200
96.10

หมายเหตุ : * บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ในกลุ่ มเครื อ
ซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ฯ รวมกัน ร้ อยละ 93.08 ของหุ ้นที่ออกและเรี ยกชําระ
แล้วทั้งหมด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 133
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7.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีข อ้ ตกลงระหว่า งผูถ้ ือ หุ ้น รายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ องที่ มีผ ลกระทบต่อ การออก
และเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ

7.4

การออกหลักทรัพย์ อนื่
- ไม่มี -

7.5

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.5.1

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หากไม่มีความจําเป็ นอื่นใด คณะกรรมการบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่ จะ
เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ท ธิ ที่หักภาษี เงิ นได้แล้วในแต่ ละปี โดยเริ่ มจากผลการดําเนิ นงานตั้งแต่ ปี
2537 เป็ นต้นไป

7.5.2

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาเป็ นครั้งคราว
ไป

7.5.3

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2556 - 2560)
กําไรต่อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2556 ถึง 2560 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2560 ร้อยละ 9.4
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของบริ ษทั ฯ โดยตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเฉลี่ยร้อยละ 78.0 ต่อปี
และเงินปันผลต่อหุน้ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 4.7

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 134

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2556 - 2560)
2556*
กําไรต่อหุน้ (บาท)
0.90
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
0.80
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
89.1

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

2557*
1.03
0.77
75.1

2558
1.12
0.85
75.9

2559
1.13
0.85
75.4

2560
1.29
0.96
74.6

หมายเหตุ:
*
ในปี 2558 ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง งบกําไรขาดทุ น รวม งบกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม ย้อ นหลังปี 2556 และ 2557
เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 135
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลัน่ กรองเรื่ องที่สาํ คัญซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
- คณะผูบ้ ริ หาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกรรมการจํานวน 15 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 7 คนโดยในจํานวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 คน
(เท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ) จํานวน 8 คน
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผูแ้ ต่ งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยส่ งหนังสื อนัด
ประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณี
ที่ ป ระธานกรรมการอาจขาดความเป็ นอิ ส ระหรื อ มี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ใ นวาระที่ พิ จ ารณา
ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็ นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 136

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริษทั ฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายธี ระ วิภูชนิน

4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

5. นายโชติ โภควนิช

6. นายชวลิต อัตถศาสตร์

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

8. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์
13. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
14. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

ประธานกรรมการ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการที่ 1
และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการที่ 2

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

เม.ย. 2560 เม.ย. 2563
เม.ย. 2561 เม.ย. 2564
เม.ย. 2561 เม.ย. 2564

การประชุ ม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
บริษัทฯ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กํากับดูแล ผู้ถือหุ้น
กําหนด
กิจการ
ค่ าตอบแทน
(7 ครั้ง)
(5 ครั้ง)
(2 ครั้ง)
(2 ครั้ง)
(1 ครั้ง)
6/7
2/2
1/1
7/7

5/5

-

-

1/1

7/7

5/5

2/2

2/2

1/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2562

7/7

4/5

-

2/2

1/1

เม.ย. 2561 เม.ย. 2564

7/7

5/5

-

2/2

1/1

เม.ย. 2561 เม.ย. 2564

6/7

5/5

2/2

-

1/1

เม.ย. 2558 เม.ย. 2562

7/7

-

2/2

-

1/1

เม.ย. 2560 เม.ย. 2563
กรรมการ
เม.ย. 2560 เม.ย. 2563
กรรมการ
เม.ย. 2560 เม.ย. 2563
กรรมการ
เม.ย. 2561 เม.ย. 2564
กรรมการ
เม.ย. 2559 เม.ย. 2562
กรรมการ
เม.ย. 2559 เม.ย. 2562
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแล เม.ย. 2559 กิจการ
เม.ย. 2562
กรรมการ
เม.ย. 2560 เม.ย. 2563

7/7

-

-

-

1/1

7/7

-

-

-

1/1

7/7

-

-

-

1/1

7/7

-

-

-

1/1

4/7

-

-

-

1/1

6/7

-

-

-

0/1

7/7

-

-

2/2

1/1

7/7

-

-

-

1/1

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 137
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รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ ในปี 2561 และ 2560
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายธีระ วิภูชนิน
4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
5. นายโชติ โภควนิช
6. นายชวลิต อัตถศาสตร์
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ
9. ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิช
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์
13. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
14. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
16. นายชิ หลุง ลิน
17. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
18. นางสาวนฤมล วรสุนทรารมณ์(1)
19. นายอัคเซล มิคาเอล ลูคชี่(2)

จํานวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31 ธันวาคม
2561
2560
200
200
N/A
N/A

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)
-

หมายเหตุ: (1) รับตําแหน่งเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561
(2) รับตําแหน่งเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 และลาออกจากบริ ษทั ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561

องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน
หรื อจํานวนขั้นตํ่าตามที่ กฎหมายและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กําหนดแต่ไม่เกินสิ บห้า (15) คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้อง
เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีลกั ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ ยวข้อง กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารอย่าง
น้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมที่บริ ษทั ดําเนินกิจการอยู่
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 138
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วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กําหนดว่า ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่ อยู่ในตําแหน่ งนานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคี ยงที่ สุดถึงส่ วน 1 ใน 3 กรรมการ
ซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
กรรมการซึ่งมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
นายก่ อศักดิ์ ไชยรั ศมี ศกั ดิ์ หรื อ นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์ หรื อ นายณรงค์ เจี ยรวนนท์ หรื อ นายประเสริ ฐ
จารุ พนิ ช คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อชื่ อร่ วมกับ นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล หรื อ นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐาพันธ์ หรื อ
นายพิ ท ยา เจี ยรวิสิ ฐกุล หรื อ นายปิ ยะวัฒ น์ ฐิ ต ะสัทธาวรกุล รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญ ของ
บริ ษทั ฯ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั ฯ
1) ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่ เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยส่ งหนังสื อ นัด ประชุ มไม่ น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุ ม เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ฯ มี เวลาเพี ยง
พอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร
3) มีหน้าที่ ควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะนําเสนอข้อมูล
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน
การอภิปราย และสรุ ปมติที่ประชุม
4) มีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการ เช่ น การ
แสดงตน งดออกเสี ยงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) สื่ อสารข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ
6) สนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น และทําหน้าที่ เป็ นประธานในที่ประชุ ม เพื่อ
ควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
7) สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่กาํ หนดทิศทางและนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ ที่ชดั เจน เหมาะสม ตาม
สภาพแวดล้อ มและการเปลี่ ย นแปลงปั จจัย ต่ า ง ๆ พร้ อมทั้งให้มี ก ารสื่ อ สารให้ ทุ ก คนในองค์ก ร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ มีหน้าที่กาํ กับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพื่ อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษ ทั ฯ และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ด้วยความโปร่ งใสและ
เป็ นธรรม ภายใต้ก รอบข้อ กํา หนดของกฎหมาย จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ผลกระทบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับสากล
2) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี หน้าที่ ในการกําหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและกลยุทธ์ระยะ
ปานกลาง พร้อมทั้งแผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักของบริ ษ ทั ฯ โดยพิ จารณาถึ งการจัดสรรทรั พยากรและการควบคุ มการดําเนิ นงานที่
เหมาะสม รวมถึ งการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่ อาจมี ผลกระทบต่ อ
ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ที่ เกี่ ยวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนกํากับดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การดําเนิ นการให้
เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณประจําปี ที่ กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่ อ
เพิ่ มมูลค่ าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ด ให้แก่ กิจการ รวมทั้งสนับ สนุ น ให้มีการพิ จารณาทบทวนแผนงาน
กลยุทธ์และภารกิจบริ ษทั ฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ต้อ งจัด ทํากฎบัต รคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ นโยบายการกํากับ ดู แ ลกิ จการ
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ น
แนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติ ค วบคู่ ไปกับข้อบังคับ และระเบี ยบของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้เกิ ด ความ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ต้องปฏิ บัติ หน้าที่ ด ้วยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อการ
ตัดสิ นใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
5) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการอนุมตั ิในส่ วนการดําเนิ นการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
6) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ต้องให้บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี ระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การ
สอบบัญชี การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ มภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ
มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และทบทวนระบบการบริ ห ารความเสี่ ยง การควบคุ ม ภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็ นประจําเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
7) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องละเว้นหรื อหลี กเลี่ยงการมี ส่วนร่ วมในกิ จการใด ๆ ซึ่ งมี ส่วนได้เสี ยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งสอดส่ องดูแล
เรื่ องการจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนดูแลให้
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มี แนวทางและวิธีปฏิ บ ัติเพื่ อให้การทํารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขั้นตอนการดําเนิ นการและการ
เปิ ดเผยข้อมูล ตามที่ กฎหมายกําหนดและเพื่อให้เป็ นไปเพื่ อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวมเป็ นสําคัญ
8) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ต้อ งจัด ให้ มี เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ ค ําแนะนําทางด้า นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
9) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองทั้งคณะ และ
รายบุคคลเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยร่ วมกันพิจารณาผลการดําเนินงานและปัญหาเพื่อ
สะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานและหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข
10) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็ค
โคร เป็ นประจําทุกปี และกําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
11) กรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง
หากมีภารกิจสําคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
12) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง
13) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้มีการส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
14) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย รวมถึ งระดับการแต่ งตั้ง
บุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย ระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ย่อยที่เหมาะสม
15) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ส่งเสริ มให้มีการพัฒนากรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การเข้าร่ วมการ
อบรม การสัมมนา การดูงานต่างประเทศ เป็ นต้น
16) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กํากับดูแลให้มีแผนสื บทอดตําแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมการ
สื บทอดตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง และให้ ป ระธานเจ้า หน้าที่ บ ริ ห าร - กลุ่ ม ธุ ร กิ จสยามแม็ ค โคร และ/หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนสื บทอดตําแหน่ งต่ อคณะกรรมการเพื่อทราบ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
17) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ควรดู แลให้ฝ่ ายบริ หารมี การทบทวน พัฒ นาดู แลการใช้ทรั พ ยากร ได้แ ก่
การเงิ น การผลิ ต ภูมิปัญญา ด้านบุ คลกร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
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18) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์ รัปชัน
รวมถึงส่ งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
19) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลซึ่ งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุ นให้บริ ษทั จัดทํา
คําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการเพื่ อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ นทุ กไตรมาส อนึ่ ง ใน
กรณี ที่การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่ งเป็ นการเฉพาะกรรมการ
รายนั้น ควรดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
20) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ กาํ กับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีการติ ดตามและประเมินฐานะทางการเงิ น
ของกิ จการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ และในกรณี ที่บริ ษทั ฯประสบปั ญหา
หรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริ ษทั ฯ กําหนด
แผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยูร่ อด และ/หรื อเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
21) คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น และดํา เนิ น งานโดยรั ก ษา
ผลประโยชน์ข องผูถ้ ื อ หุ ้น รวมถึ งการดําเนิ น การจัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอื้อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ของตน
การสรรหา การแต่ งตั้ง และการพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษทั ฯ
1) มี คุ ณ สมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ กาํ หนด เช่ น พ.ร.บ.บริ ษ ทั
มหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มี ความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและคุ ณ ลักษณะเฉพาะด้าน
ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ตลอดจนเพศและอายุ
3) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี จริ ย ธรรมในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และมี เวลาอย่ างเพี ย งพอที่ จ ะอุ ทิ ศ ความรู ้
ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
4) พิจารณาจํานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
และมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่ วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทํางานของคณะกรรมการ การดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน
5) การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกบั บริ ษทั ฯ
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การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการบริษทั ฯ
1) บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ า รั บ การพิ จ ารณ าคั ด เลื อ กเป็ นกรรมการเป็ นการล่ ว งหน้ า ตามหลั ก เกณฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ
ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 โดยรายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้
อย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรม
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ทําหน้าที่ คดั เลื อกและสรรหาบุ ค คลที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม เพื่ อ ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการหรื อกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ และนํา เสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ ก. เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้ง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
การพ้ นจากตําแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ
1) ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการออกจากตํา แหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัต รา โดยให้
กรรมการที่ อยู่ในตําแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ถ้าจํานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
2) นอกจากการพ้น จากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น จากตําแหน่ งเมื่ อ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และ/หรื อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบ
ด้วยก็ได้
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4) ในการลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึ งคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
5) ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุ คคลซึ่ งมี คุณ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ้ นั จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่ มธุ รกิ จฟูด เซอร์ วิส เอเชี ยแปซิ ฟิ กและ
ตะวันออกกลาง
3. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริ หาร
การเงิน
4. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
รองประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร - กลุ่ ม ธุ ร กิ จ สยามแม็ ค โคร สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ
5. นางสาวนฤมล วรสุ นทรารมณ์* รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
6. นายอัคเซล มิคาเอล ลูคชี่**
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - หน่วยธุรกิจแม็คโคร ประเทศไทย

1. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
2. นายชิ หลุง ลิน

หมายเหตุ: - ผูบ้ ริ หารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็ นผูบ้ ริ หารตามนิ ยามที่ ประกาศกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนภายใต้
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
* รับตําแหน่งเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561
** รับตําแหน่งเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 และลาออกจากบริ ษทั ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561
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บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการจัดองค์ กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้ า
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
- กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วิส
เอเชียแปซิฟิก
และตะวันออกกลาง

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริ หารการเงิน
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เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 กัน ยายน 2560 เพื่ อ รั บผิ ด ชอบดําเนิ นการในนามของบริ ษ ัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4) จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย (กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้นจาก
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
5) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ขา้ งต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย และ/หรือ บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
ตามเอกสารแนบ 2
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8.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561
8.3.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
8.3.1.1 กรรมการบริษทั ฯ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ปี 2561 จํานวน 15 ราย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 43.62 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเที ยบกับองค์กรที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และมีขนาดธุ รกิ จใกล้เคี ยงกันตลอดจนผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และสภาวการณ์
ของธุรกิจโดยรวม ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2560
(บาท/เดือน)
160,000

ปี 2561
(บาท/เดือน)
160,000

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน

140,000

140,000

3. นายธีระ วิภูชนิน

135,000

135,000

4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

130,000

130,000

5. นายโชติ โภควนิช

120,000

120,000

6. นายชวลิต อัตถศาสตร์

120,000

120,000

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

105,000

105,000

8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ

100,000

100,000

9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

100,000

100,000

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

100,000

100,000

11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

100,000

100,000

12. นายณรงค์ เจียรวนนท์

100,000

100,000

100,000
105,000
100,000
10.2 ล้านบาท

100,000
105,000
100,000
23.04 ล้านบาท

รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น

13. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
14. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เงินโบนัสประจําปี
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8.3.1.2 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ราย ได้รับค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.3.1.3 กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนจํา นวน 3 ราย ได้รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.3.1.4 กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการจํานวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.3.1.5 ผู้บริหาร
ในปี 2561 ผูบ้ ริ หาร จํานวน 6 ราย (รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการ
ปรับเปลี่ยนตําแหน่ งในระหว่างปี ) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 137.31 ล้านบาท
ซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส
8.3.2 ค่ าตอบแทนอืน่
8.3.2.1 กรรมการบริ ษั ท ฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ไม่มี 8.3.2.2 ผู้บริหาร
ในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้จ่ายค่ าตอบแทนอื่ น ๆ ให้แก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ จํานวน 6 ราย
(รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการปรับเปลี่ ยนตําแหน่ งในระหว่างปี )
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 29.27 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่ วนที่
บริ ษทั ฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดื อน) และค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารชาวต่างประเทศ เช่ น
ค่าเช่าบ้าน ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็ นต้น
รายการค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห ารข้า งต้น ใช้ต ามเกณฑ์ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารจ่ า ยออกไปใน
ระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
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บริ ษั ท ซึ่ งได้ จั ด ทํ า ขึ้ นตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
8.4 บุคลากร
8.4.1 จํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแต่ ละสายงานหลัก
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยในแต่ละสายงาน
SML
พนักงาน
ปฏิบตั ิการ
(คน)
พนักงาน
สํานักงาน
(คน)

SFS INDV INDS INDD LL

JM MAXZI INDC PRO MROH ARO MAC CPWI MGZ MM

รวม

13,727

-

-

-

58

24

-

20

-

-

-

-

76

135

52

7

14,099

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*
(ล้ านบาท)

4,827

147

40

252

43

28

-

9

9

-

-

-

72

158

32

1

5,618

หมายเหตุ: * จํานวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานไม่ได้รวมส่ วนของผูบ้ ริ หาร
ชื่อบริ ษทั
SML
SFS
INDV
INDS
INDD
LL
JM
MAXZI

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
Indoguna (Singapore) Pte Ltd
Indoguna Dubai L.L.C
Indoguna Lordly Company Limited
Just Meat Company Limited
Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C

INDC
PRO
MROH
ARO
MAC
CPWI
MGZ
MM

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

8.4.2 การเปลีย่ นแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสํ าคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี 8.4.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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8.4.4 นโยบายในการพัฒนาบุคคล
ตลอดระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิ จเกื อบสามทศวรรษ บริ ษทั ฯ มุ่งเสริ มสร้างและพัฒนาบุ คลากรให้
เติบโตไปพร้อมกับธุ รกิจ ก้าวไกลทั้งเส้นทางอาชี พ แนวคิด ความรู ้ และความสามารถ ควบคู่ไปกับ
การหล่อหลอมให้บุคลากรเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง ทั้งนี้ บุคลากรของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นฟั นเฟื องสําคัญ
ที่ มีส่วนร่ วมส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ภารกิ จต่างๆ ขององค์กรดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล สร้างความสําเร็ จและความเจริ ญเติบโตให้แก่องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปั จจุบนั
ที่การแข่งขันในภาคธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น นํามาซึ่ งความท้าทายของบริ ษทั ฯ
ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อการเติบโตของธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
การเพิ่มพูนทักษะของพนักงานให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรมและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ อี กหนึ่ งความท้าทายที่
สําคัญ คื อ การสร้ างสภาพแวดล้อมให้บุ ค ลากรที่ มี ค วามหลากหลาย และมี ช่ วงอายุที่ ต่ างกันให้
สามารถทํางานร่ วมกันอย่างกลมเกลียวได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ถือว่าการบริ หารจัดการปั จจัยเหล่านี้ ลว้ น
เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่งที่จะนําพาองค์กรไปสู่ยคุ แม็คโคร 4.0 ได้ตามเป้ าหมาย
เสริมสร้ างพลังคน เสริมส่ งองค์ กรที่ยงั่ ยืน
ธุรกิจค้าปลีกเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันและเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ ง เช่นเดียวกับการพัฒนาบุคลากรของ
บริ ษทั ฯ ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่คนทุกรุ่ นอยากเข้ามาร่ วมงาน ซึ่ งเป็ นไปตามเป้ าหมายหลัก
ประการที่ 6 ภายใต้ยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 บริ ษทั ฯ จึงมุ่งขับเคลื่อนการดําเนิ นงานด้านทรัพยากร
บุ ค คลตามกลยุท ธ์ G4G “Grow our People for Growth” และกรอบการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากร
บุคคล โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางการสรรหาบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความ
หลากหลายทั้งความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้เป็ นไปตามเป้ าหมายในการพัฒนาธุ รกิจ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการดูแลความเป็ นอยู่ที่ดีและสนับสนุ นการดําเนิ นงานที่
เกี่ ยวข้อ งกับ บุ ค ลากรในทุ กมิ ติ ทั้งการพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน และการปลูกฝั งวัฒ นธรรม
องค์กรที่ แข็งแกร่ ง เพื่อสร้างความผูกพันให้พนักงานอยู่ร่วมเป็ นสมาชิ กครอบครัวแม็คโครในระยะ
ยาว ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าํ และสร้างความเป็ นมืออาชี พของพนักงานในทุก ๆ
ระดับ
พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 มุ่งเน้นเรื่ องการขับเคลื่อนธุ รกิ จด้วยเทคโนโลยี ความคิ ดสร้างสรรค์ การ
พัฒนานวัตกรรมและการทํางานแบบร่ วมมือกันเป็ นทีม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับกลยุทธ์ธุรกิ จ ซึ่ งเพิ่มรู ปแบบการ
ดําเนิ นธุ รกิจที่ ใช้เทคโนโลยีและช่องทางการซื้ อขายดิจิทลั สมัยใหม่ อาทิ การซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ และผ่านแอพพลิเคชัน ดังนั้นความท้าทายที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือ การพัฒนาพนักงานให้
สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมเพื่อ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 150
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สร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ให้กบั พนักงานทุ กคน หรื อที่ เรี ยกว่า Digital Literacy Capability Framework ตลอดจนเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ดิ จิทัลแบบเฉพาะเจาะจงสําหรั บงานในแต่ ละแผนกที่ แ ตกต่ างกัน
(Functional Capability) อาทิ ด้านการตลาดดิจิทลั การจัดการสายโซ่อุปทานดิจิทลั และการเงินดิจิทลั
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของผูน้ าํ ด้านการวางกลยุทธ์ดิจิทลั เพื่อให้เท่าทันแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลง เฝ้ าระวังความเสี่ ย งด้า นการพลิ ก ผัน ทางดิ จิ ทัล (Digital Disruption) และวาง
แนวทางการจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ได้นาํ เทคโนโลยีเข้ามา
ปรับปรุ งระบบการจัดการทรัพยากรบุ คคลภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น อีกทั้งยังนําเทคโนโลยี
อัตโนมัติ (Automation) เข้ามาสนับสนุ นในบางขั้นตอนของกระบวนการทํางาน เพื่อลดภาระของ
พนักงานที่ทาํ งานในศูนย์กระจายสิ นค้า เป็ นต้น
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ ง ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดี ย และ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีแผนจะเปิ ดสาขาใหม่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเมียนมา
โดยบริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมสํ า หรั บ พนั ก งานที่ รั บ ตํา แหน่ ง ไปต่ า งประเทศทั้ง ทางด้า น
ภาษาอังกฤษ ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละประเทศ และการบริ หารจัดการ
งานแบบยื ด หยุ่ น และคล่ อ งตัว (Agile Project Management) เป็ นต้น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้
รอบด้าน และมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานในสาขาต่างประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาส
ให้ พ นัก งานจากสาขาต่ างประเทศเข้า มาร่ วมฝึ กอบรมและเรี ย นรู ้ งานในประเทศไทย รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทํางานในประเทศของตน เพื่อกระตุน้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
การร่ วมมือกันระหว่างประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับพันธกิ จของบริ ษทั ฯ ในการศึ กษาทําความเข้าใจ
ในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น
บริ ษทั ฯ มีโครงการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานที่จดั ขึ้นเป็ นประจําของแต่ละสายงาน อาทิ
โครงการ Staff 2 Potential สํ า หรั บ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร 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 สํ า หรั บ ผู ้จัด การแผนก และโครงการ Food Service Academy สํ า หรั บ การเตรี ย ม
ความพร้ อ มให้ บ ริ ษ ัท ฯ มุ่ งเน้น ไปสู่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า HoReCa มากขึ้ น ในอนาคต รวมถึ ง การจัด การ
ฝึ กอบรมโดยเชฟ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารสดสําหรับพนักงานที่สาขา เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังเปิ ดโอกาสให้พ นักงานได้นาํ ทฤษฎี มาใช้ในการลงมื อปฏิ บตั ิ จริ งผ่านการเข้าร่ วมการฝึ กอบรม
สัมมนาเชิ งปฏิ บ ัติการ และการหมุนเปลี่ ยนหน้าที่ งานภายในองค์กร เพื่ อส่ งเสริ มให้พ นักงานได้
เพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ และได้มีโอกาสร่ วมงานกับหน่วยงานอื่นอีกด้วย สําหรับการพัฒนาศักยภาพใน
ระดับ ผู บ้ ริ ห าร บริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมผูบ้ ริ ห ารผ่ า นสถาบัน ผู ้นํา เครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์
(C.P. Leadership Institute) ใน ห ลั ก สู ต ร เช่ น ALP (Advance Leader Program) BLP (Business
Leader Program) หรื อ NLP (New Leader Program) นอกจากจัด ฝึ กอบรมสํ า หรั บ พนั ก งานแล้ว
บริ ษทั ฯ ยังร่ วมกับสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาํ หรับ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 151
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นักเรี ยน 35 คน โดยนักเรี ยนจะได้รับโอกาสให้เข้ามาฝึ กงานที่แม็คโครเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เข้าทํางานกับบริ ษทั ฯ ในอนาคต
ในปี 2561 พนักงานบริ ษทั ฯ ได้ฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็ นจํานวน 9.06 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี และพนักงาน
ในระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป ได้รับการฝึ กอบรมเฉลี่ย 10.39 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
ก้ าวไกลในทุกวัย ก้ าวไปร่ วมกัน
เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีศกั ยภาพจากทุกช่วงอายุให้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครัวแม็คโครและอยู่
ร่ วมกับองค์กรในระยะยาว บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งมอบคุณค่าให้แก่พนักงานใน 5 มิติ ได้แก่
1. สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่ วนตัว
2. ปรับปรุ งโครงสร้างด้านสายอาชี พและนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าและ
เติบโตในสายงานของตนอย่างชัดเจน
3. มอบผลตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ดีและเหมาะสมสําหรับหน้าที่การงาน
4. พัฒนาผูน้ าํ ที่มีคุณภาพเพื่อนําพาพนักงานทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สรรหาพนักงานและสร้างกําลังคนให้เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ
ทั้งหมดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของความตั้งใจของบริ ษ ทั ฯ ที่ จะปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ างให้เป็ นรู ป แบบ
“ยืดหยุน่ และคล่องตัว” (Agile Organization) ซึ่ งเป็ นแนวคิดการทํางานที่เน้นการร่ วมมือกันโดยไม่มี
กํา แพงกั้น ระหว่ า งแต่ ล ะแผนก มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ เปลี่ ย นและตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ได้อย่างทันท่ วงที นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุ นให้
พนัก งานกล้าคิ ด กล้าแสดงออก เพื่ อร่ ว มกัน เป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับ เคลื่ อนองค์ก รให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จตามวิสยั ทัศน์ที่ได้วางไว้
ณ ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ มี จาํ นวนบุ ค ลากรทั้งหมดกว่ า 16,000 คน ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบไปด้วยกลุ่ ม
เจเนเรชัน X และ Y ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่กาํ ลังเพิ่ มจํานวนมากขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
เล็งเห็นถึงแนวโน้มที่ กลุ่มเจเนเรชัน X และกลุ่มเจเนเรชัน Y จะสามารถเข้ามาดํารงตําแหน่ งระดับ
ผูบ้ ริ หารมากยิ่งขึ้ น ในขณะที่ ผูบ้ ริ หารปั จจุบนั เริ่ มเกษียณอายุ บริ ษทั ฯ จึงต้องเตรี ยมพร้อมสําหรับ
การเปลี่ ย นผ่า นระหว่างรุ่ น และจัด ทําแผนการสื บ ทอดตํา แหน่ งให้ ชัด เจน เพื่ อ ให้ ม ่นั ใจว่าจะมี
บุคลากรที่ มีศกั ยภาพพร้อมรับตําแหน่ งต่ อไปโดยไม่ส่งผลกระทบกับความต่ อเนื่ องในการดําเนิ น
ธุ รกิ จ อี กทั้งยังเป็ นการสื บทอดและส่ งมอบองค์ความรู ้และประสบการณ์ ของผูบ้ ริ หารรุ่ นก่ อนให้
กลายเป็ นทรั พ ย์สิ น ทางความรู ้ ข ององค์กร โดยเฉพาะสําหรั บ ตําแหน่ งระดับ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และระดับ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร (Chief Level) ระดับผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (Chief
Level - 1) ระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย (Chief Level - 2) ระดับรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย (Chief Level - 3)
และระดับผูจ้ ดั การอาวุโส (Chief Level - 4) บริ ษทั ฯ ประเมินความพร้อมของผูส้ ื บทอดตําแหน่งโดย
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ผูท้ ี่พร้อมจะสื บทอดตําแหน่ งงานทันที , ในอีก 1 - 3 ปี ข้างหน้า หรื อใน
อีก 3 - 5 ปี ข้างหน้า ซึ่ งระดับความพร้อมนี้จะมีผลต่อความเข้มข้นในการพัฒนารู ปแบบและเครื่ องมือ
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ที่ ใช้ในการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ซึ่ งนอกจากด้านความสามารถเชิ งเทคนิ คแล้ว บริ ษทั ฯ จะพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการบริ หารจัดการใน 3 ด้านหลัก คือ
1. การคิ ดเร็ ว ทําเร็ ว (Speed) หมายถึง การกล้าคิ ด ลงมือทํา กล้าลองผิดลองถูกและเรี ยนรู ้จาก
ความสําเร็ จหรื อข้อผิดพลาด เพื่อนําไปปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การรู ้จกั ทํางานร่ วมกัน (Collaborative) ผสมผสาน ร่ วมกันทํางาน นําจุดแข็งของแต่ละคนใน
ทีมที่อาจมีความเหมือน ความแตกต่าง ทั้งด้านความคิ ดและประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ด
3. การใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ (Creative and Innovative) กล้าคิดแตกต่าง สร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ ๆ
ที่นาํ พาองค์กรก้าวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในด้านการพัฒ นาผูน้ ํารุ่ น ใหม่ บริ ษ ัท ฯ ได้พ ัฒ นาโครงการ “Young Talent” เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้
บุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภาพได้พฒ
ั นาทักษะและเติ บโตในสายงานอาชี พของตนเอง ณ ปั จจุบนั มี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 23 คน
สิ่ งที่ เป็ นหัวใจในการขับ เคลื่ อนองค์กรให้บ รรลุ ต ามวิสัย ทัศ น์ คื อ การสร้ างวัฒ นธรรมองค์กรที่
แข็งแกร่ ง ซึ่ งจะช่วยหล่อหลอมให้พนักงานในทุกระดับเติบโตและทํางานร่ วมกันด้วยความรักและ
ความสามัคคี บริ ษ ทั ฯ จึ งเน้นยํ้าการปลูกฝั งค่ านิ ยม “VICTORY - 7 ค่ านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร”
ให้กบั พนักงานทุกคนนับตั้งแต่กา้ วแรกที่ เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ผ่านการดําเนิ นกิจกรรม Makro
Day One ซึ่ งประกอบไปด้ว ยการให้ ค วามรู ้ ใ นการทํา งานและพิ ธี บ ายศรี สู่ ข วัญ โดยประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโครจะเข้าร่ วมกิ จกรรมทุ กครั้ง เพื่ อต้อนรับพนักงานอย่าง
อบอุ่น สําหรับพนักงานสํานักงานใหญ่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศก่ อนเริ่ มปฏิ บตั ิ งานจริ ง
ทั้งนี้ ก้าวต่ อไปของบริ ษทั ฯ คื อ การพัฒนากรอบ “ผูน้ าํ 4.0” (Leadership 4.0) ซึ่ งเป็ นการยกระดับ
พัฒนาทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 ไม่ใช่ เพียงแค่สําหรับผูบ้ ริ หาร
เท่ านั้น แต่ สําหรับพนักงานทุ กคน เพื่ อเป็ นพลังขับเคลื่ อนให้บริ ษ ทั ฯ ก้าวต่ อไปบนพื้ นฐานของ
วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ งและยัง่ ยืน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและดูแลสวัสดิ ภาพ
ของพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มน่ั ใจว่าสมาชิกครอบครัวแม็คโครทุกคนมีความสุ ขในทุก ๆ วันที่
มาทํางาน ในด้านการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน บริ ษทั ฯ ดําเนิ นงานตามนโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชนและ
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงาน ซึ่ งสอดคล้องกับข้อตกลงด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลแห่ งสหประชาชาติ โดย
กําหนดให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กคน เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งกันและกัน ไม่เลือกปฏิ บตั ิ
ครอบคลุ มตลอดห่ วงโซ่ อุ ป ทานของบริ ษ ัท ฯ โดยรายละเอี ย ดของนโยบายด้านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สามารถติดตามได้ในรายงานความยัง่ ยืนประจําปี ของบริ ษทั ฯ
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สร้ างสรรค์ องค์ กรแห่ งนวัตกรรม
การก้าวสู่ “องค์กรแห่ งนวัตกรรม” ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 เนื่องจาก
นวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุ รกิจ ยกระดับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน เพิ่มศักยภาพใน
การแข่ งขันของบริ ษทั ฯ สอดรับ กับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ มุ่งสร้ างเศรษฐกิ จที่ ขบั เคลื่ อนด้วย
นวัตกรรม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการปลูกฝัง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ในองค์กร โดยสร้าง
ความตระหนั ก รู ้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกับ นวัต กรรมให้ กับ พนั ก งานทุ ก ระดับ ตลอดจนสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้บุคลากรมีความตื่นตัวและคํานึงถึงความสําคัญของนวัตกรรมซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือที่
จะช่วยยกระดับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร
และตอบโจทย์ค วามต้องการของธุ รกิ จ ทั้งนี้ แผนก Synergy & Innovation เป็ นแกนหลักในการ
ขับเคลื่ อนและกระตุน้ ให้เกิ ดการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็ นระบบ โดยส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ของพนักงานผ่านเว็ปไซต์ Makro Innovation System ซึ่ งเป็ นระบบออนไลน์ (E-Learning)
เป็ นแหล่งความรู ้ และเป็ นช่ องทางที่ พนักงานสามารถนําเสนอโครงการ หรื อไอเดี ยต่าง ๆ รวมทั้ง
พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม การสื่ อสารภายในและการจัดทํากิจกรรม เช่ น กิ จกรรมวันนวัตกรรม
ประจําไตรมาส กิ จกรรมโรดโชว์ตามภูมิภาคและสาขาแม็คโคร และนําผลการดําเนิ นงาน รวมถึ ง
แผนงานในปี ถัดไปมารายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เพื่ อทราบเป็ นประจําทุ กปี โดยบริ ษทั ฯ
ตั้งเป้ าหมายในการสร้างพนักงานให้เป็ น “นวัตกร” ได้ 5,000 คนภายในปี 2565 และการเพิ่มจํานวน
พนักงานที่ รับรู ้และเข้าใจในเรื่ องนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง โดยพนักงานของบริ ษทั ฯ บางส่ วนได้มี
ส่ วนร่ วมทําโครงการจนสําเร็ จ และผ่านเกณฑ์การเป็ นนวัตกร แล้ว จํานวน 129 คน
บริ ษทั ฯ ได้วางระบบการจัดการนวัตกรรมอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่ประจําอยู่ในสาขาของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
แม็คโครได้มีส่วนร่ วมในการคิ ดสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การสร้างสรรค์กระบวนการ
ใหม่ (Process Innovation) การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ (Product Innovation) การสร้ า งสรรค์
บริ การใหม่ (Service Innovation) และ การสร้ า งสรรค์ ธุ ร กิ จ ใหม่ (Business Model Innovation)
นอกจากนี้ แผนกฯ ยังกําหนดให้มีผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ เป็ น “Innovation Leader” หรื อผูน้ าํ ด้านนวัตกรรม
ของแต่ละแผนก โดยคัดเลือกบุคลากรที่ มีคุณสมบัติชอบคิ ดค้นสิ่ งใหม่ ๆ มีทกั ษะในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหา เพื่อสร้างพนักงานต้นแบบที่เป็ นกําลังสําคัญในการส่ งเสริ มให้เพื่อนร่ วมงานตระหนัก
ถึงความสําคัญด้านนวัตกรรมอี กด้วย ที่ สําคัญบริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้ผบู ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายงาน
ต่าง ๆ เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั พนักงาน เปิ ดโอกาสให้ทุกคนนําเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่
จะลองทําสิ่ งใหม่ ๆ ทั้งนี้ เพื่ อให้กระบวนการและแนวคิ ดเรื่ องนวัตกรรมถูกปลูกฝั งทั้งจากระดับ
สาขาขึ้ น ไป และจากระดับ ผูบ้ ริ ห ารลงมา โดยแทรกซึ ม เข้า ไปในกระบวนการการทํางานของ
บุคลากรทุกคน
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมส่ งเสริ มนวัตกรรมหลากหลายรู ปแบบ อาทิ กิ จกรรมการสรรหา
นวัต กรรม 1 หน่ วยงาน 1 นวัต กรรม งาน Innovation Day ภายใต้แ นวคิ ด “365 Days Innovation
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Around You” และการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแม็คโคร 4.0” (Makro 4.0 Innovation Award) ซึ่ ง
จัดขึ้ นเป็ นครั้งแรกอย่างเป็ นทางการ เพื่ อเป็ นเวที ให้โครงการที่ ประสบความสําเร็ จ ได้มาแสดงผล
งานอันภาคภูมิใจ และจุดประกายพนักงานให้สนใจในนวัตกรรม
การผนึ กกําลังความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ สร้ างมูลค่ าเพิ่ มร่ วมกันจะช่ วยเสริ มสร้างการขับเคลื่ อนธุ รกิ จแม็คโครในยุค 4.0 และ
ธุรกิจทั้งเครื อ ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลความเป็ นเลิศด้าน
นวัต กรรม (President Award) ในงานประกวดรางวัลนวัต กรรม “President Awards 2017 - 2018”
จัดโดย CP ALL จากโครงการ “ระบบจัดการพื้ นที่ เช่ า (RSM)” ซึ่ งเป็ นโครงการพัฒ นาระบบการ
บริ หารสัญญาเช่าพื้นที่ ของแม็คโครทัว่ ประเทศ ทําให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
พื้นที่ เช่ า และเพิ่มโอกาสในการเก็บค่าเช่ าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยด้าน
นวัตกรรม จากโครงการ “Document e-Meeting for BoD’s” โดยฝ่ ายกฏหมาย ซึ่ งเป็ นโครงการที่ช่วย
ลดเวลา และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานในการเตรี ยมเอกสารการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล “Process Excellence Award 2018” จัดโดย CP ALL ประเภทรางวัล
สู่ความเป็ นเลิศด้านกระบวนการ ระดับ Silver จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ “สัง่ สิ นค้าเร็ ว ได้สินค้าสด”
เป็ นโครงการที่ช่วยลดเวลาในการทํางานของพนักงานในสาขาในส่ วนของแผนกอาหารสด ช่วยให้
การสั่งสิ นค้าทําได้รวดเร็ ว แม่นยํามากขึ้ น รวมทั้งช่ วยให้สาขามีสินค้าขายได้ทนั เวลาในปริ มาณที่
เหมาะสม และโครงการ “U - project on web” ซึ่ งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการผ่าน
กิจกรรม “แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่ วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น” ซึ่ งเป็ นโครงการที่มีผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยเข้าร่ วมกิ จกรรมเป็ นจํานวนมาก เช่ น มหาวิ ท ยาลัย 85 แห่ ง นักศึ กษากว่า 4,000 คน
เจ้าของร้านค้าปลีกกว่า 850 ร้านค้า ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนการจัดการจากรู ปแบบ Manual เป็ นผ่านทาง
เว็บไซต์
นโยบายเกีย่ วกับค่ าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นธรรมแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเหมาะสม
ตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่ อมโยงผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานและผูบ้ ริ หาร
แต่ละคน
บริ ษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดื อน
แก่ ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งาน ปี ละ 1 ครั้ ง ในรู ป แบบของดัช นี ว ดั ผลการดํา เนิ น งาน (Key Performance
Indicator: KPI) ซึ่ งรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ในสิ่ ง
ที่บริ ษทั ฯ จะดําเนินการในระยะยาว เพื่อเป็ นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต
การประเมิ น ฯ ดังกล่ าวนอกจากจะทําให้ค่ าตอบแทนของผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานเชื่ อมโยงกับ ผลการ
ดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมิ น ฯ
ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บตั ิ งาน (pay per performance) ซึ่ งได้กาํ หนดการ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 155
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จ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทัว่ ไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุ รกิจ
ประเภทเดี ยวกันหรื อใกล้เคียง เพื่อรักษาและเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล
ให้กับ องค์กร นอกจากนั้น บริ ษ ัท ฯ ได้ก ําหนดการจ่ ายโบนัส ผัน แปรตามผลประกอบการ (Variable
Bonus) ที่ มีความเชื่ อมโยงผลการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้ นไป) กับ
ผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯในแต่ ละรอบปี เพื่ อจูงใจให้พ นักงานปฏิ บัติงานให้ได้ต ามเป้ าหมายของ
องค์กรในแต่ละปี
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยังได้กาํ หนดนโยบายค่ า ตอบแทน เพื่ อ รั กษาและสร้ างแรงจู งใจพนัก งานในการ
ปฏิ บตั ิ งานให้องค์กรดําเนิ นงานไปสู่ เป้ าหมายในอนาคต เช่ น แนวทางการขึ้ นค่ าจ้างประจําปี การปรั บ
เงินเดือนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรื อตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การจัดให้มีกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชี พ เพื่ อ เสริ มสร้ างความมัน่ คงในการดํารงชี พ แก่ พ นักงาน เมื่ อสิ้ น สุ ด การเป็ นพนักงานหรื อเมื่ อ
เกษียณอายุการทํางาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิ การอื่น ๆ อาทิ สวัสดิ การค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน
สวัสดิการประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าการดําเนิ นธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม มีความโปร่ งใส มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม จะเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ จะนําพาองค์กร
ก้าวไปสู่ การเติ บโตอย่างยัง่ ยืน เพิ่มมูลค่าให้ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว และสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการปฏิ บัติ ต ามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณธุ รกิ จ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการทําหน้าที่ กาํ กับดูแล ติ ดตาม และ
ส่ งเสริ มการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นการกํากับดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุ รกิ จ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสามารถรักษามาตรฐานให้มี
การปฏิ บตั ิ ที่ดีตามกฎระเบี ยบของหน่ วยงานกํากับดูแล ทั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์การประเมิ นทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
ในปี 2561 ผลการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ สามารถบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่
วางไว้ โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ป ร ะ จํ า ปี 2561 ใน ร ะ ดั บ “ดี เลิ ศ ”
(Excellent) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับคะแนนการประเมิ นคุ ณ ภาพการจัด การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (AGM
Checklist) ซึ่ งประเมินโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2 ทั้งนี้ ทางฝ่ าย
บริ หารได้นาํ เสนอรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ รับทราบ
และพิจารณาข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งและพัฒนาการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ และรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี
2555 และมีการปรับปรุ งในปี 2560 โดยเพิ่มเติมเนื้ อหาส่ วนที่เป็ นจรรยาบรรณธุรกิจเข้าไปด้วย และใช้ชื่อว่า
“คู่มือการกํากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิจ” และได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานทุ กคนของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยที่ จะต้องรั บ ทราบและปฏิ บัติ ต าม
นโยบายฯ อย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ท าํ การเผยแพร่ คู่ มือการกํากับดูแ ลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จผ่านทางเว็บไซต์ข อง
บริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ นใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการดําเนิ นธุ รกิจที่ดีให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ ซึ่ งมุ่งเน้นหลักการกํากับดูแล
กิ จการ ความสําคัญในการปฏิ บัติต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึ งการ
คํานึ งถึงและการเคารพสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งด้านความรู ้ ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และการปลูกจิ ตสํานึ กให้บุคลากรของ
บริ ษทั ฯ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร
จะต้องเป็ นผูน้ าํ ในเรื่ องจริ ยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ โดยรายละเอี ยดจรรยาบรรณธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารและกิ จกรรมส่ งเสริ มต่ าง ๆ เพื่ อแสดงถึ งการนํานโยบายไปสู่ การ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และเน้นยํ้าถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ
ให้แก่พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
- คู่มอื การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีคู่มือการกํากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ สําหรั บกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทุ กคน เพื่ อยึดถือปฏิ บตั ิ ในการดําเนิ นงาน ซึ่ งเมื่อได้รับคู่มือฯ
ดังกล่าวกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ต้องทําการศึกษารายละเอียด และลงนามใน “ใบลง
นามรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ” ส่ งกลับมายังฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน บริ ษทั ฯ มี
การทบทวนคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกําหนดทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากลเป็ นประจําทุกปี อยู่เสมอ โดยฉบับปั จจุบนั เป็ นฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 2 ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และได้ส่ งมอบให้แก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
นอกจากนั้น ยังเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและบุคคลทัว่ ไปสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก
- การสื่ อสารนโยบายและการปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการกํากับดูแลกิ จการผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ
ยังมี การสื่ อสารผ่านการจัด กิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย อาทิ การประชุ มร่ วมกับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานสัมมนาคู่คา้ ประจําปี เป็ นต้น การจัดทําจดหมายถึงคู่คา้ ทางธุรกิจที่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับ บริ ษทั ฯ อาทิ จดหมายขอความร่ วมมืองดให้ของขวัญปี ใหม่แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ แผ่นป้ ายรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญ เป็ นต้นการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ และการ
ฝึ กอบรม
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- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึ กอบรม
บริ ษทั ฯ มีการสื่ อสารนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิจ และการ
ต่อต้านคอร์ รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็ นการปลูกจิตสํานึ กดังกล่าวให้กบั พนักงานตั้งแต่
วันแรกที่เข้ามาเริ่ มเป็ นพนักงาน นอกจากนั้น เพื่อยํ้าเตือนให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ
ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิจ และการต่อต้านคอร์ รัปชัน
เป็ นประจําตลอดทั้งปี อาทิ เอกสารประชาสัมพันธ์ “รู ้ทนั คอร์รัปชัน” เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดทําระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ดา้ นการกํากับดูแล
กิจการ (CG e - learning) ให้กบั พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าไปศึ กษาเรี ยนรู ้หลักการ
กํากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุ รกิจ และการต่อต้านคอร์ รัปชัน โดยจะใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ผ่านการ
เล่นเกมที่สนุกสนาน สอดแทรกความรู ้และกรณี ศึกษาที่น่าสนใจ
- มาตรการการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่ องร้องเรี ยน
การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการสรุ ปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับ
เรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ ยง
ที่ จะได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของบุ คลากรของ
บริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต โดย
การกระทําดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระทําที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ
หรื อนโยบายกํากับดูแลกิ จการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ และระเบี ยบ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ การกระทําที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต ซึ่ งหมายถึง การกระทําใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สําหรั บตนเอง หรื อผูอ้ ื่ น เช่ น การยักยอกทรั พย์ การคอร์ รัปชัน การ
ฉ้อ โกง เป็ นต้น โดยมาตรการดังกล่ า วมี ก ารเผยแพร่ ท้ ังในคู่ มื อ หลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
- ช่ องทางในการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร/
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ/หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250

cgoffice@siammakro.co.th
0 2067 9300
0 2067 9119
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- การให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่องร้ องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแสและบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ฯ เช่น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ ทาํ งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิ งาน
เลิกจ้าง หรื อการกระทําอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผแู ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว สําหรับ
ข้อมูลเกี่ ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ ยวข้อง เว้นแต่ที่
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ น
ความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย หากมี
การจงใจฝ่ าฝื นนําข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริ ษ ทั ฯ จะดําเนิ นการลงโทษตามระเบี ยบข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ดําเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งดําเนิ นการรักษาสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงได้รับ และความเท่าเทียมกัน
อย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย ด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรมภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย
และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลที่ ดีที่สุด
ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
นอกจากสิ ทธิ พ้ื นฐานดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้เอาใจใส่ ผูถ้ ื อหุ ้นมากกว่าที่ กฎหมายกําหนด อาทิ การให้
ข้อมูลที่ สําคัญผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การจัดให้ผถู ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิ จการ
เป็ นต้น
(2) บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ในปี
2561 บริ ษทั ฯ จัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด 1 ครั้งได้แก่ การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร อนึ่ ง ในปี 2561 บริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนิ นการให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่ มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2562 และเสนอชื่ อบุ ค คลผูม้ ี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อเข้ารั บ การพิ จารณาคัด เลื อกให้ด าํ รง
ตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2562 โด ยมี รายล ะเอี ยด แล ะห ลั ก เกณ ฑ์ ต ามที่ ได้ เ ปิ ด เผ ยไว้ บ น เว็ บ ไซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท ฯ ที่
www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(3) บริ ษทั ฯ มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 พร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน โดยในแต่ละวาระมี
วัตถุประสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบอย่างครบถ้วน
(4) บริ ษ ัท ฯ ได้เผยแพร่ ห นังสื อเชิ ญ ประชุ ม ไว้ที่ เว็บ ไซต์ www.siammakro.co.th ของบริ ษ ัท ฯ ก่ อ นวัน
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ล่วงหน้า 35 วัน และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ถึงการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
เผยแพร่ ไว้ที่เว็บไซต์ดงั กล่าวภายใน 13 วันหลังวันประชุม และเผยแพร่ บนั ทึกรายละเอียดการประชุ ม
อย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุมการออกเสี ยง ผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ และข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ ในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่ วีดิทศั น์การประชุม
ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(5) ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2561 มี กรรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งรวมถึ งกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท ฯ จํา นวน 15 คน รวมทั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษ ัท ฯ เข้า ร่ ว มประชุ ม
โดยประธานในที่ ประชุ มได้ประกาศแจ้งจํานวนและสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นที่ รับมอบ
ฉั น ทะ วิ ธี ป ฏิ บัติ ใ นการลงคะแนน วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ใ นการนั บ คะแนนเสี ย งตั้ง แต่ เริ่ มต้น การประชุ ม
ดําเนิ นการประชุ มและจัดให้ผูถ้ ื อหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนโดยเรี ยงตามวาระที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อนัด
ประชุ ม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม (ไม่มีวาระจร) ดําเนิ นการ
ประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และมีการบันทึ กการประชุ มถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่ าเที ยมกันในการสอบถาม แสดง
ความคิ ดเห็น ตามระเบี ยบวาระการประชุ มและเรื่ องที่ เสนอ รวมทั้งได้ตอบคําถามอย่างครบถ้วนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
(6) บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายหลังเริ่ มการประชุ มแล้ว มี สิทธิ ออกเสี ยงหรื อ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้ลงมติ
(7) บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนสถาบันในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การ
ติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ จริ ง
(8) บริ ษ ทั ฯ ไม่ มีการสร้ างอุปสรรคแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่ อปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับสิ ท ธิ
พื้นฐานของบรรดาผูถ้ ือหุน้
(9) บริ ษทั ฯ จัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดเผยไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
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(10) บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่อนําความเห็น และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุ มฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึ น
โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาํ ข้อเสนอแนะและความคิ ดเห็นที่ ได้รับจากผูถ้ ือหุ ้นในการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุ ง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นอย่างต่ อเนื่ อง ส่ งผลให้บริ ษ ทั ฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมิ นคุ ณ ภาพการจัด
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ในโครงการประเมินคุณ ภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น (AGM Checklists)
ประจําปี 2561 ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกําหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในซึ่ งรายละเอียดปรากฏ
ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างเป็ นธรรม ดังนี้
(1) ให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามจํานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่โดยหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยง
(2) ในปี 2561 บริ ษ ัทฯ ได้ด าํ เนิ น การให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่ มวาระการประชุ มล่ วงหน้าก่ อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่
www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ส่ งหนังสื อ นัด ประชุ ม พร้ อ มเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น อย่า งครบถ้วน และ
สนับสนุ นให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกําหนดทิ ศทางการลงคะแนน
เสี ยงได้ และสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
(4) ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุค คลอื่ น หรื อกรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุ มแทนได้ โดย
บริ ษทั ฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุแจ้งคําอธิ บาย
และข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสื อนัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้
ปี 2561 มี ผูถ้ ื อหุ ้น จํานวน 86 ราย มอบฉัน ทะให้ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทน อีกทั้ง บริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนิ นการอํานวยความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ดังกล่าว
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(5) บริ ษ ทั ฯ มี นโยบาย ระเบี ยบ ประกาศ และการบอกกล่ าวให้ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุ คคลอื่ นใดที่
เกี่ยวข้องทราบอยู่อย่างสมํ่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการดําเนิ นการต่าง ๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่ วนของ
นโยบายการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณ
ด้า นการรั ก ษาข้อ มู ล ความลับ และการใช้ ข ้อ มู ล ภายใน และจรรยาบรรณด้า นความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถดาวน์
โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และในปี 2561 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และไม่มีการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ของการซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อการทํา
รายการระหว่างกันตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(6) ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มีการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ บุคคล หรื อบริ ษทั อื่นใดนอกเหนื อจาก
บริ ษทั ย่อย
(7) บริ ษ ทั ฯ จัดให้มีช่องทางให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กราย ทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อรายย่อย นักลงทุ นสถาบัน และ
นักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิ ดเห็ น หรื อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรงทางอี เมล์
ir@siammakro.co.th หรื อ ทางโทรศัพ ท์ที่เบอร์ โทร 0 2067 8260 (สายตรง) ซึ่ งมี แ ผนกประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลให้ขอ้ มูล
(8) บริ ษทั ฯ มี มาตรการและขั้นตอนในการอนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกันตามที่ กฎหมายกําหนด และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก ํา หนดไว้ต ามข้อ กํา หนดของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่ องการ
ทํารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาจนถึ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
สําหรั บรายการระหว่างกันประเภทอื่ น ๆ บริ ษ ทั ฯ ได้ด าํ เนิ นการด้วยความยุติธรรม โดยมี ราคาและ
เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
3.1 การกําหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย และการปฏิบัตติ ามนโยบาย
(1) บริ ษ ัทฯ ได้ให้ค วามสําคัญ ต่ อสิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ กกลุ่ ม โดยปฏิ บัติ ต ามข้อ กําหนดของ
กฎหมาย เพื่ อ ดู แ ลสิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย กลุ่ ม ต่ า ง ๆ และประสานประโยชน์ ร่ ว มกัน อย่า ง
เหมาะสมดังนี้
ผูถ้ ื อหุ ้น :

บ ริ ษ ทั ฯ จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งโป ร่ ง ใส มุ ่ง มั น่ ในการส ร้ า งความ
เจริ ญเติ บโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว และผลตอบแทนที่ ดีให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น

ลูกค้า :

บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะแสวงหาและเพิ่ ม ความหลากหลายของสิ น ค้า ตลอดจน
ควบคุ มดู แลคุณ ภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า
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พร้ อ มทั้ง ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการให้ บ ริ ก ารอย่างต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนการสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ ดีและยัง่ ยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดในสิ นค้าและบริ การ

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายการให้บริ การลูกค้าที่เท่าเทียมกัน และมีการ
กําหนดแนวปฏิบตั ิในการให้บริ การลูกค้าเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาโดย
ให้การดูแลลูกค้าทุกคนในแบบเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ ทีมพัฒนาลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีอย่างสมํ่าเสมอ และได้ทาํ การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง
ทุ ก ปี และนํา ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้า มาประมวลผล โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการให้บริ การเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
โดยผลสํารวจคะแนนความพึ งพอใจของลูกค้า ในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้รั บ
คะแนนที่ร้อยละ 83.1
พนักงาน :

ก) บริ ษทั ฯ มี นโยบายมุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ คลากรให้มีโอกาส
เติ บ โตในสายงานอาชี พ โดยการจัด การฝึ กอบรมเพื่ อ ยกระดับ ฝี มื อ ของ
พนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็ นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานและมีผลงานที่ โดดเด่น พร้อมที่ จะได้รับการปรับเลื่อนตําแหน่ ง
งานให้สูงขึ้ น รวมทั้งมีนโยบายที่ จะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการ
ปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งสวัสดิ การแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยที่ผลตอบแทน
และสวัสดิการของบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
สําหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข) บริ ษัท ฯ ให้ ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลเรื่ องความปลอดภั ย และ

สุ ข อนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” มีการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังนี้
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ ค วามปลอดภัย ในการทํางาน
(จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริ หาร (จป.บ) โดย
ได้ด ํา เนิ น ตามมาตรการด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานอย่า งเพี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อให้
ปลอดจากเหตุอนั จะทําให้เกิ ดการสู ญเสี ยชี วิตบาดเจ็บจากอุบตั ิ เหตุ
และการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทํางาน
- จัดทําคู่มือความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพื่อยึดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ
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- เข้า ร่ ว มรณรงค์ แ ละส่ ง เสริ มกิ จ กรรมด้ า นความปลอดภั ย ฯ กั บ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ค) บ ริ ษ ทั ฯ จ ดั ให ้ม ีก ารสํ า รวจค วาม ผูก พ นั ข องพ น ัก งาน ( Employee
Engagement Survey) อย่างต่อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ 2 โดยมีวตั ถุป ระสงค์ที่ จ ะศึ ก ษา
ปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั ฯ เพื่อ
วิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาปั จจัยต่าง ๆ ที่ จะเพิ่มความพึงพอใจและความ
ผูก พัน ของพนัก งานที่ มีต่อ องค์ก ร โดยได้มีก ารนํา ผลการสํารวจมาจัด ทําแนว
ทางการยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อไป
ง) บริ ษ ทั ฯ มีน โยบายในการให้ค ่า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที ่ เ ป็ นธรรมแก่
พนักงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และเชื่ อมโยงผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานและผูบ้ ริ หารแต่ละคน
บริ ษทั ฯ มีการวัดผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกปี ในรู ปแบบ
ของดัชนี วดั ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่ งรวมถึง
ผลการปฏิ บตั ิงานในปั จจุบนั (ระยะสั้น) และผลการปฏิ บตั ิงานตามกลยุทธ์ในสิ่ ง
ที่ บ ริ ษ ทั ฯ จะดํา เนิ น การในระยะยาว เพื ่อ เป็ นการวางรากฐานการเติบ โตใน
อนาคต
การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะทําให้ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เชื ่ อ มโยงกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมิน ฯยัง สอดคล้อ งกับ หลัก การจ่า ย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บ ตั ิงาน (pay per performance) ซึ่ ง ได้กาํ หนดการ
จ่ายผลตอบแทนที่ ส ามารถเที ยบเคีย งได้อ ย่างเหมาะสมกับอัต ราการจ่ายทัว่ ไป
ขององค์ก รอื ่น ที ่ อ ยู ่ใ นธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกัน หรื อ ใกล้เ คีย ง เพื ่อ รัก ษาและ
เสริ ม สร้า งความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นทรัพ ยากรบุค คลให้ก บั องค์ก ร
นอกจากนั้ น บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดการจ่า ยโบนัส ผัน แปรตามผลประกอบการ
( Variable Bonus) ที่ มีค วามเชื่ อ มโยงผลการปฏิ บ ตั ิงานของพนัก งาน (เฉพาะ
พนัก งานระดับ ผู จ้ ดั การฝ่ ายขึ้ น ไป) กับ ผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯในแต่ล ะ
รอบปี เพื ่อ จูง ใจให้พ นัก งานปฏิ บ ตั ิง านให้ไ ด้ต ามเป้ าหมายขององค์ก ร
ในแต่ละปี
นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ฯ ยัง ได้ก ํา หนดนโยบายค่า ตอบแทน เพื ่อ รัก ษาและสร้า ง
แรงจูง ใจพนัก งานในการปฏิ บ ตั ิง านให้อ งค์ก รดํา เนิ น งานไปสู ่ เ ป้ าหมายใน
อนาคต เช่น แนวทางการขึ้ นค่าจ้างประจําปี การปรับเงิ นเดื อนตามหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรื อตามสภาวะตลาดที่ เปลี่ยนไป การจัดให้มีกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชี พ เพื่อ เสริ มสร้างความมัน่ คงในการดํารงชี พ แก่พ นักงาน เมื่อสิ้ น สุ ดการ
เป็ นพนัก งานหรื อ เมื่อ เกษีย ณอายุก ารทํา งาน นอกจากนี้ ยัง มีส วัส ดิ ก ารอื่น ๆ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้าที่ 165
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อาทิ สวัส ดิ ก ารค่ารัก ษาพยาบาลสําหรับ พนัก งาน สวัส ดิ ก ารประกัน ชี วิต และ
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
จ) บริ ษ ทั ฯ มีน โยบายในการพัฒ นาผู บ้ ริ ห ารอย่า งต่อ เนื ่ อ ง เพื ่อ เตรี ย มความ
พร้อมสําหรับการหมุนเวียนตําแหน่ งภายในองค์กร รวมทั้งมีการจัดทําแผนสื บ
ทอดตํา แหน่ ง งาน ( Succession Plan) โดยทํา การประเมิน ความพร้อ มของ
พนัก งานที ่ เ ป็ นผู ส้ ื บ ทอดตํา แหน่ ง ( Successor) ในตํา แหน่ ง งานหลัก ของ
บริ ษ ทั ฯ แผนดัง กล่า วกํา หนดไว้เ พื ่อ เตรี ย มรองรับ การขยายธุ ร กิ จ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริ ษทั ฯ และทดแทนผูเ้ กษียณอายุ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้นาํ
ผลประเมินไปกําหนดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ผูท้ ี่ สืบทอดตําแหน่ งมีความ
พร้อมในการสื บทอดตําแหน่ ง สามารถสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่ องไปพร้อม
กับ องค์ก ร และมีก ารพิจ ารณาทบทวนแผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง เป็ นประจําทุก ปี
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ เป็ นธรรมแก่พนักงาน
และผูบ้ ริ หาร

คู่คา้ และเจ้าหนี้ :

บริ ษ ทั ฯ มุ่ง มัน่ ที่ จ ะปฏิ บ ตั ิต่อ คู ่ค า้ อย่า งเป็ นธรรม โดยคํา นึ ง ถึง ผลประโยชน์
ร่ วมกัน รวมทั้งปฏิ บตั ิตามสัญญาที่ ตกลงร่ วมกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตาม
สัญ ญาที ่ ท ํา ร่ ว มกัน กับ เจ้า หนี้ และเจ้า หนี้ ค้ าํ ประกัน ทุก รายอย่า งเคร่ ง ครัด
ตลอดจนชําระหนี้ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ ทาํ ร่ วมกันดังกล่าว ในกรณี ที่
ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขข้อใดข้อหนึ่ งได้ บริ ษทั ฯ จะรี บแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบโดยเร็ วเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

บริ ษ ทั ฯ จัด ให้มี น โยบายการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง เพื่ อ ให้ก ารดูแ ลและบริ ห าร
จัดการของบริ ษ ทั ฯ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน เช่ น ขั้นตอนการคัดเลื อกคู่
ค้า ที ่ มี ก ระบวนการคัด กรองคู่ ค า้ ตามเกณฑ์ด า้ นคุ ณ สมบัติ คู่ ค า้ วิธี ก าร
คัด เลื อ ก รวมถึ งการจัด ซื้ อจัด จ้างที่ มีการกําหนดระเบี ยบการจัดซื้ อจัด จ้า ง
ในวงเงิ น ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งเป็ นไปตามหลัก การกํา กับ ดูแ ล
กิ จ การที ่ ดี อย่า งมี ร ะบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามโปร่ ง ใสในการ
ดําเนิ นงาน
บริ ษ ทั ฯ ให้ความสําคัญกับการคัดเลื อกคู่ค า้ ที่ เหมาะสม โดยจะต้อ งมัน่ ใจ
ว่า กระบวนการคัด เลื อ กและการปฏิ บ ตั ิ ต่ อ คู่ ค า้ เป็ นไปอย่า งเท่ า เที ย มกัน
และเป็ นธรรม สําหรั บเกณฑ์ในการคัดเลื อกมี ดงั นี้
1) มี ประวัติ ท างการเงิ น ที่ เ ชื่ อถื อ ได้ และมี ศ กั ยภาพที่ จะเติ บ โตไปพร้ อ ม
กับบริ ษทั ฯ ได้ในระยะยาว
2) ผลิ ต หรื อจําหน่ ายสิ นค้าที่ มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถ
ตรวจสอบคุ ณภาพได้
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3) ให้การสนับสนุ นด้า นการส่ งเสริ มการขาย และการให้บริ การหลังการ
ขายแก่ ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ “หลักปฏิบตั ิสาํ หรับ
คู่ ค ้า” เพื่ อให้ม น่ั ใจว่า การดําเนิ น ตามหลักสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบริ ษ ัท ฯ จะ
ดําเนิ น ธุ รกิ จครอบคลุมสังคม ชุ มชน ตลอดจนผูค้ ้าในสายโซ่ อุป ทานของ
บริ ษทั ฯ ด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั
คู่คา้ โดยจัดสัมมนาเพื่อสื่ อสารนโยบายการดําเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน ประจําปี
2560 กับ คู่ ค ้า เพื่ อ เพิ่ ม ความรู ้ ค วามเข้า ใจในการเตรี ย มความพร้ อ ม ความ
เข้มแข็ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการดําเนินธุรกิจร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
คู่แข่ง :

บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จตามกรอบกติ กาการแข่งขันสากล ภายใต้
กฎหมายเกี่ ยวกับหลักปฏิ บตั ิการแข่งขันทางการค้าที่ เป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิ บัติ
เกี่ยวกับคู่แข่ง ดังนี้

1) แข่ งขันทางการค้าในกรอบกติ กาของการแข่ งขันที่ เป็ นธรรม
2) ไม่แ สวงหาข้อมูลที่ เ ป็ นความลับของคู่ แ ข่ งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไ ม่
สุ จริ ต หรื อไม่เหมาะสม
3) ไม่ท ํา ลายคู่ แ ข่ ง ด้ว ยวิธี ก ารอัน ไม่สุ จ ริ ต หรื อ กระทํา การใด ๆ โดย
ปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
สังคมและสิ่ งแวดล้อม : บริ ษ ทั ฯ ตระหนักถึ งความสําคัญ ของสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ เราอาศัย อยู่
บริ ษ ัทฯ จึ งได้ส่ งเสริ มให้ทุ ก ๆ สาขาได้มีส่ ว นร่ วมรั บ ผิ ด ชอบต่ อสังคมที่
ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ค วามร่ วมมื อในกิ จกรรมต่ าง ๆ ของชุ ม ชนและ
กิ จกรรมสาธารณะต่ าง ๆ รวมทั้งมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาด้า นการศึ กษา
สังคม และสิ่ งแวดล้อม รายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ก ํา หนดนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานเพื ่ อ ใช้เ ป็ น
แนวทางดํา เนิ น การด้า นพลัง งานและส่ ง เสริ ม การใช้พ ลัง งานให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภ าพและประโยชน์สู ง สุ ด ซึ่ งเป็ นการช่ ว ยลดภาวะโลกร้ อนอี ก
ด้วย
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(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ และการแจ้งเบาะแส
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน มี หน้าที่ และความรั บ ผิด ชอบต้องรั บ ทราบ ทําความเข้าใจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เป็ น
บริ ษทั ฯ ที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน มี การบริ หารงานและกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ผูบ้ ริ หารทุ ก
ระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส รวมถึ งกําหนดขอบเขตการร้องเรี ยน
บุ ค คลที่ ส ามารถแจ้งเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ช่ อ งทางและกระบวนการร้ อ งเรี ย นและการแจ้งเบาะแส การ
ดําเนิ นการกับการรายงานข้อมูลที่ เป็ นเท็จ และการให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องและบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อติ ดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานกลุ่มแม็คโคร ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิจ และไม่กระทําการใด ๆ
ที่ อาจส่ อถึ งการทุ จริ ต โดยมาตรการดังกล่าวมี การเผยแพร่ ท้ งั ในคู่มือหลักการกํากับดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ เปิ ดช่องทางให้กรรมการ พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรจากภายใน
หรื อจากบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรื อทราบเบาะแส รวมถึงผูท้ ี่ถกู ละเมิดสิ ทธิ และได้รับผลกระทบจาก
การดําเนิ นธุ รกิจของแม็คโครสามารถแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสที่ เกิดจากการ
กระทําของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานกลุ่มแม็คโครในเรื่ องต่อไปนี้
- การกระทําที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรื อ นโยบายกํากับ
ดูแลกิ จการ หลักการกํากับดู แลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ และระเบี ยบข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ
- การกระทําที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต ซึ่ งหมายถึง การกระทําใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์ รัป
ชัน การฉ้อโกง เป็ นต้น
กรณี แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายธรรมดา :
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร/ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ/
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : cgoffice@siammakro.co.th
โทรศัพท์ : 0 2067 9300
กรณี สอบถามแนวปฏิบตั ิสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายธรรมดา :
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@siammakro.co.th
โทรศัพท์ : 0 2067 8260 และ 0 2067 8261
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย มี ค วามประสงค์จะติ ด ต่ อกับ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯโดยตรง
เพื่ อแสดงความคิ ดเห็ นต่ าง ๆ ในการดําเนิ นธุ รกิ จ ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับความเสี่ ยง
หรื อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากการดําเนิ นธุ รกิจ หรื อการปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้อง หรื อ
ละเมิดหลักจริ ยธรรมธุรกิจ หรื อแจ้งข้อร้องเรี ยนกรณี พิเศษ เช่น การปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้องของผูบ้ ริ หาร
การกระทําผิ ด จรรยาบรรณหรื อ ผิ ดกฏหมาย เป็ นต้น บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดช่ องทางในการติ ดต่ อกับ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยตรงดังนี้
จดหมายธรรมดา :

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cgoffice@siammakro.co.th
โทรศัพท์ : 0 2067 9300
กรณี ที่พบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื่ อง
ผ่านช่ องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส เมื่อผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้ว สามารถ
พิ จารณาดําเนิ นการตามความเหมาะสม หรื อส่ งเรื่ องให้บุคคลที่ เกี่ ยวข้องโดยพิ จารณาถึ งความเป็ น
อิ สระในการดําเนิ นการตามเนื้ อหาหรื อประเด็นที่ ได้รับการร้องเรี ยน เพื่ อดําเนิ นการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริ ง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มน่ั ใจว่า มีการดําเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรี ยนที่
ได้รับ โดยมีกระบวนการจัดการกับเรื่ องร้องเรี ยนหลักดังนี้
- ผูร้ ้องเรี ยนแจ้งข้อร้องเรี ยน ผ่านช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส
- ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนประเมินเบื้ องต้นสําหรับข้อร้องเรี ยนที่ได้รับ และพิจารณาติดต่อผูร้ ้องเรี ยน
หากไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม การพิจารณาถือเป็ นอันสิ้ นสุ ดและมิได้นาํ ไปพิจารณาต่อ
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- ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนจะนํามาพิ จารณาในการแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรี ยน หรื อ
เรื่ องดังกล่าวจะนําไปรายงานให้หัวหน้าของแผนกนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป หากมีขอ้ เท็จจริ ง
ในเรื่ องดังกล่าวและเข้าเงื่อนไข
- คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรี ยน และ/หรื อหัวหน้าแผนกที่ ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน จะต้อง
รายงานผลการตรวจสอบให้ผรู ้ ับเรื่ องร้องเรี ยนและฝ่ ายตรวจสอบภายใน และฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส
ในกรณี ที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานั้นเป็ นเท็จ อันเนื่ องมาจาก
เจตนาบิดเบื อนข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ นการกล่าวร้ายต่อผูอ้ ื่น ให้ถือว่าผูท้ ี่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทาง
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ส่ วนการกําหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ฯ
เช่ น ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตํา แหน่ ง งาน ลัก ษณะงาน สถานที่ ท ํา งาน พัก งาน ข่ ม ขู่ รบกวนการ
ปฏิ บัติ งาน เลิ กจ้าง หรื อการกระทําอื่ นใดที่ ไม่ เป็ นธรรมแก่ ผูแ้ จ้งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่ าวสําหรั บ ข้อ มูลเกี่ ยวกับ เรื่ องร้ องเรี ยนบริ ษ ทั ฯ จะเก็บ รั กษาเป็ นความลับไม่ เปิ ดเผยต่ อผูไ้ ม่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
บุคคลที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ น
ความลับและไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย หากมีการ
จงใจฝ่ าฝื นนําข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการลงโทษตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ ดําเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
ปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ไม่ พ บข้อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ การกระทํา ผิ ด กฎหมาย การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน หรื อ
จรรยาบรรณที่มีนยั สําคัญบริ ษทั ฯ มีบทลงโทษของพนักงานผูก้ ระทําผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของบริ ษ ทั ฯ และให้ความสําคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริ งจัง โดยมี การ
สื่ อสารและเสริ มสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งได้นาํ ข้อร้องเรี ยน
มาปรับปรุ งงานเพื่อกําหนดแนวทางการป้ องกันต่อไป
(3) การต่ อต้านการคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและมี ความมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและ
เป็ นธรรม โดยยึด มัน่ ในความรั บผิด ชอบต่ อสังคม และผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ยทุ กกลุ่มตามหลักการกํา กับ
ดูแ ลกิ จ การที ่ ดี แ ละจรรยาบรรณของบริ ษ ทั ฯ และหลัก ปฏิ บ ตั ิ ส ากล คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
ตระหนักดี ว่า การคอร์ รัปชันถื อเป็ นอุปสรรคสําคัญในการบรรลุเป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่าง
โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็ นปั ญหาต่ อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ผ่า นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การจึ ง มี ม ติ
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อนุ มตั ิ ให้กาํ หนด “นโยบายต่ อต้านการคอร์ รัปชัน” ขึ้ นเมื่ อปี 2555 และได้มีการทบทวน ปรั บปรุ ง
แก้ไ ขอย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ เป็ นแนวทางการปฏิ บ ตั ิ ที่ ช ัด เจนให้ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน
ของบริ ษทั ฯ ทุ กคน ยึดถื อในการปฏิ บตั ิ งาน ตลอดจนเพื่ อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องได้รับทราบ
เจตนารมณ์ แ ละความมุ่ง มัน่ ของบริ ษ ทั ฯ ในการต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชัน ในทุ ก รู ป แบบ บริ ษ ทั ฯ
ส่ งเสริ มให้ทุกคนยึด ถื อ และปฏิ บตั ิ ต ามนโยบายต่ อต้านการคอร์ รั ปชัน โดยถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ข้อ บัง คับ ในการทํา งาน และขอความร่ ว มมื อ ให้บุ ค ลากรของบริ ษ ทั ฯ ศึ ก ษาทํา ความเข้า ใจและ
ปฏิ บตั ิ ตามแนวทางที่ กาํ หนดไว้ในนโยบายต่ อต้า นการคอร์ รั ปชันฉบับนี้ อย่างเคร่ งครั ด ผูท้ ี่ ฝ่ าฝื น
หรื อ ไม่ป ฏิ บ ตั ิ ต ามย่อ มถูก พิ จ ารณาโทษทางวิน ัย ตามระเบี ย บของบริ ษ ทั ฯ โดยอาจได้รั บ การ
ลงโทษขั้นสู งสุ ดคื อ เลิ กจ้าง หรื อยกเลิ กสัญญาจ้าง ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะไม่ลด
ตํา แหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผ ลทางลบต่ อบุ ค ลากรของบริ ษ ทั ฯ ที่ ปฏิ เ สธการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน แม้ว่า
การกระทํา นั้น จะทํา ให้บ ริ ษ ทั ฯ สู ญ เสี ย โอกาสทางธุ ร กิ จ และในกรณี ที่ ก ารฝ่ าฝื นนั้น เกี่ ย วข้อ ง
กฎหมาย ผูท้ ี่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามอาจถูกดําเนิ นการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น
บริ ษ ทั ฯ ได้นํา นโยบาย แนวปฏิ บ ตั ิ และมาตรการดํา เนิ น การมาดํา เนิ น การอย่า งเป็ นรู ป ธรรม
เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นรู ปธรรม อันแสดงออกถึ งความตั้งใจและมุ่งมัน่ เกี่ ยวกับการต่ อต้าน
คอร์ รัปชัน ดังนี้
- บริ ษ ทั ฯ ได้เผยแพร่ และส่ งเสริ มนโยบายการต่ อต้านคอร์ รัปชันและแนวปฏิ บัติ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกบริ ษทั ฯ โดยสื่ อสารแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผ่านหนังสื อเวียนที่ ส่งผ่านอีเมล์ให้พนักงาน
ทุกคน ป้ ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต การปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมพนักงาน และในช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปี
ใหม่ มีการประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ” ไปสู่ พนักงานทุกคน ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายใน และ
ภายนอก โดยจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งที่สํานักงานใหญ่ และสาขาศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้า
แม็คโคร เพื่อส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการทํางาน (Transparency) ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการ และเป็ นไป
ตามจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดส่ งหนังสื อขอความร่ วมมืองดให้ของขวัญ
หรื อของกํานัลแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแก่คู่คา้ ลูกค้า สถาบันทางการเงิน และผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องทางธุ รกิจอีกด้วย อีกทั้ง ยังส่ งเสริ มให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานส่ งเสริ ม ติดตาม กํากับ
ดูแลเรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชันเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร และการสัมมนาที่เกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัป
ชันที่จดั ขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่า
เสมอ
- บริ ษ ทั ฯ กําหนดให้มีกระบวนการในการประเมิ นความเสี่ ยง โดยมี การกําหนดแผนบริ หารความเสี่ ยงและ
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เริ่ มตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกในการประเมิน
และการวิเคราะห์ความเสี่ ยงสําคัญ และกําหนดแผนรองรับและป้ องกันความเสี่ ยงแต่ละเรื่ อง โดยมีผรู ้ ับผิดชอบ
เพื่ อบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ ระบุ ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงนี้ ครอบคลุมตั้งแต่
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบตั ิการในทุก ๆ ด้าน ซึ่ งรวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย โดย
ในเรื่ องที่ มีความเสี่ ยงสู งที่ จะเกิ ดการคอร์ รัปชัน บริ ษทั ฯ มีการกําหนดแนวปฏิ บตั ิ เพื่ อกํากับและควบคุมดูแล
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้าที่ 171
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อย่างใกล้ชิ ด ตามแนวปฏิ บตั ิ ที่ ระบุ ไว้ใน “นโยบายการต่ อต้านคอร์ รัป ชัน” และ “แนวปฏิ บตั ิ ในการให้เงิ น
สนับสนุ น การให้/รับของขวัญ ของชําร่ วย การรับรอง และการบริ จาคเพื่ อการกุศล ตลอดจน “นโยบายการ
ว่า จ้า งที่ ป รึ ก ษา” ได้แ ก่ ความเป็ นกลางและการช่ วยเหลื อ ทางการเมื อ ง การบริ จาคเพื่ อ การกุ ศ ลและเงิ น
สนับสนุน การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังกําหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่อการเกิดคอร์ รัปชัน
เช่ น การกําหนดระเบี ย บอํานาจในการอนุ มตั ิ ไว้อย่างชัด เจน โดยพิ จารณาจากขอบข่ าย
หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ ทําหน้าที่ ตรวจสอบการทํางานของหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจได้ว่า
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณอย่างแท้จริ ง เป็ นต้น
ในเดื อนกรกฎาคมปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
against Corruption หรื อ CAC) ดําเนิ นการโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และได้จดั ทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบต่าง ๆ เพื่อขอรับการรับรองเป็ นสมาชิ ก
ในโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุ จริ ต (CAC) เมื่ อเดื อ น
ธันวาคม 2560 และที่ ประชุ มคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บัติฯ ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวันที่ 12
กุมภาพัน ธ์ 2561 มี ม ติ ให้การรั บ รองบริ ษ ัทฯ เป็ นสมาชิ กโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561
(4) บริ ษ ทั ฯ มี น โยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับการไม่ล่วงละเมิ ด ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาครอบคลุม
เนื้ อหาดังต่ อไปนี้
(ก) ไม่สนับสนุ นการดําเนิ นการที่ มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ เหมาะสมเพื่อยุติหรื อหยุดการ
เข้าถึงสิ่ งที่ถกู กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ
(ข) บริ ษ ทั ฯ จะดําเนิ น การอย่างรวดเร็ วตามขั้น ตอนต่ าง ๆ ที่ เหมาะสมตามระเบี ย บว่าด้วยการ
ดําเนิ นการทางวินัยพนักงานของบริ ษ ทั ฯและแจ้งให้ผูท้ ี่ ทาํ การละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
ดังกล่าวทราบ
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อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณด้านการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
(5) การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ มนุ ษยชนอันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้ นฐานของมนุ ษย์ และสนับสนุ น
การปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ไม่
แบ่ งแยกเชื้ อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา โดยบริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ จะไม่เกี่ ยวข้องกับการละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชน เช่ น ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน ต่ อต้านการใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงาน
ต่ างด้าวที่ ผิดกฎหมาย
3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษ ทั ฯ ยึด มัน่ ในความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คม โดยคํา นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ ่ ง แวดล้อ ม บริ ษ ทั ฯ ได้ก ํา หนดนโยบายเกี ่ ย วกับ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate Social
Responsibilities Policy) เพื่ อสื่ อสารและขับเคลื่ อนการดําเนิ นกิ จกรรมเพื่ อพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และ
สานสัม พัน ธ์อ นั ดี ก บั ชุ ม ชนต่ า ง ๆ อย่า งต่ อ เนื ่ อ ง ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ป ระกาศแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
โครงการ 3R’s Sustainability Committee โดยมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดกิ จกรรมด้าน CSR นําเสนอ
แผนการดํา เนิ นงาน และการบรรลุเ ป้ าหมายการทํา งาน CSR ของบริ ษ ทั ฯ ให้ที่ประชุ มคณะเจ้าหน้า ที่
บริ ห ารพิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ เ ป็ นประจํา ทุ ก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้ง จัด เตรี ย มรายงานสรุ ป ผลการ
ดําเนิ นงานกิ จกรรม CSR ที่ กระทําในปี ผ่านมาให้คณะเจ้าหน้าที่ บริ หารทราบ
บริ ษทั ฯ มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นแบบอย่างที่ ดีของสังคม โดยมี เจตนารมณ์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จบนพื้ นฐาน
ของธรรมาภิ บ าลและมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ มุ่ง พัฒ นาธุ ร กิ จ ให้
เติ บโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมี มูลค่ าเพิ่ มของสังคมและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ของบริ ษทั ฯ อัน
ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ทางธุ รกิ จ และหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นต้น โดย
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ กระบวนการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คมรวมทั้ง สนับ สนุ น
กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อ ชุ ม ชนในระยะยาว บริ ษ ทั ฯ มุ่ง หวัง ให้ภ าคธุ ร กิ จ สามารถอยู่
ร่ ว มกับชุ ม ชนและสังคมได้อ ย่างเป็ นสุ ข และพัฒ นายกระดับความเจริ ญก้าวหน้า ไปพร้ อม ๆ กัน เพื่ อ
การเจริ ญ เติ บ โตอย่า งยัง่ ยืน โดยนโยบายความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของบริ ษ ทั ฯ มี เ นื้ อ หาครอบคลุม
หัวข้อหลัก ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
การต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น
การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ความรั บผิดชอบต่ อผูบ้ ริ โภค
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6. การดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสังคม
8. การมี นวัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ งได้จากการดํา เนิ นงานที่ มีค วามรั บผิด ชอบต่ อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ทั้งนี้ รายละเอี ย ดเกี่ ยวกับกิ จกรรมเพื่ อประโยชน์ต่อสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ปรากฏ
ตามหัวข้อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่ กาํ หนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี แล้ว บริ ษ ทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่ องทางอื่น ๆ ด้วย เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
ทันเวลา และเท่ าเที ย มกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิ น และข้อมูลที่ ไ ม่ใช่ ทางการเงิ นตามที่ กฎหมาย
กํา หนด เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น และผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้มี ข ้อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ และเพี ย งพอ
ประกอบการตัดสิ นใจ
บริ ษ ัท ฯ มี ห น่ วยงานประสานงานตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ (SET & Investor
Relations) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่ อสาร และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ที่เป็ น
ประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท. และก.ล.ต. กําหนด แก่นกั ลงทุนราย
ย่อย นักลงทุ นสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุ คคลทัว่ ไป ทั้งในประเทศและต่ างประเทศอย่างเท่ า
เทียม ผ่านช่องทางการสื่ อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย การเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สื่ อสาธารณะต่าง ๆ ได้แก่
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุมและพบปะผูล้ งทุน นักวิเคราะห์
เป็ นประจําทุกไตรมาส หลังจากได้เปิ ดเผยผลการดําเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ในปี 2561 ได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลและจัดกิ จกรรมเพื่อพบและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์
และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
พบปะนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (Company visit)
Conference Call นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
การให้ขอ้ มูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน
งานนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร

33 ครั้ง
31 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้งต่อวัน (โดยเฉลี่ย)
10 ครั้ง
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ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ ผ่าน 4 ช่องทาง
ดังนี้
- ทางจดหมาย : บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หน่ วยงานประสานงานตลาดหลักทรั พย์และนักลงทุ นสัมพันธ์
สํานักงานรองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร-สายงานบริ หารการเงิ น
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
- ทางอี เมล์ : ir@siammakro.co.th
- ทางโทรศัพท์ : 0 2067 8260 (สายตรง) หรื อ 0 2067 8999 ต่อ 8260
- ทางโทรสาร : 0 2067 9888
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีรายงานความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทาง
การเงิน และได้แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
(4) การเปิ ดเผยบทบาท หน้าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร รายละเอี ยดได้กล่าวไว้แล้ว
ภายใต้หวั ข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(5) บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ มี
การซื้ อ ขาย หรื อ โอนหลักทรั พ ย์ต่ อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแนวปฏิ บตั ิ สําคัญที่จะส่ งเสริ มการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูล
ภายในได้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้ อขาย และการถื อ
ครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุ
นิ ติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุ ก
ครั้งที่ มีการประชุ ม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี นโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารจะต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสี ยของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นประจําทุกไตรมาส และจะต้องจัดทํารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายใน
บริ ษทั ฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
(ก) ในส่ วนขององค์ประกอบและคุ ณ สมบัติของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่ งตั้งกรรมการ
และคุ ณสมบัติกรรมการอิ สระ กล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการองค์กร
ส่ วนการจัดการองค์กร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 15 ท่ า น
ซึ่ งเป็ นจํา นวนที่ เหมาะสมกับ ขนาดของกิ จการ โดยมี ป ระธานกรรมการเป็ นบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
ความสัม พันธ์ ใด ๆ กับ ฝ่ ายบริ ห ารและไม่ เป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หาร
เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริ หารงาน
ประจํา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังนี้
1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

8

คน

2. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

7

คน

- กรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

2

คน

- กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

5

คน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็ นร้อยละ
33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบัติตามคํานิ ยาม ดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ มี
ความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง นางสาวศิ ริ พ ร วิ ธ านนิ ติ ธ รรม เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ
ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการองค์กร ส่ วนเลขานุการบริ ษทั ฯ
(ค) เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กรรมการบริ ษทั ฯ ได้ยึดถือและ
ปฏิบตั ิในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั
(ง) การแต่ งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ และข้อ กํา หนดของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ ง ทั้งนี้ จะต้อ งมี ค วามโปร่ ง ใสชัด เจน ในการสรรหากรรมการให้ ด ํา เนิ น การผ่ า น
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติการศึ กษาและประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชี พของ
บุคคลนั้น ๆ ซึ่ งต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม
ด้า นบัญ ชี ก ารเงิ น ด้านธุ ร กิ จ ด้านการจัด การ ด้านการตลาดระหว่า งประเทศ ด้านกลยุท ธ์
ด้านการบริ ห ารวิ กฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับ ดู แ ลกิ จการ เพื่ อให้มีร ายละเอี ยดที่
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เพี ยงพอ เพื่ อประกอบการตัด สิ นใจของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้น และต้อง
เปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทัว่ กัน
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระจํานวน 5 ท่ าน โดยมี นายอรรถพร
ข่ ายม่ าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ นายธี ร ะ วิ ภู ช นิ น
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมีหวั หน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวข้อโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการองค์กร
ส่ วนคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่ าน โดยมีนาย
ธี ระ วิภูชนิ น (กรรมการอิสระ) เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน นาย
ชวลิ ต อัตถศาสตร์ (กรรมการอิ สระ) และนายก่ อศักดิ์ ไชยรั ศมี ศ ักดิ์ เป็ นกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และมีผูอ้ าํ นวยการหน่ วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล เป็ นเลขานุ การ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ได้มีมติ อนุ มตั ิ แต่งตั้งนางสาวนฤมล วรสุ นทรารมณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จ
สยามแม็คโคร สายงานทรัพยากรบุ คคล เข้าดํารงตําแหน่ งเลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่ วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพิ่ มเติ มได้กล่าวไว้
แล้วในหัวข้อในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการองค์กร ส่ วนคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
(ค) คณะกรรมการกํากับ ดู แ ลกิ จการ ประกอบด้ว ยกรรมการจํานวน 5 ท่ าน โดยมี ด ร.ชั ยวัฒ น์
วิบูลย์สวัสดิ์ เป็ นประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ นายอาสา สารสิ น นายโชติ โภควนิ ช
นายธี ระ วิภูชนิ น และนายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์ เป็ นกรรมการกํากับดูแลกิจการ และมีเลขานุ การ
บริ ษ ทั ฯ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อโครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการองค์กร ส่ วนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีดว้ ยความมุ่งมัน่ และ
ตั้ งใจที่ จะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั ง กล่ า ว โดยได้ ก ํ า หนดทิ ศทางและนโยบายหลั ก ของ
บริ ษ ัทฯ พร้ อมทั้งกํากับดู แลฝ่ ายบริ หารให้ด ําเนิ นการตามนโยบายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ประโยชน์ สู งสุ ด ของบริ ษ ัท ฯ และผู ้ถื อ หุ ้ น ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบ
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ข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
(ข) คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้กาํ หนดวิ สั ยทัศน์ แผนการดําเนิ นงานและงบประมาณของบริ ษ ัทฯ
ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ กาํ หนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ ทั้งนี้ บทบาท
หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ คณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ อนึ่ งในส่ วนของการดําเนิ นการทางการเงิ นเกี่ ยวกับการลงทุ นของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะเป็ นผูอ้ นุ ม ัติ การลงทุ น ดังกล่ าว ทั้งนี้ ไม่ รวมถึ งรายการที่ ต ้องขอ
ความเห็ น จากผู ้ถื อ หุ ้ น ตามข้ อ กําหนดของสํ านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(ง) วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการที่ ออกจากตําแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ ง
ใหม่ได้
(จ) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของบริ ษ ัทฯ เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
(ฉ) บริ ษทั ฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2 ข้อ
12 - รายการระหว่ างกัน ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินรายไตรมาสและสิ้ นปี ในหัวข้อรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งงบการเงิน
ดังกล่ าวได้ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุ ม ัติ จากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
(ช) รายการที่ เข้าข่ ายรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษ ัทฯ จะต้องได้รั บการพิ จารณาและอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทั้ งได้ ป ฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ซ) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความน่ าเชื่ อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในเป็ นประจําเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้มน่ั ใจว่าการปฏิ บตั ิ งานหลักและกิ จกรรมทางการเงิ นสําคัญของบริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้าที่ 178

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางที่กาํ หนดและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั ฯ
ได้มีการจัดทําแบบสอบถามในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการในแต่ละด้าน โดยมีผบู ้ ริ หาร
ของแต่ ละหน่ วยงานเป็ นผูป้ ระเมิ นความเสี่ ยงและได้จดั ให้ผูต้ รวจสอบภายในทําการสอบทาน
แบบสอบถามที่ ได้ตอบโดยผูบ้ ริ หารว่าเป็ นไปตามคําตอบที่ ได้รับหรื อไม่ตลอดจนมีการกําหนด
มาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เพื่อเป็ นหลักประกันการดํารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของบริ ษทั ฯ
(4) การประชุมคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกาํ หนดประชุ มในวาระปกติ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และอีกอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยมีการกําหนดการประชุ ม
คณะกรรมการสําหรับปี ถัดไปเป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ช่วงปลายปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ
มี การกําหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในเดื อนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และ
พฤศจิ กายน (2 ครั้ ง) รวมทั้งสิ้ นจํานวน 5 ครั้ ง อย่างไรก็ตาม อาจมี การเรี ยกประชุ มเพิ่ มเติ มตาม
ความจําเป็ นได้ หากมีวาระพิเศษที่ ตอ้ งขอมติอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมีการกําหนด
วาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็ น
ประจํา
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ร่ วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิ จสยามแม็คโคร สายงานบริ หารการเงิ น และเลขานุ การบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิ จารณากลัน่ กรอง
เรื่ องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้
ความเห็ นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่ านมีอิสระที่ จะเสนอเรื่ องที่ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่
วาระการประชุม
(ค) บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี การประชุ มคณะกรรมการจํานวน 7 ครั้ง การประชุ มคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกํากับดูและกิจการจํานวน 2 ครั้ง
และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ จํานวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ทั้งนี้ ในการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6 ในปี 2561 ในช่ วงท้ายการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุ มร่ วมกันโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้า
ร่ วมด้วยโดยการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละท่านได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
ส่ วนที่ 2 ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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(ง) หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บ
รายงานการประชุ มที่ ผ่ านการรั บรองแล้วจากคณะกรรมการเพื่ อให้กรรมการหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลหรื อตรวจสอบได้
(จ) ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระทั้งหมดได้มีการประชุ ม
ระหว่างกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้มี การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของกรรมการทั้งคณะเป็ นประจํา ทุ กปี เป็ นการ
ประเมินผล 2 รู ปแบบคือ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน ดังนี้
สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุม 10 หมวดหลักดังนี้
1. นโยบายคณะกรรมการ
2. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การจัดเตรี ยมและการดําเนินการประชุม
5. การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
7. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
8. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
10. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล(การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
โดยจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85
มากกว่าร้อยละ 75
มากกว่าร้อยละ 65
มากกว่าร้อยละ 50
ตํ่ากว่าร้อยละ 50

= ดีเยี่ยม
= ดีมาก
= ดี
= พอใช้
= ควรปรับปรุ ง
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ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ

2561
(%)

เกณฑ์

แบบที่ 1 :

การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

92.3

ดีเยี่ยม

แบบที่ 2 :

แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย

91.6

ดีเยี่ยม

สรุ ปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 พบว่ามีผล
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ “ร้อยละ
91.95” ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาํ เรี ยนผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนําไปเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ดียิง่ ขึ้น
(6) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่ มธุ รกิ จสยามแม็ค โคร ซึ่ งกําหนดทุ กสิ้ น เดื อนเมษายนของทุ กปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรื อกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระเมินและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร ถือเป็ นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิ ดเผย
ได้ การปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิ จแม็คโคร มีเกณฑ์การประเมินเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีช้ ีวดั ผลการดําเนินงาน
ส่ วนที่ 2 - การประเมินด้านประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการทัว่ ไป
ส่ วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริ หารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ้ นค่าตอบแทนของประธาน
เจ้า หน้าที่ บ ริ ห าร กลุ่ ม ธุ ร กิ จสยามแม็ค โคร และได้รั บ การอนุ ม ัติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ หรื อ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(7) หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง บริ ษทั ฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ
อย่างโปร่ งใส คื อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนจะทําหน้าที่ ในการพิ จารณาสรรหา
กรรมการคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์คือ จะพิ จารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ทํางาน ทักษะจําเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจ
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ของบริ ษทั ฯ (Board Skill Matrix) โดยไม่จาํ กัดเพศ และพร้ อมอุทิ ศเวลาเพื่ อปฏิ บัติหน้าที่ อย่างเต็มที่
รวมทั้งไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี นอกจากนี้ ยงั พิจารณาถึง
ด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นเอกสารแสดง
ความประสงค์ขอใช้บริ การฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสถาบันส่ งเสริ มกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่ งเป็ นบัญชี ที่ได้รวบรวมรายชื่ อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ
(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่ งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษทั
อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
(ข) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ให้อยู่ในระดับที่ สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่ เที ยบเคี ยงกับบริ ษทั ชั้นนําที่ อยู่ในอุตสาหกรรม
เดี ยวกันหรื อใกล้เคี ยงกันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ างประเทศ โดยการพิ จารณาจะเชื่ อมโยงกับ
ผลงาน ความรับผิดชอบ ผลกาดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผถู ้ ือหุน้
(ค) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่ อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
(ง) จํานวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในปี 2561
รายละเอี ยดได้กล่ าวไว้แล้วในหัวข้อค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารหัวข้อ 8.4 ค่ าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(9) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ แก่
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งในระบบการกํากับดู แลของบริ ษ ัทฯ เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นต้น เพื่อให้มีความรู ้การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและการทํางานมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ดงั กล่าวมีท้ งั ที่กระทําเป็ นการภายในบริ ษทั ฯ และ
ใช้บริ การของสถาบันภายนอก
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(ข) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เอกสารและข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ กฎระเบี ยบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ กรณี มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้ามาใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ค) บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี แ ผนการพั ฒ นาและแผนสื บทอดตํา แหน่ งงาน โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ก ํา หนด
กระบวนการที่ นํ ามาใช้ เพื่ อ ประเมิ น ระดับ ความพร้ อ มของผู ้สื บทอดตําแหน่ งแต่ ล ะบุ ค คล
ประกอบด้วย แบบทดสอบเชิ งจิ ตวิทยาและประเมินศักยภาพส่ วนบุคคล (Psychological Test, Ability
Test) แบบประเมิ น ภาวะผู ้นํ า (Leadership Assessment) การสนทนาเกี่ ย วกับ สายอาชี พ (Career
Discussion) การวางแผนเส้นทางอาชี พ (Career Road Map) ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั จะถูกนํามาวิเคราะห์และ
ประมวลเป็ นภาพรวมและสื่ อสารอย่างชัดเจนให้ผบู ้ ริ หารและตัวผูส้ ื บทอดตําแหน่งได้รับทราบ เพื่อ
นําไปวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลร่ วมกันได้อย่างตรงจุด สําหรับรู ปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็ นแบบ
ผสมผสาน เพื่ อให้ผสู ้ ื บทอดตําแหน่ งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ ว ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางธุ รกิ จได้ทนั ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับสู ง การเข้าอบรมกับ
สถาบันผูน้ าํ (อาทิเช่ น หลักสู ตร ALP BLP) การมอบหมายงานโครงการใหม่ การร่ วมโครงการผนึ ก
กําลังของเครื อฯ การฝึ กอบรมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ การหมุนเปลี่ยนหน้าที่งาน การโค้ช เป็ นต้น
(ง) บริ ษทั ฯ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ให้กบั กรรมการทุกท่าน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการเข้าร่ วมสัมมนาและการ
อบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย หรื อสถาบั น อื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานของ
คณะกรรมการอย่างต่ อเนื่ อง รวมถึ งการนําความรู ้ มาปรั บใช้ให้เกิ ดประโยชน์ กับบริ ษ ทั ฯ ต่ อไป
โดยในปี 2561 มีกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรและการสัมมนา ดังนี้
ลําดับ
กรรมการ
ตําแหน่ ง
1 นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานบริ หารการเงิน

หลักสู ตรที่อบรมปี 2561
1. หลักสู ตรการป้ องกันการ
ทุจริ ตในองค์กร จัดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี
2. หลักสู ตรภาษีอากรสําหรับ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ จัด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
3. หลักสู ตรบัญชีบริ หารเพื่อ
การวางแผนและตัดสิ นใจ จัด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
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(10) หน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ฝ่ ายกฎหมายและ
การกํากับกิจการที่ดี (Legal and Compliance Department)” ซึ่ งมีผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมายและการกํากับ
กิจการที่ ดีเป็ นหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทําหน้าที่ในการดูแลการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแลกิจการให้
เป็ นไปตามนโยบาย และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลัน่ กรองและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของ
บริ ษ ัท ฯ เฉพาะเรื่ อง ทั้งนี้ เพื่ อ ให้การปฏิ บัติ หน้าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และตลท. คณะกรรมการชุดย่อย
ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายธี ระ วิภูชนิน
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นายโชติ โภควนิช
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด เพื่อทําหน้าที่
สอบทานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี รวมทั้ง
พิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบที่ มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที่ จะทําหน้าที่ สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ นชอบในการพิ จารณาแต่ งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้าง หัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ
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3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิ จารณาคุ ณ สมบัติ ความเป็ นอิ ส ระ ผลการปฏิ บัติ งาน และค่ าสอบบัญ ชี ของผูต้ รวจสอบบัญ ชี
ภายนอก เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรื อถอดถอนผูส้ อบบัญชีภายนอก
5. พิจารณาเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. สอบทานรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัด ทํา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจํา ปี ของบริ ษัท ฯ
ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ
ค. ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็ นหรื อข้อสังเกตที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายการอื่ น ที่ เห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิ ง และแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชันของบริ ษทั ฯ ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
9. ปฏิ บัติงานในกิ จกรรมอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ มอบหมายโดยที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นพ้องด้วย
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2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายธี ระ วิภูชนิน
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1.

คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการชุ ดต่าง ๆ เพื่อให้มี
องค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง โดยคํานึ งถึงความหลากหลายใน
โครงสร้ างของคณะกรรมการ เช่ น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ การอุทิศเวลา และนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิ หรื อ นําเสนอความเห็ น ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ซึ่ งจะนําเสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี )

2.

พิจารณาหลักเกณฑ์ และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุ ดต่าง ๆ
ที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
ความรั บผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บได้กับ ระดับ ค่ าตอบแทนของบริ ษ ทั อื่ น ๆ ในอุ ต สาหกรรม
เดี ยวกัน หากพิ จารณาแล้วเห็ นควรให้มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากมติ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ให้นําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และประเมินผล
การปฏิบตั ิ งานและพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จ
สยามแม็คโคร โดยให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

3.

ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร โดยให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ เว้นแต่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริ ษทั ฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูป้ ระเมินผล

4.

สนับ สนุ นให้บริ ษ ทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอรายชื่ อบุ คคลเข้ารั บการสรรหาเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ

5.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย

3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 คน ดังนี้
1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
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2.
3.
4.
5.

นายอาสา สารสิ น
นายโชติ โภควนิช
นายธีระ วิภูชนิน
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
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กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการกํากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

9.3

1.

กําหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อสื บต่อไป

2.

กําหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการภายใน
องค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารั บ การตรวจประเมิ นจากองค์กรภายนอกที่ มีชื่ อเสี ย งและเป็ นที่
ยอมรับทัว่ ไปเป็ นประจํา

3.

กํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ของสถาบัน
กํากับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

4.

พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกํากับฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.

สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ วฒั นธรรมในการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็ นที่เข้าใจของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบตั ิท้ งั ในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ

6.

รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1)

กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถื อ หุ ้น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้น ที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่
บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อน
ประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลําดับ
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เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มของบริ ษ ัทฯ เว้นแต่ จะได้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิ ส ระเคยเป็ นข้ า ราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ งคู่ ส มรสของบุ ต ร ของผู ้บ ริ หาร ผู ้ถื อ หุ ้ น
รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของผูท้ ี่ มี
ความสั มพั น ธ์ ท างธุ รกิ จกั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ให ญ่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บ ริ ษั ท ร่ วม ผู ้ ถื อหุ ้ น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทํารายการทางการค้าที่ กระทําเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญา
มีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ วม ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อผู ้มี อ ํานาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ และไม่ เป็ นผู ้ถื อหุ ้ น
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ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้รั บ การแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ผู ้ถื อหุ ้ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มี
นัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่ มีล ักษณะอื่ นใดที่ ท ําให้ไม่ สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
10. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิ น 9 ปี โดยให้เริ่ มนับวาระการดํารงตําแหน่ งตั้งแต่
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 เป็ นต้นไป โดยไม่นบั ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งที่ผ่านมา
ของกรรมการอิสระรายเดิม
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการดําเนิ น กิ จการของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ัท ย่อยลําดับ เดี ย วกัน
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษัท ฯ แต่ ง ตั้ง ให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระเป็ นบุ ค คลที่ มี ห รื อเคยมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มู ล ค่ า ที่ ก ํา หนดตามข้อ 4 หรื อ ข้อ 6
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ อาจพิ จารณาผ่ อ นผัน ให้ ไ ด้ห ากเห็ น ว่ า การแต่ ง ตั้งบุ ค คลดังกล่ าวไม่ มี
ผลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ ห น้าที่ และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิ ส ระ และบริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ ที ่ ท ํา ให้บุค คลดัง กล่า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ในการเสนอให้มีก ารแต่ง ตั้ง บุค คลดัง กล่า วเป็ น
กรรมการอิสระ
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เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มให้กรรมการอิ ส ระและกรรมการซึ่ งไม่ ได้เป็ นผูบ้ ริ ห ารได้มี โอกาสประชุ ม
ปรึ กษาหารื อระหว่างกันเองอย่างเป็ นอิสระ สําหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งการกําหนดแนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพการกํากับดูแล
กิจการที่ดีบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็ นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ
(2)

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ และการพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ
ก. หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษทั ฯกรณี การคัดเลือกกรรมการรายใหม่
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด เช่น พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ
ด้าน ตลอดจนเพศและอายุ
3) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรู ้ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
4) พิจารณาจํานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสดั ส่ วนของกรรมการอิสระ
เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานของคณะกรรมการ การดําเนินงานของ
ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน
5) การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกบั บริ ษทั ฯ
ข. กรณีการเสนอแต่ งตั้งกรรมการรายเดิม
1) ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา
2) การให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
3) การอุทิศเวลาให้กบั องค์กร
การสรรหากรรมการและการแต่ งตั้งกรรมการบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ารับการพิจารณา คัดเลื อกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ก่อนวัน
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ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 โดยรายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่า
เทียมกันอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ทําหน้าที่ คดั เลือกและสรรหาบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม โดยพิ จารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์ ในด้านต่ าง ๆ ความสามารถในการ
บริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ฯ รวมทั้ง ผลการปฏิ บัติ งานในตําแหน่ งหน้าที่ ข องกรรมการเพื่ อดํารง
ตําแหน่งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ และนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
การพ้ นจากตําแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา โดยให้
กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการซึ่ งพ้น
จากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ งเมื่อ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และ/หรื อ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับ
แต่ วนั ที่ ใบลาออกไปถึ งบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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5. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดและ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์เ ข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัด ไป เว้น แต่ วาระของกรรมการผูน้ ้ ัน จะเหลื อ น้อ ยกว่ า สอง (2) เดื อ น
โดยบุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพี ยงเท่ าวาระที่ ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกลไกในการกํากับดูแลที่ทาํ ให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบ
การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ โดย
1.

มี การส่ งบุ คคลเพื่ อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มใน
บริ ษ ทั ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น โดยการส่ งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อน

2.

มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของ
บริ ษ ทั ฯ ในบริ ษ ทั ดังกล่าวในการควบคุ ม หรื อมี ส่ วนร่ วมในการกําหนดนโยบายที่ สําคัญ ต่ อการ
ดําเนินธุรกิจ

3.

มี กลไกในการกํากับ ดูแ ลที่ มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน การทํา
รายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อ
การทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทํานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ ผ่านทางหน่วยงานส่ วนกลางโดยสายงานบัญชี และการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยยังมีขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย

4.

มี การกําหนดระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและรั ด กุม เพี ย งพอ ในบริ ษ ัท ย่อ ยด้วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน

อนึ่ง ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษ ทั ฯ เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จึ งถื อเป็ นนโยบายที่ สําคัญในการ
ดําเนิ นการให้เกิ ดความเสมอภาคและยุติธรรมต่ อผูถ้ ือหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกัน โดยข้อมูลภายในหรื อ
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ข่าวสารอันมีสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็ นข้อมูลภายใน
ที่ ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จและถือเป็ นข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ หากเปิ ดเผยแล้ว ย่อมส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
การป้ องกันข้อมูลภายในมี ความสําคัญอย่างยิ่งต่ อความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมี ความสําคัญต่ อความ
มัน่ คงในอาชี พการงานของบุ คลากรทุ กคนด้วย เพื่ อให้การให้ขอ้ มูลข่ าวสารต่อบุ คคลภายนอกเป็ นไปใน
แนวทางที่ จะไม่ เกิ ด ผลเสี ย หายต่ อ ธุ ร กิ จและชื่ อเสี ยงของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ัทฯ จัด ให้มี มาตรการและระบบ
ควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และบุคลากรของบริ ษทั ฯ จึ งต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็ นความลับ ไม่นาํ ข้อมูล
ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พน้ สภาพหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่ไปแล้ว
ทั้งนี้ ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ แผนการดําเนิ นงาน ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลของผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิ น ข้อมูลที่ อาจ
ส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของบริ ษทั ฯ ข้อมูลที่ตอ้ งเก็บเป็ นความลับทางกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับ
การสํารวจและจัดหาที่ดิน ข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน รหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ/
หรื อ ข้อมูลใด ๆ ที่หากเปิ ดเผยแล้วจะสร้างความเสี ยหายหรื อเสื่ อมเสี ยแก่บริ ษทั ฯ พนักงานลูกจ้าง คู่คา้ หรื อ
ลูกค้า
แนวปฏิบตั ิ
1. พนักงานของบริ ษ ัท ฯ ควรรั ก ษาข้อ มู ลภายในและเอกสารที่ ไ ม่ ส ามารถเปิ ดเผยต่ อบุ ค คลภายนอก
อันนําไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่
มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
2. พนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่นาํ ข้อมูลที่เป็ นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น
3. พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รับหรื อทํางานเกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุ คคลต้องเก็บรั กษา หรื อใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4. บริ ษทั ฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริ ษทั ฯ ภายในฝ่ ายหรื อแผนกของตนอย่าง
รัดกุม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่าง
เป็ นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่
สําคัญของบริ ษทั ฯ ด้วย
5. บริ ษทั ฯ กําหนดให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สญ
ั ญาและข้อตกลงที่มีไว้กบั คู่สัญญา ถือเป็ นความลับที่ไม่อาจ
เปิ ดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ และคู่สญ
ั ญาเท่านั้น
6. พนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ แม้พน้ สภาพหรื อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปแล้ว
7. กรณี ถูก ถามหรื อ ขอให้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ อยู่น อกเหนื อความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ปฏิ เสธการแสดง
ความเห็ น ต่ า ง ๆ ด้ว ยความสุ ภ าพ และแนะนํา ให้ ส อบถามจากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายและ
รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้าที่ 193

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

8. ในกรณี ที่ เกิ ดข่ าวลื อ หรื อการรั่ วไหลของข้อมูลที่ ยงั ไม่ สมบู รณ์ และยังไม่ได้เปิ ดเผย จะต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที เพื่อนําเสนอผูบ้ ริ หารลําดับต่อไปพิ จารณาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง หรื อเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ
บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ มีการซื้ อ
ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังมีแนวปฏิบตั ิสาํ คัญที่จะส่ งเสริ มการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในได้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ ได้
กําหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้ อขาย และการถื อครองหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุกครั้งที่ มีการประชุ ม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯ
และผู ้บ ริ หารจะต้อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการมี ส่ ว นได้ เสี ยของตน และบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกไตรมาส และจะต้องจัดทํารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บ
ไว้ใช้ภายในบริ ษทั ฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
9.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย จ่ ายและอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี ให้แก่ สํานักงานสอบบัญ ชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชี 2560 และ 2561 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
บริ ษทั ฯ
SFS
MROH
INDV
PRO
ARO(1)
CPWI
MAC
MGZ(1)

สํานักงานสอบบัญชีทผี่ ้สู อบบัญชีสังกัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
KPMG (Vietnam) Limited
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
Khin Su Htay & Associates Limited
KPMG India
KPMG Cambodia
Guang dong chuangxin audit firm Ltd
(2560)
BDO China Shu Lun Pan Certified
Public Accountants LLP (2561)

ค่ าตอบแทนจากการ
สอบบัญชี (บาท)
2560
2561
5,960,000
6,530,000
1,150,000
1,300,000
200,000
200,000
315,000
351,000(2)
50,000
50,000
33,938
32,311(3)
312,780
711,450(4)
369,245
565,437(5)
27,656
48,913(6)
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ชื่อบริษัทผู้จ่าย
INDS(1)
INDD(1)
LL(1)
JM(1)
MAXZI(1)
INDC(1)
MM(13)
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สํานักงานสอบบัญชีทผี่ ้สู อบบัญชีสังกัด
Chong, Lim & Partners LLP
FRG Chartered Accountants
PLC (CAP) Limited
PLC (CAP) Limited
FRG Chartered Accountants
Fii & Associates
N/A

ค่ าตอบแทนจากการ
สอบบัญชี (บาท)
2560
2561
1,548,357
814,541(7)
101,640
668,542(8)
392,031
395,760(9)
174,236
127,798(10)
46,200
43,983(11)
126,012(12)
-

หมายเหตุ :
(1) มีผสู้ อบบัญชีที่ไม่ได้อยูส่ าํ นักงานสอบบัญชี เดียวกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
(2) ในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 210,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0015 บาท)
และในปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 250,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0014 บาท)
(3) ในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 1,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดอลลาร์ ส หรั ฐ เป็ น 33.9380 บาท) และในปี
2561 เป็ นเงินจํานวน 1,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 32.3107 บาท)
(4) ในปี 2560 เป็ นเงิ นจํานวน 600,000 รู ปีอินเดี ย (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 รู ปีอินเดี ย เป็ น 0.5213 บาท) และในปี 2561 เป็ น
เงินจํานวน 1,500,000 รู ปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รู ปีอินเดีย เป็ น 0.4743 บาท)
(5) ในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 10,880 ดอลลาร์ สหรั ฐ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดอลลาร์ สหรั ฐ เป็ น 33.9380 บาท) และในปี
2561 เป็ นเงินจํานวน 17,500 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 32.3107 บาท)
(6) ในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 5,500 หยวนเหริ นหมิ นปี้ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 เรนมินบิ จีน เป็ น 5.0283 บาท) ) และในปี
2561 เป็ นเงินจํานวน 10,000 หยวนเหริ นหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เรนมินบิจีน เป็ น 4.8913 บาท)
(7) ในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 63,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็ น 24.5771 บาท) และใน
ปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 34,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็ น 23.9571 บาท)
(8) ในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 11,000 ดี แรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็ น 9.2400 บาท) และในปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 76,000 ดี แรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ น 8.7966 บาท)
(9) ในปี 2560 เป็ นเงิ นจํานวน 90,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกงเป็ น 4.3559 บาท) และในปี
2561 เป็ นเงินจํานวน 96,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกงเป็ น 4.1225 บาท)
(10) ในปี 2560 เป็ นเงิ นจํานวน 40,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกงเป็ น 4.3559 บาท) และในปี
2561 เป็ นเงินจํานวน 31,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกงเป็ น 4.1225 บาท)
(11) ในปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 5,000 ดี แรห์ มสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดี แรห์ มสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์
เป็ น 9.2400 บาท) และในปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 5,000 ดี แรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดี แรห์ ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ น 8.7966 บาท)
(12) ในปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 3,900 ดอลลาร์ สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 32.3107 บาท)
(13) MM อยูร่ ะหว่างการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รอบปี บัญชี แรกสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
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(2) ค่ าบริการอืน่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ ายและอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่ น ได้แก่ การเป็ นที่ ปรึ กษา
ธุ ร กิ จในด้านต่ าง ๆ ที่ ไม่ เกี่ ยวกับ งานสอบบัญ ชี การให้บริ การด้านกฎหมายและภาษี และการ
ตรวจสอบตามวิธีการที่ ตกลงร่ วมกัน ให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัดในรอบปี บัญชี
2560 และ 2561 ตามลําดับโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ชื่อ
บริษัท
ผู้จ่าย
บริ ษทั ฯ

2560
ประเภทของ
งานบริการอืน่

ผู้ให้ บริการ

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (13)
20,000

7,500

30,000

-

-

970,000

-

-

-

1,100,000

-

750,000

-

2,000,000

-

-

-

-

1,350,000

-

-

-

-

120,000

จ่ าย
(บาท)

การตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลง
ร่ วมกัน(1)
การตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลง
ร่ วมกัน(1)

บจ. เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบ
บัญชี
บจ. เคพีเอ็มจี 30,000
ภูมิไชย สอบ
บัญชี

บริ ษทั ฯ

การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี(2)

บริ ษทั ฯ

การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี(3)

บริ ษทั ฯ

การให้บริ การที่
ปรึ กษาธุรกิจ(4)

บริ ษทั ฯ

การให้บริ การที่
ปรึ กษาธุรกิจ(5)

บริ ษทั ฯ

การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี(6)

บจ. สํานัก
ภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย
บจ. สํานัก
ภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย
บจ. เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย ที่
ปรึ กษาธุรกิจ
บจ. เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย ที่
ปรึ กษาธุรกิจ
บจ. สํานัก
ภาษี
เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย

SFS

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (13)
20,000

2561
จ่ าย
(บาท)
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ชื่อ
บริษัท
ผู้จ่าย
บริ ษทั ฯ

INDV

INDD

LL
JM
CPWI
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2560
ประเภทของ
งานบริการอืน่

ผู้ให้ บริการ

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (13)
280,000

-

75,816

244,296

-

39,585

-

23,326

-

50,327

-

80,109

-

23,461

-

-

-

71,145

-

905,275

4,097,500

1,640,334

1,414,296

จ่ าย
(บาท)

การให้บริ การด้าน
ความเชื่อมัน่ (7)

บจ. เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบ
บัญชี
การให้บริ การด้าน KPMG
162,000
ธุรกิจ กฎหมายและ (Vietnam)
ภาษี(8)
Limited
การให้บริ การที่
FRG
609,840
(9)
ปรึ กษาธุรกิจ
Chartered
Accountants
การให้บริ การที่
ปรึ กษาธุรกิจ(10)
การให้บริ การที่
ปรึ กษาธุรกิจ(11)
การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี(12)
รวม

PLC (CAP)
Limited
PLC (CAP)
Limited
KPMG
India

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท) (13)
-

2561
จ่ าย
(บาท)

หมายเหตุ :
(1) การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ทาํ ลายสิ นค้า
(2) การให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องภาษีที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานใหญ่ระหว่างประเทศและการกําหนดราคาโอน
(3) การให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13
(4) การให้บริ การด้านการประเมินโครงสร้ างการทํางานของหน่วยงานบัญชี เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อสนับสนุ น
การเติบโตของบริ ษทั
(5) การให้บริ การด้านการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการ
(6) การให้บริ การสอบทานสัญญาและให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องภาษีที่เกี่ยวข้อง
(7) การให้บริ การเกี่ยวกับการรับรองรายงานความยัง่ ยืน
(8) ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่ จ่ายไปแล้วในปี
2560 เป็ นจํานวน 108,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0015 บาท) และในปี 2561
จ่ายเงิ นไปแล้วเป็ นจํานวน 54,000,000 ดองเวียดนาม คงเหลื อส่ วนที่ จะต้องจ่ายในอนาคตจํานวน 174,000,000 ดอง
เวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็ น 0.0014 บาท)
(9) ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ท่ีผูส้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่ จ่ายไปแล้วในปี
2560 เป็ นจํานวน 66,000 ดี แ รห์ มสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดี แรห์ มสหรั ฐอาหรั บ เอมิ เรตส์ เป็ น
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(10)

(11)

(12)
(13)
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9.2400 บาท) และในปี 2561 จํานวน 4,500 ดี แรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดี แรห์มสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ เป็ น 8.7966 บาท)
ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่ จ่ายไปแล้วในปี
2560 เป็ นจํานวน 5,355 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง เป็ น 4.3559 บาท) และในปี 2561 เป็ น
จํานวน 12,208 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง เป็ น 4.1225 บาท)
ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่ จ่ายไปแล้วในปี
2560 เป็ นจํานวน 18,391 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง เป็ น 4.3559 บาท) และในปี 2561 เป็ น
จํานวน 5,691 ดอลลาร์ ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง เป็ น 4.1225 บาท)
ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดี ยวกับสํานักงานบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัดโดยจํานวนเงินที่ จ่ายไปแล้วในปี
2561 เป็ นจํานวน 150,000 รู ปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รู ปีอินเดีย เป็ น 0.4743 บาท)
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560

9.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดสี ํ าหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาทบทวนนโยบาย หลัก การ และแนวปฏิ บัติ ด ้านกํากับ ดู แ ลกิ จการ
อย่างสมํ่าเสมอ โดยอ้างอิงหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2555 ของ ตลท. และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทบทวนการนํา CG Code มาปรับใช้กบั บริ บททางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ สําหรับหลักเกณฑ์ในเรื่ องใดที่ ยงั
มิได้มีการกําหนดเป็ นนโยบายหรื อยังมิได้นาํ ไปปฏิบตั ิหรื อปรับใช้ ฝ่ ายบริ หารจะรายงานให้คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิ จการ เพื่อพิ จารณาทบทวนและหาแนวทางปรับปรุ งเป็ นประจําทุกปี และนําเสนอรายงานต่ อ
คณะกรรมบริ ษทั ฯ โดยในรอบปี ที่ผา่ นมามีแนวปฏิบตั ิที่บริ ษทั ฯ ยังมิได้นาํ ไปปฏิบตั ิหรื อปรับใช้ดงั นี้
แนวปฏิบัตทิ ี่บริษทั ฯ ยังมิได้ นําไปปฏิบัติ
เหตุผลและความจําเป็ น
หรือปรับใช้
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ย ปั จจุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการจํ า นวน 15 คน ซึ่ ง
กว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ค วามเห็ นว่า เหมาะสมกับ
ขนาดธุ ร กิ จ และเป็ นประโยชน์ ใ นการกํา กับ ดู แ ล
กิจการเพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร
เป็ นไปตามทิ ศทางและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้
2. ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ

แม้ ว่ า ประธานกรรมการของบริ ษั ท ฯ จะไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ แต่บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ เ พี ย งพอ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารกํ า หนด
บทบาท หน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของประธาน
กรรมการไว้อย่ างชัด เจนในกฎบัต รคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิ ดกลไกในการถ่วงดุลอํานาจ และมี
ความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ และสามารถ
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เหตุผลและความจําเป็ น
แสดงความคิ ด เห็ น และออกเสี ย งลงมติ ไ ด้อย่างเป็ น
อิสระ

3. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ปั จจุ บั น คณ ะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย
กรรมการอิ ส ระจํา นวน 5 คน คิ ด เป็ น 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งกรรมการอิ สระทุกท่ าน
เป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ั ติ
หน้าที่ และสามารถแสดงความคิ ดเห็นและออกเสี ยง
ลงมติได้อย่างเป็ นอิสระ

4. คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายให้
กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี

บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่ มีวาระการดํารงตําแหน่ ง
เกิ น 9 ปี จํา นวน 3 คน คื อ 1) นายอรรถพร ข่ ายม่ า น
2) นายธี ระ วิภูชนิน และ 3) นายชวลิต อัตถศาสตร์ ซึ่ ง
ล้วนเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญ
ในธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ เป็ นอย่ า งสู ง ซึ่ งจะหาบุ ค คล
มาทดแทนได้ยาก ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมากรรมการ
อิสระทั้ง 3 ท่านนี้ ได้ให้คาํ ปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กิ จการของบริ ษ ัท ฯ และแสดงให้ เห็ น ถึ งความเป็ น
อิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น้าที่ โดยการแสดงความเห็ น
หรื อออกเสี ยงคัดค้านโดยปราศจากการแทรกแซงจาก
ฝ่ ายบริ หาร

5. บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดวิธีการลงคะแนนเสี ยง
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธี
เลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสี ยงแบบ คะแนนเสี ยงข้างมาก และผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนน
สะสม (Cumulative Voting)
เสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้
กําหนดให้มีวิธีการอื่ น ในการดู แลสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อหุ ้น
รายย่อยมาตลอด เช่ น การสนับสนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นราย
ย่อยใช้สิทธิ์ เสนอวาระการประชุ มเพิ่มเติม หรื อเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็ นต้น
6. บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับองค์
ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมี
กรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

การออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ให้ ถื อ เสี ยงข้ า งมาก ยกเว้น เรื่ องที่ กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับระบุคะแนนเสี ยงในการลงมติไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่า แนวปฏิ บัติ ที่ ใ ช้
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กรรมการทั้งหมด
7. คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง
อย่างน้อย 1 คน
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เหตุผลและความจําเป็ น
อยูเ่ ดิมมีความเหมาะสมดีแล้ว
ปั จ จุ บัน คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ยัง ไม่ มี ก รรมการ
อิสระที่ เป็ นผูห้ ญิง อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
อาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิงได้ใน
อนาคต หากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และ
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อธุ ร กิ จ
ของบริ ษทั ฯ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
ตลอดเส้นทางการดําเนินธุรกิจกว่า 29 ปี บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตร่ วมกันถือเป็ น
กุญแจแห่ งความสําเร็ จในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์โครงการความ
รับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เน้นการนําจุดแข็งในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ มาช่ วยพัฒ นาศักยภาพ
ชุ มชนและสั งคม ตลอดระยะเวลาการดําเนิ น การดังกล่ าวบริ ษ ทั ฯ ได้ด าํ เนิ นการวิเคราะห์ จุด เด่ น เพื่ อขยายผล
ความสําเร็ จให้เพิ่มสู งยิ่งขึ้ น ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตการดําเนิ นการให้ครอบคลุมประเด็นที่ หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้ น มุ่ งหวังตอบโจทย์กลุ่มเป้ าหมายอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เป็ นไปตามบริ บทการเปลี่ ยนแปลงของโลก และ
สอดคล้องตามเป้ าหมายหลักที่ 1 หลักที่ 3 และหลักที่ 4 ของกลยุทธ์ “แม็คโคร 4.0” โดยมีพนักงานของบริ ษทั ฯ เข้า
ร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่ งถือเป็ นความภาคภูมิใจของบริ ษทั ฯ ที่ ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วม
สร้ างสิ่ งดี ๆ ตอบแทนสู่ สังคม นํามาซึ่ งความรั กและความผูกพันต่ อองค์กร นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังร่ วมมื อกับ
พันธมิตร ทั้งหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึ กษา ในการขับเคลื่อนกิ จกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
เป้ าหมายที่บริ ษทั ฯ ตั้งปณิ ธานไว้
10.1 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษ ัท ฯ ยึ ด มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยคํา นึ งถึ ง ความสมดุ ล ทั้งด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ก ํ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibilities Policy) เพื่ อสื่ อ สารและขับ เคลื่ อ นการดํา เนิ น กิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สานสัมพันธ์อนั ดี กบั ชุ มชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
3R’s Sustainability Committee โดยมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด กิ จ กรรมด้า น CSR นํา เสนอแผนการ
ดําเนินงาน และการบรรลุเป้ าหมายการทํางาน CSR ของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณา
อนุ มตั ิ เป็ นประจําทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรี ยมรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานกิ จกรรม CSR
ที่กระทําในปี ที่ผา่ นมาให้คณะเจ้าหน้าที่บริ หารทราบ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุรกิจบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาธุ รกิ จให้เติ บโตควบคู่
ไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมีมูลค่าเพิ่ มของสังคมและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
นัก ลงทุ น พนั ก งาน ลู ก ค้า คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสําคัญต่อกระบวนการดําเนินธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่
เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนในระยะยาว บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้ภาคธุ รกิ จสามารถอยู่ร่วมกับชุ มชนและสังคมได้
อย่างเป็ นสุ ข และพัฒนายกระดับความเจริ ญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่ อการเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน โดย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
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การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การมี นวัต กรรมและเผยแพร่ นวัต กรรมซึ่ งได้จากการดําเนิ นงานที่ มีความรั บผิ ดชอบต่ อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

10.2 การบริหารจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการบริ หารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยได้บูรณาการ การจัดการภายใต้ขอ้ กําหนดกฎหมาย สําหรับการดําเนิ นกิ จการของแม็คโคร ขอบเขต
ครอบคลุ ม ทุ ก สาขา คลังสิ น ค้า และสํานักงานใหญ่ เพื่ อส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น ให้ เกิ ด ความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ ดีแก่พนักงาน ผูร้ ับเหมา ตลอดจน ลูกค้า ผูม้ าใช้บริ การ
ภายใต้พ้ืนที่ในกํากับดูแลของทางบริ ษทั
นับ ตั้งแต่ เริ่ มก่ อตั้งจนถึ งปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ให้เกิ ด การพัฒ นาด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างต่ อเนื่ อง โดยมี การกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้วยการกําหนดความมุ่งมัน่ ที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมถึงสุ ขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน กําหนดเป้ าหมาย การไม่มีอุบตั ิเหตุในการทํางานถึงขั้น
หยุดงาน ทั้งของพนักงานประจํา พนักงานส่ งเสริ มการขาย พนักงานจ้างเหมา รวมถึงลูกค้าผูท้ ี่ มาใช้บริ การ
ซึ่ งครอบคลุมถึง
⋅ การมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
⋅ การจัดทําระบบการทํางานที่ปลอดภัย รวมทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํางาน
⋅ กํา หนดมาตรการความปลอดภัย ที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ พ นั ก งานที่ เกี่ ย วข้อ งมี ค วามมั่น ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน และลูกค้ามีความมัน่ ใจในการใช้บริ การ
⋅ จัดให้มีการฝึ กอบรม สัมมนาแนะนําให้ความรู ้แก่พนักงาน เกี่ ยวกับสุ ขภาพ อาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ได้แก่ การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัด
กิ จกรรม “Big Cleaning Day” การจัดส่ งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสู ตรเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และการรณรงค์ “แม็คโคร ขับขี่ปลอดภัย” เป็ นต้น
⋅ จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานที่ ถูกสุ ขอนามัย รวมถึงสิ่ งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งหน่วยงานบริ หาร ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเป็ นรู ปธรรม และนําไปสู่ การป้ องกันอุบตั ิเหตุให้เป็ นไปตามนโยบาย
โดย
⋅ กําหนดกลยุทธ์ดา้ นการป้ องกันอุบตั ิ เหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของการจัดการภายใน
สาขาและสํานักงานใหญ่ โดยก่อตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานขึ้น ในทุกสาขาภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุ นและส่ งเสริ ม
กิ จกรรมด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึ งการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุที่เกี่ ยวข้องกับการทํางานและสภาพที่ไม่ปลอดภัย อันนําไปสู่ การป้ องกันอุบตั ิเหตุอย่างเป็ น
รู ปธรรม
⋅ กําหนดกลยุทธ์การตรวจประเมินความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดย
คณะกรรมการตรวจประเมิ นจากกลุ่มธุ รกิ จ เพื่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าการจัดการของแต่ ละสาขามี
ความปลอดภัย อันเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนา ในงานด้านความ
ปลอดภัยของสาขาและคลังสิ นค้า
⋅ กําหนดกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้ น ผ่าน Leadership Engagement เพื่อให้เกิดการ
เสริ มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มผูบ้ ริ หารของสาขา และถ่ายทอดส่ งต่อยังผูป้ ฏิบตั ิงานใน
แต่ละลําดับชั้น และกําหนดดัชนี ช้ ี วดั เพื่อให้เกิดการวัดผลได้เชิ งประจักษ์ อันนําไปสู่ จิตสํานึ กและ
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดให้เป็ นปี ของการเสริ มสร้ างวัฒ นธรรมความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน (Safety
Culture and Sustainability ) ผ่านกลยุทธ์ดา้ นการสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร การตรวจประเมินโดย
คณะกรรมการการตรวจประเมิ นภายนอกและ Leadership Engagement มี การจัดหลักสู ตรการอบรมด้าน
ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน การปฐมนิ เทศพนักงานโดยบรรจุหลักสู ตร
การจัดการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงการจัดอบรมสร้างเสริ ม
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรให้กบั ผูบ้ ริ หารใหม่ของสาขา รวมทั้งจัดให้มีระเบี ยบปฏิบตั ิ ข้อบังคับ
การทํางาน ให้แก่ พนักงานและผูร้ ับเหมา เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการทํางาน ให้สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่าง
ปลอดภัยต่ อตนเอง ผูร้ ่ วมงาน และลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ จัดให้มีอุปกรณ์ ค วามปลอดภัยส่ วนบุ คคลให้แก่
ผูป้ ฏิ บ ัติงาน ตามความเสี่ ยงของงาน ครอบคลุมทั้งส่ วนของพนักงานและผูร้ ั บเหมาประจํา และจัดให้มี
รายงานอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อชี วิต ทรัพย์สิน ตลอดจนเหตุการณ์ที่
มีความเสี่ ยง ทําการสอบสวนอุบตั ิการณ์เพื่อหาสาเหตุ กําหนดมาตรการการแก้ไขป้ องกัน และรายงานตรง
ต่อผูบ้ ริ หารทั้งสาขาและสํานักงานใหญ่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสนับสนุ นการสร้างจิ ตสํานึ กด้านความ
ปลอดภัยอันนําไปสู่ วฒั นธรรมความปลอดภัยขององค์กร จัดให้มีการตรวจประเมินด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน อาทิ การตรวจวัดสภาพแสง เสี ยง ความร้อนในสถานที่ ทาํ งาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
อาคารสํานักงาน เพื่อใช้ในการปรับสภาพการทํางานให้มีความเหมาะสม มีความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
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รวมถึงจัดให้มีการตรวจประเมินปั จจัยเสี่ ยงด้านอาชีวอนามัยในพื้นที่ทาํ งาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ
จัดการตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี่ ยงให้กบั พนักงาน เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มให้เกิดสุ ขภาวะอนามัย
ที่ดีของผูป้ ฏิบตั ิงาน
10.3 การบริหารจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงการดําเนิ นธุ รกิ จให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่ งแวดล้อม การเคารพในสิ ทธิ ของชุ มชนและ
สังคม โดยมุ่งเน้นการไม่กระทําการใด ๆ อันส่ งผลเสี ยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เคร่ งครั ด ในการปฏิ บัติ ภ ายใต้กรอบของกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งปลูกฝั งจิ ต สํานึ กความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ความตั้งใจในการดําเนิ นการด้านสิ่ งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้ถูก
ผนวกเข้าเป็ นหนึ่ งในแผนกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 การดําเนิ นการภายใต้กลยุทธ์ดงั กล่าวครอบคลุมตั้งแต่ตน้ ไป
จนถึงปลายห่ วงโซ่ อุปทาน โดยอาศัยการร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่หลากหลาย อาทิ การร่ วมมือกับคู่คา้ ใน
การสรรหาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม และบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ ส ามารถย่อยสลายได้เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้เลือกใช้สินค้าที่ตรงตามความต้องการ การบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมภายในศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร จัดให้มีการคัดแยกวัสดุเหลือใช้และสิ่ งปฏิกลู ภายใน
กิจการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการสิ่ งปฏิกลู ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย มีการ
จัดการนํ้าเสี ยจากการดําเนิ นธุ รกิจผ่านระบบบําบัด และจัดโครงการ Zero wastewater discharge นํานํ้าจาก
การบําบัดมาใช้ในพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร เพื่อไม่ให้ของเสี ยไหลออกสู่ ชุมชน เป็ น
การประหยัดนํ้า และเสริ มสร้ างพื้ นที่ สี เขี ยวในพื้ นที่ ของสาขา อี กทั้งบริ ษ ทั ฯ ยังริ เริ่ มขยายขอบเขตการ
ดําเนินการให้ครอบคลุมการจัดการของเสี ย เช่น โครงการศึกษาการจัดทําวัสดุปรับปรุ งดินจากเศษอาหาร สิ่ ง
เหล่านี้ ถือเป็ นการวางรากฐานเพื่อก้าวเข้าสู่ เป้ าหมายการเป็ นต้นแบบของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าที่ไม่มีของเสี ย
ในอนาคต
บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมัน่ ในการบริ หารจัด การพลังงาน ระบบมาตรฐานสากลที่ มีค วามเข้มข้นได้ถูกนํามาใช้เป็ น
แนวทางขับเคลื่ อนการดําเนิ นการดังกล่าวของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้ศึกษาถึ งแนวทางการดําเนิ นการ
ภายใต้ขอ้ กําหนด ปรับปรุ ง พัฒนา ระบบการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจ
รับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรื อ ISO 50001:2011
เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้วเมื่ อวันที่ 15 มิ ถุนายน 2561 ซึ่ งขอบเขตครอบคลุ มสํานักงานใหญ่ และศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโครจํานวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาศาลายา สาขานครอินทร์ สาขาคลองหลวง และสาขานครนายก
เพื่ อเป็ นการยกระดับระบบจัดการด้านพลังงานให้มีความถูกต้องแม่นยํา สร้างความเชื่ อถือในระดับสากล
และเกิ ด ความยัง่ ยืนด้านการจัด การพลังงานขององค์กร ผลสําเร็ จจากความตั้งใจในการดําเนิ นการด้าน
อนุ รักษ์พ ลังงาน ส่ งผลให้บริ ษ ัท ฯ ได้รับ การเชิ ด ชู เกี ย รติ จากกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในฐานะสถานประกอบการที่ มีผลงานดี เด่ น โครงการส่ งเสริ มระบบการจัด
การพลังงานในระดับสากล ISO 50001 เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2561
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 204
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อย่างไรก็ตาม การสร้างจิตสํานึ กด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั พนักงาน เป็ นสิ่ งสําคัญที่บริ ษทั ฯ ถือเป็ น
พื้นฐานการในดําเนิ นการด้านการบริ หารจัดการพลังงาน อาทิ การรณรงค์การใช้ทรัพยากรในสํานักงาน
อย่างคุม้ ค่า การกําหนดให้ปิดไฟฟ้ าแสงสว่างเมื่อเลิกใช้งาน การควบคุมอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น
การดําเนิ นการด้านสิ่ งแวดล้อมและการจัดการพลังงานเป็ นสิ่ งสําคัญและต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อมี
ส่ วนร่ วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สงั คมและในทุก ๆ ที่ที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดําเนิ นธุรกิจ ซึ่ งในปี 2562
บริ ษทั ฯ มีแผนการเพิ่มสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนในการดําเนิ นการศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโคร โดย
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มความมัน่ คงทางพลังงาน ร่ วมลดการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก และเป็ นการดําเนินการตามเป้ าหมายระดับกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ในการลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563
เพื่อให้การดําเนิ นการด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปอย่างถูกต้อง แม่นยํา และโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ได้ให้
หน่ วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าทวนสอบความถูกต้องของการเปิ ดเผยข้อมูลด้านความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
ตามมาตรฐาน GRI Standard เพื่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจในแนวทางการจัด การและข้อมูลด้านพลังงาน การ
จัดการมลภาวะ การจัดการของเสี ย สุ ขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้น
10.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์ จาํ หน่ ายสิ นค้ า
บริ ษ ัท ฯ สนั บ สนุ น การจัด การความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน ผ่ า น
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสาขา ให้มีความยัง่ ยืน เน้น
การจัดการภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็ นแนวทางเดียวกันกับการจัดการของภาครัฐ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ
มีสาขาภายในประเทศที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิ จการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งสิ้ น 52 สาขาโดยแบ่งเป็ น รางวัลระดับประเทศ จํานวน 22 สาขา
ระดับจังหวัด 25 สาขา และประกาศนี ยบัต รชมเชยระดับจังหวัด 5 สาขา ตามลําดับ อี กทั้ง ได้รับ รางวัล
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิ เหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับประเทศ
จํา นวน 1 สาขา การเข้า ร่ ว มการตรวจประเมิ น ด้า น Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI
Standard เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจในแนวทางการจัดการด้านสุ ขภาพ อาชี วอนามัย และความปลอดภัยที่ เป็ น
สากล ผลการดําเนิ นงานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยดัชนี ช้ ี วดั
ด้านความปลอดภัย (Safety Index) ของทุกสาขา โดยพิจารณาจากอัตราการบาดเจ็บในการทํางานถึงขั้นหยุด
งาน (Lost time injury frequency rate : LTIFR) อยูท่ ี่ระดับ 2.26 เทียบจาก ชัว่ โมงการทํางาน 1 ล้านชัว่ โมง
10.5 การให้ ความรู้ การอบรมพนักงานด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มุ่งหมายให้เกิ ดการดําเนิ นการที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และชุ มชน
การปลูกฝั งจิ ตสํานึ กความรั บผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้อม ชุ มชน และการใช้ทรั พยากรอย่างเหมาะสม ให้แก่
องค์กรและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องจะเป็ นส่ วนในการเติมเต็มความสําเร็ จที่สาํ คัญตามความมุ่งหมาย
ดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีการอบรมสร้างจิตสํานึ กด้านสิ่ งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงผูบ้ ริ หารที่
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 205
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เข้าประจําที่ ส าขา โดยกําหนดให้เข้ารั บ การอบรมความรู ้ ด ้านสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ เริ่ มเข้าทํางานผ่านการ
ปฐมนิ เทศ ณ สํานักงานใหญ่ มุ่งเน้นการสื่ อสารและรณรงค์ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน
ผลของการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกรายงานต่อผูบ้ ริ หารตามสายงาน เพื่อนําไปสู่ แนวทางการ
ปรับปรุ ง การกําหนดแผนงานของแต่ละส่ วนงาน และกําหนดเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ให้สามารถนําไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนต่อไป
10.6 คู่คิดธุรกิจโชห่ วย
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการมิตรแท้โชห่ วยอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2550 เพื่อตอกยํ้าถึงจุดยืน “คู่คิดธุรกิจคุณ”
โดยจัดกิจกรรมให้ความรู ้การจัดการร้านค้าปลีกในรู ปแบบต่าง ๆ โดยปัจจุบนั มีร้านโชห่วย มินิมาร์ทเข้าร่ วม
โครงการกว่า 45,000 ร้านค้าสมาชิ ก อีกทั้งยังมีการจัดกิ จกรรมการประกวดแผนพัฒนาออกแบบปรับปรุ ง
ร้าน “ทายาทโชห่ วย โชว์เสน่ ห์” โดยร้านค้าผูช้ นะเลิศได้รับการปรับปรุ งร้านจริ งตามแบบแผนการพัฒนา
เพื่อให้การยกระดับร้านโชห่ วยที่ มีศกั ยภาพเตรี ยมความพร้อมเข้าไปในยุค 4.0 อย่างไรก็ตาม ด้วยบริ บทที่
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ทั้งสภาพการแข่งขันที่ มีความท้าทายมากขึ้ น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดด กอปรกับความแตกต่ างของช่ วงระยะห่ างของผูป้ ระกอบการแต่ ละวัยมี เพิ่ มสู งขึ้ น ซึ่ ง
แปรผกผันกับร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่กาํ ลังจะสู ญหายไป บริ ษทั ฯ จึงมุ่งเสริ มสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าปลี กในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อให้สามารถปรับตัวให้ยืนหยัดอย่างมัน่ คงภายใต้บริ บทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมผ่านการบริ การและช่องทางการ
ขายที่หลากหลาย
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการติดปี กความรู ้ดา้ นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่
ผูป้ ระกอบการโชห่ วย เพื่อปรับปรุ งกระบวนการดําเนิ นธุ รกิจ เพิ่มโอกาสในการเติบโต สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่ นิยมการซื้ อของผ่านช่ องทางดิ จิทลั มากยิ่งขึ้ น พร้อมทั้งเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูป้ ระกอบการโช
ห่วยในการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านการจัดกิจกรรม เช่น การจัดงานตลาดนัดโชห่ วยครั้ ง
ที่ 10 ภายใต้แนวคิด โชห่ วย 4.0 “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่ า” สู่ การเปลี่ยนโฉมร้านโชห่ วยแบบเดิม ให้เป็ นร้าน
โชห่ วยใหม่ที่มีเสน่ ห์โดดเด่น ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสู่ ยุค 4.0 โดยบริ ษทั ฯ ได้เชิ ญวิทยากรที่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการทําการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั (Digital Marketing) มาแบ่งปันประสบการณ์การทําธุรกิจในยุค
ดิ จิทลั ให้ประสบความสําเร็ จ การจัดงานสัมมนาในพื้ นที่ ต่าง ๆ ที่ บริ ษทั ฯ มีสาขาตั้งอยู่ ตลอดจนเพิ่ มเติ ม
เนื้ อหาในการอบรมโดยผนวกหัวข้อเกี่ ยวกับการนําเทคโนโลยีเพื่ อยกระดับธุ รกิ จค้าปลี ก ซึ่ งสอดรั บกับ
กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในการเชื่อมธุรกิจระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (Online to Offline)
บริ ษทั ฯ เดิ นหน้าต่ อยอดโครงการฯ โดยร่ วมมื อกับมหาวิท ยาลัยกว่า 85 แห่ ง จัดทํากิ จกรรม “U-Project
(แม็ค โครและนักศึ กษามหาวิท ยาลัยร่ วมพัฒ นาร้ านค้าปลี กท้องถิ่ น)” ซึ่ งเป็ นส่ วนขยายต่ อยอดจากชุ ด
โครงการมิตรแท้โชห่ วย ที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึ กษานําความรู ้ดา้ นการจัดการธุ รกิจมาใช้
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 206
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ปฏิ บตั ิ จริ งในการพัฒ นาธุ รกิ จร้านโชห่ วยในชุ มชนของตนเอง โดยมี ทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่ วยเป็ น
พี่เลี้ยงตลอดระยะเวลา 5 เดื อนของกิจกรรม คอยให้ความรู ้ อาทิ ด้านการบริ หารจัดการค้าปลีก การจัดเรี ยง
สิ นค้า การปรับปรุ งร้าน การทํารายการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งนําไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง สร้างยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้น
พร้ อมทั้งการเสริ มสร้ างนักศึ กษา คนรุ่ นใหม่ผ่านการให้ค วามรู ้ แ ละการศึ กษาผ่านการลงมื อปฏิ บัติจริ ง
เตรี ยมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ โลกธุ รกิจ โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงปั จจุบนั มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น
33,637 คน และมีผูป้ ระกอบการเข้าร่ วม 6,353 ราย โดยจากผลการสํารวจพบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิ จชุ มชน
เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากยอดขายที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐกว่า 10 หน่วยงาน โดยการนําทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่ วย
ร่ วมเป็ นวิทยากรและให้ความรู ้แก่ร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐใน 30 จังหวัด ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมจํานวน 7,061 คน เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์การบริ หารจัดการธุ รกิ จและการสร้างช่ องทางการจําหน่ ายสิ นค้าผ่านการอบรมเชิ ง
ปฏิ บตั ิ ยกระดับร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐภายใต้หวั ข้อ “การบริ หารจัดการร้านค้าอย่างมืออาชี พ” นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ มิได้หยุดการดําเนิ นงานไว้แค่ประเทศไทยเพียงแห่ งเดี ยว แต่ยงั ขยายโครงการแม็คโครมิตรแท้โช
ห่ วย ไปยังทุกประเทศที่ บริ ษทั ฯ ได้เข้าไปดําเนิ นกิ จการ ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถสร้างที มงานแม็ค
โครมิตรแท้โชห่วยในประเทศกัมพูชา และมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เส้นทางการพัฒนาโชห่ วยในยุค 4.0 นั้น นอกจากบริ ษทั ฯ จะมี ศูนย์มิตรแท้โชห่ วยที่ ให้ความรู ้การจัดการ
ร้านค้าปลีกอย่างเป็ นระบบ และสนับสนุ นให้โชห่ วยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยบริ หารจัดการร้านค้าแล้ว
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญในการส่ งเสริ มให้ร้านโชห่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการเพิ่มสิ นค้าและ
บริ การเพื่ อสร้างความแตกต่างที่ เป็ นที่ ตอ้ งการของคนในชุ มชนเข้าไปในร้าน โดยได้ริเริ่ มโครงการ “ครัว
ชุมชน” ที่ผสมผสานจุดแข็งของบริ ษทั ฯ และร้านค้าโชห่วยเข้าด้วยกัน ซึ่ งจะทําให้เกิดประโยชน์แก่ท้ งั ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค โดยจุดแข็งของแม็คโคร คื อ มีสินค้าอาหารที่ มีคุณภาพ และพร้อมที่จะพัฒนา
สิ นค้าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการนําสิ นค้านั้นไปจําหน่ายต่อ โดยโครงการ “ครัวชุมชน” เน้นการส่ งเสริ มให้
ร้านโชห่วยจําหน่ายสิ นค้าอาหารแช่แข็งในตูแ้ ช่แข็ง อาหารสด ไข่ และ เครื่ องเทศต่าง ๆ ที่เป็ นส่ วนประกอบ
ในการปรุ งอาหารเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลกู ค้าในชุมชนสามารถซื้ อสิ นค้าอาหารพร้อมปรุ ง ที่สะอาดและมี
คุณภาพเพื่อนําไปประกอบอาหารสําหรับครอบครัว เป็ นการสร้างความแตกต่างให้ร้านค้าเพิ่มเติมจากสิ นค้า
ที่ขายอยูเ่ ดิมและดึงดูดลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้น ทําให้สามารถสร้างรายได้และเพิ่มผลกําไรได้สูงขึ้น ซึ่ งจะทําให้
ร้านโชห่ วยยังคงเป็ นศูนย์กลางของชุมชนที่ ทุกคนจะมาซื้ อของกินของใช้ในชี วิตประจําวัน นับเป็ นการต่อ
ยอดธุรกิจจากต้นนํ้าสู่ปลายนํ้า อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
10.7 คู่คิดธุรกิจ ด้ านอาหาร
ด้วยการเติ บโตอย่างต่ อเนื่ องของธุ รกิ จอาหารอันเนื่ องมาจากการขยายตัวของภาคการท่ องเที่ ยว ทั้งการ
เพิ่มขึ้ นของจํานวนนักท่องเที่ ยวต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเที่ ยวต่างประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ที่มุ่งขยายเครื อข่ายธุรกิจให้บริ การด้านอาหารสู่สากล ตามวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็ นที่หนึ่งเรื่ อง
การจัดหาสิ นค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ” ส่ งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
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ผูป้ ระกอบการด้านธุ ร กิ จอาหารถื อเป็ นสิ่ งที่ บ ริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามสํา คัญ เสมอมา บริ ษ ัท ฯ จึ งมุ่ งมั่น ในการ
สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพดี สด สะอาดในราคาขายส่ งแก่สมาชิกผูป้ ระกอบการร้านอาหารกว่า 300,000 ราย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ฝึ กอบรมให้ความรู ้เพื่ อเสริ มสร้างทักษะการประกอบธุ รกิ จอาหารภายใต้หัวข้อ
“การออกแบบ และตกแต่ ง จานอาหาร” (Food Stylist & Food Presentation) ณ ห้ อ ง Makro Culinary
Center (MCC) ของอาคารธาราพัฒนาการ สํานักงานใหญ่ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ (Workshop) เพื่ อ
ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกล้ชิด จากเชฟ ประชัน วงศ์อุทยั พันธ์ เชฟมืออาชี พระดับโลก ที่เต็มเปี่ ยมด้วย
ความรู ้ และเคล็ดลับในการสร้างสรรค์เสน่ห์ให้กบั อาหาร อาทิ ศิลปะการจัดตกแต่งจานอาหาร การออกแบบ
อาหาร การนําเสนอรู ปแบบ การตกแต่งอาหารให้เข้ากับธุ รกิจ และการเพิ่มมูลค่าอาหาร รวมทั้งทิ ศทางการ
บริ โภคอาหารในปั จจุ บนั เพื่ อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถนําไปใช้พ ฒ
ั นาต่ อยอดเส้นทางอาชี พ ของ
ตนเองต่อไปได้ ทั้งนี้ อีกหนึ่งกิจกรรม คือ “วันนัดพบผู้ประกอบการร้ านอาหาร” จัดขึ้นเพื่อให้คาํ ปรึ กษาการ
บริ หารจัดการร้านอาหาร การออกแบบห้องครัว การเลือกเมนูในร้าน การบริ หารต้นทุน และการสาธิ ตการ
ทําอาหารนานาชาติ โดยทีมเชฟที่มีประสบการณ์สูงของบริ ษทั ฯ จะเดินทางไปให้ความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบการ
ตามสาขาแม็คโครในแต่ละภูมิภาค
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั งาน “แม็คโคร โฮเรก้า” หรื อ “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์” อย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการกลุ่มธุ รกิจโฮเรก้า
ซึ่ งประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการโรงแรม ภัต ตาคาร ร้ านอาหาร และธุ รกิ จจัดเลี้ ยงได้พ บปะ แลกเปลี่ ยน
ความรู ้ แ ละนวัต กรรม เพื่ อสร้ างโอกาสในการต่ อยอดธุ รกิ จ โดยในปี 2561 แม็ค โครได้จดั งานแม็ค โคร
โฮเรก้า ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “The Inspiration จุดประกายความคิด ต่ อยอด...ธุรกิจคุณ” เน้นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าทั้งที่ มีธุรกิ จอยู่แล้ว ผูท้ ี่ ตอ้ งการเริ่ มต้นธุ รกิ จใหม่ หรื อผูท้ ี่ สื บทอด
กิจการครอบครัว ให้เกิดความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุ รกิจอาหาร เติบโตและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงตามเท
รนด์ของผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่ น กิ จกรรมสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การ
(Workshop) กิจกรรม C.I.Y Cook it Yourself กับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหาร และกิ จกรรม “แม็คโคร โฮเรก้ า ชา
เลนจ์ 2018” ที่ ได้รับการรับรองการแข่งขันจากสมาคมเชฟโลก (WACS ENDORSE) เพื่อเฟ้ นหาเชฟไทย
ไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก เป็ นต้น
10.8 ส่ งเสริมอาชีพแก่ ชุมชนอย่ างยั่งยืน
กว่า 29 ปี ที่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการให้ความไว้วางใจในสิ นค้ากลุ่มอาหารของแม็คโคร ทั้งในด้านคุณภาพ ความ
สดสะอาด และความปลอดภัยตามมาตฐานของกฎหมายและหลักปฏิบตั ิสากล อันเป็ นผลมาจากความมุ่งมัน่
ของบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาและให้ความรู ้แก่เกษตรกรอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจําหน่ าย
เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ส่งมอบสิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย ในปี 2561 บริ ษทั ฯ เปิ ดตัว “โครงการแม็คโคร คัด
สรรคุ ณภาพ เคียงข้ างเกษตรกรไทย” โดยร่ วมลงนามกับกลุ่มสหกรณ์ 7 กลุ่มทัว่ ประเทศ สานพลังความ
ร่ วมมื อสู่ การพัฒนาเกษตรกรไทย สร้างงาน สร้างอาชี พ และรายได้ให้เกษตรกรไทยกว่า 1,400 รายอย่าง

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 208

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ยัง่ ยื น ซึ่ งในปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ัท ฯ รั บ ซื้ อผัก และผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ ต่ าง ๆ ทั่วประเทศกว่า
115,000 ตัน เพื่อจําหน่ายในศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร 129 สาขาทัว่ ประเทศ
10.9 มอบโอกาสทางการศึกษาแก่ เยาวชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการมอบโอกาสทางการศึกษา ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่ เยาวชนไทย เพื่ อ เติ บ โตเป็ นบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพของสั ง คมและประเทศชาติ ด้ว ยการสนับ สนุ น
ทุนการศึ กษาแก่เยาวชน รวมถึงมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึ กษาแก่โรงเรี ยนต่าง ๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
ดําเนิ นโครงการส่ งเสริ มอาชี พ เพื่ อความยัง่ ยืนอย่างต่ อเนื่ อง โดยมอบเงิ นทุ นจํานวน 2,628,000 บาท เพื่ อ
สนับสนุนโครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงไก่ไข่สาํ หรับผูพ้ ิการและผูด้ ูแลผูพ้ ิการ ที่จงั หวัดนครราชสี มา
10.10 โครงการ “ส้ มปลอดภัยคนไทยยิม้ ได้ ”
ส้มถือเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่ประสบปั ญหาสารเคมีตกค้างเป็ นอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและเกษตรกร จากการสํารวจพบว่า เกษตรกรหลายรายขาดความรู ้ในการ
ปลูกส้มในวิธีที่ปลอดภัย บริ ษทั ฯ จึ งมีแนวคิ ดริ เริ่ มโครงการ “ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้” ในปี 2557 โดย
ผนึ ก กํา ลัง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งแม็ ค โคร คณะกรรมการอาหารและยา มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ภาคีเครื อข่าย และองค์กรอิสระ เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรใน
สวนส้มอิ นทรี ยป์ ฏิ บตั ิ ต ามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของอาหาร การปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดี
สําหรับพืช (Good Agricultural Practice - GAP) สร้างมาตรการและนวัตกรรมในการลดสารพิษตกค้าง และ
ยกระดับการบริ หารจัดการของเกษตรกรตั้งแต่ตน้ นํ้า กลางนํ้า จนถึงปลายนํ้า โครงการดังกล่าวดําเนิ นการ
อย่างต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่ปลูกส้มกว่า 20,000 ไร่ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคสามารถ
ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกส้มผ่านช่ องทางแม็คโคร i-Trace ด้วยระบบ QR Code เพื่ อมัน่ ใจได้ว่าส้มของ
แม็คโครมาจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัย
10.11 ส่ งมอบคุณค่ า ร่ วมพัฒนาท้ องถิ่น
ผลจากการสั่งสมประสบการณ์การดําเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ พบว่าบ่อยครั้งที่ ปัจจัย
ทางด้านความคล่องตัวส่ งผลโดยตรงต่อระดับความสําเร็ จและประสิ ทธิ ภาพของการดําเนิ นโครงการเพื่ อ
สังคม เพื่อให้การดําเนิ นการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 บริ ษทั ฯ
ได้ส่งเสริ มให้พนักงานในทุกศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครได้ร่วมออกแบบและดําเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมที่
สอดคล้องกับบริ บทของสังคมท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม “แม็คโครทําดี 100 สาขา เพื่อ 100 ชุ มชน” ซึ่ งเป็ น
กิ จกรรมที่ บริ ษ ทั ฯ ดําเนิ นการมาอย่างต่ อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2 ส่ งผลให้การดําเนิ นกิ จกรรมเพื่ อสังคมมี ค วาม
คล่องตัวและตอบโจทย์ความต้องการที่มีความจําเพาะของท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี ส่ งเสริ มการดําเนิ นธุ รกิจที่
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสั งคมและการเป็ นองค์ ก รที่ เป็ นที่ รั ก ในท้อ งถิ่ น อี ก ทั้ง ยังเพิ่ ม ความ
หลากหลายของลักษณะกิจกรรมการดําเนิ นการเพื่อสังคมอีกด้วย ยกตัวอย่าง การให้ความรู ้ในการปลูกผัก
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สวนครั วที่ ถูกต้องแก่ นักเรี ยน การบริ จาคถังขยะและร่ วมกันทําความสะอาดชายหาดใกล้เคี ยงสาขาของ
แม็คโคร การสร้างฝายชะลอนํ้า การทําความสะอาดและดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมบริ เวณพื้นที่ รอบชุมชน เช่ น
วัด ศาสนสถาน โรงเรี ยน สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน รวมทั้งขุดลอกคูคลอง การบริ จาคโลหิ ต เหล่านี้
ล้วนส่ งเสริ มความผูกพันระหว่างบริ ษทั ฯ ชุ มชน และพนักงาน ปลูกฝั งค่านิ ยมให้พนักงานมีจิตอาสา และ
เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมในการทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม
10.12 แม็คโครรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นงานเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมตลอดห่ วงโซ่ อุปทานในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ทั้งการจัดการพลังงานทั้งภายในองค์กรและการขนส่ งสิ นค้า การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การจัดการ
ของเสี ย และการจัดการทรัพยากรนํ้า เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบให้นอ้ ยที่สุด บริ ษทั ฯ ได้
นําแนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce ลดการใช้สิ่งที่ไม่จาํ เป็ น Reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู ้ค่า และ Recycle
การนํากลับมาใช้ใหม่ มาใช้สร้ างจิ ตสํานึ กรักษ์ส่ิ งแวดล้อมภายในองค์กร โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ ม
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งโครงการที่ ช่วย
เพิ่มสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนของบริ ษทั ฯ โดยใช้พ้ืนที่หลังคาของอาคารศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโคร
ซึ่ งมีพ้ืนที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ และมีแผนที่จะผลิตไฟฟ้ าภายในปี 2562 ซึ่ งจะสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกได้ประมาณ 300 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ต่อสาขา พร้อมทั้งดําเนิ นโครงการ
อื่น ๆ เพื่อส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ
สถานประกอบการที่ เข้าร่ วมพัฒ นาระบบการจัด การพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) ซึ่ งเป็ น
ผลสํ าเร็ จ จากการที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้ด ํา เนิ น นโยบายการลดการใช้พ ลัง งานและการจัด การพลังงานอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จนได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 สําหรับสถานประกอบการ 5 แห่ ง
ได้แก่ สํานักงานใหญ่ สาขาคลองหลวง สาขาศาลายา สาขานครนายก และสาขานครอินทร์ ในขณะเดียวกัน
บริ ษ ทั ฯ ได้ร่วมโครงการประเมิ นการลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ภายใต้โครงการ T-VER ของ
องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์กรมหาชน) รับรองการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ปริ มาณ
2,163 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เป็ นการลดการใช้พลังงานได้ 3.8 ล้านกิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี
บริ ษทั ฯ ประยุกต์ใช้แนวทางที่ หลากหลายเพื่อลดการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอย่าง
ต่ อเนื่ อง ประกอบไปด้วย การเปลี่ ยนมาใช้ดวงโคมไฟแสงสว่างประสิ ทธิ ภาพสู ง LED ในศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโคร การเพิ่มความหนาของผนังฉนวนขึ้นร้อยละ 50 เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ
การลงทุ น ในระบบคอมพิ ว เตอร์ Automated-Storage/ Retrieval System (ASRS) ในการควบคุ ม สิ น ค้า
แช่ แ ข็งในห้อ งจัด เก็บสิ นค้าที่ มีค วามสู งราว 30 เมตร เพื่ อลดพื้ น ที่ ในการทํางานและประหยัด พลังงาน
ตลอดจนการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตนํ้าร้อนเพื่อใช้ในการทําความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจาย
สิ นค้าคลังอาหารสด และการลงทุนขยายตูบ้ รรจุสินค้าขนาด 45 ฟุต จํานวนมากกว่า 405 ตู ้ เพื่ อลดจํานวน
เที่ ย วของการขนส่ งลงและประหยัด นํ้า มัน ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ประหยัด นํ้ามัน จากการขนส่ งได้ 4.12
ล้านลิ ตร หรื อ 11,417 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ ประหยัดได้เพิ่ มขึ้ นร้อยละ 8.33 จากปี 2560 โดยรวมแล้ว
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ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ สามารถลดการใช้พลังงานได้ 4.02 ล้านกิโลวัตต์ต่อชัว่ โมงทัว่ ทั้งองค์กร และสามารถ
ลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกรวมทั้งองค์กรได้ 13,711 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ตระหนักถึ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมในการสรรหาวัต ถุ ดิ บและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ ปฏิ บตั ิ โดยเคารพต่อสิ่ งแวดล้อม รักษาความหลากหลาย
ทางชี วภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของชุมชนในรอบด้าน อีกทั้งได้ตอบรับนโยบายจากทางภาครัฐในการเข้า
ร่ วมลงนามบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ “ทําความดี ดว้ ยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติ ก” และมุ่ง
ศึ กษาและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีส่วนประกอบทางธรรมชาติ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่ อเป็ นการ
ดําเนิ นการตามนโยบายบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยง่ั ยืน เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เพื่อลดปริ มาณบรรจุภณ
ั ฑ์และพลาสติกที่
กลายเป็ นขยะ ทั้งนี้ ตลอด 29 ปี ของการดําเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ได้ยึดถือนโยบายไม่ใช้ถุงพลาสติก ซึ่ งถือเป็ น
หนึ่ งในแนวทางสําคัญที่ ช่วยสร้างความตระหนักรู ้ให้กบั พนักงานและลูกค้าในการลดขยะพลาสติ กลงสู่
สิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถลดขยะพลาสติกได้เดือนละ 16.5 ล้านถุง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ร่วม
รณรงค์ทาํ ความสะอาดชายหาด บริ จาคถังขยะเพื่ อแยกขยะพลาสติ กตามชายหาดใกล้เคี ยงศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าแม็คโคร เพื่อลดปริ มาณขยะพลาสติกที่ลงสู่ ทอ้ งทะเลอันเป็ นการทําลายระบบนิเวศน์และสิ่ งมีชีวิตใต้
ทะเล
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงว่า เป็ นกลไกและ
เครื่ องมือ ในการผลักดันให้บริ ษทั ฯ สามารถดําเนิ นธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้ง
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี้วตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเงิน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบ และนโยบายที่จะทําให้ระบบการทํางานของบริ ษทั ฯ มีความถูกต้อง โปร่ งใส และตรวจสอบได้
รวมทั้งลดหรื อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน
ที่ เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ป ระสบการณ์ ห ลายด้า น ทั้งด้า นกฎหมาย ด้า นการบริ ห ารองค์ก ร ด้านบัญ ชี
ด้านการเงิ น และด้านการบริ หารความเสี่ ยงรวมทั้งมี ความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย โดยทําหน้าที่ ในการสอบทานรายงานทางการเงิ น การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษ ทั ฯ และ
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่ อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ อีกทั้งสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณา
ประเด็นสําคัญเกี่ ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งให้แก่ผบู ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรื อ ถอดถอนผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ มี
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบตั ิงานของ
หน่ วยงานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่ วยงานเหล่านั้น มีการปฏิ บตั ิ ตามระบบ
การควบคุมภายในที่ได้กาํ หนดอย่างเหมาะสม โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal Environment)
บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดสภาพแวดล้อมของการควบคุ มภายในที่ ดีพ ร้อมทั้งกําหนด
นโยบายการการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งระบุบทบาท และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานไว้อย่างชัด เจน รวมทั้งมี ข ้อกําหนด
เกี่ยวกับจริ ยธรรม เพื่อเป็ นรากฐานในการดําเนิ นธุ รกิจขององค์กร มีการสื่ อสารให้พนักงานทุกระดับ
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ได้รับทราบและถือปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัด รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น และมีการจัดโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจและมีการปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมกับการดําเนิ นงานอยู่เสมอ
เพื่ อให้ฝ่ายบริ ห ารและการปฏิ บัติ งานของพนักงานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการดําเนิ น งานได้ชัด เจน โดยมี ห น่ วยงานตรวจสอบภายในทําหน้า ที่
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บัติ งานสนับ สนุ น ให้ เกิ ด สภาพแวดล้อมการควบคุ ม ภายในที่ ดี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยจัดให้มีการ
พัฒนาฝึ กอบรมความรู ้ทกั ษะและความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดเป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน
และวัด ผลได้ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ โดยเป้ าหมายและกลยุท ธ์ ด ังกล่ าวจะกําหนดให้
สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และวิธีการบริ หารความเสี่ ยง
(3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
บริ ษ ทั ฯ จัดทําการรวบรวมเหตุ การณ์ ที่อาจก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยงขึ้ นกับหน่ วยงานแต่ ละหน่ วยงาน
ทั้งปั จจัยเสี่ ยงที่ เกิ ดจากภายใน และภายนอกองค์กร เช่ น บุ ค ลากร การปฏิ บ ตั ิ งาน การเงิ น ระบบ
สารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบี ยบ และกฎหมาย เป็ นต้น เพื่ อให้ผูบ้ ริ ห ารสามารถพิ จารณากําหนด
แนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(4) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร มีคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย รวมถึง
การจัดการความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ กําหนดให้ทุกหน่ วยงานประเมินปั จจัยความเสี่ ยงด้านต่ าง ๆ
โอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งปั จจัยภายในและภายนอกและมีมาตรการบริ หารความเสี่ ยง
ให้เหลืออยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และกําหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องรายงานการ
ปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) การตอบสนองความเสี่ ยง (Risk Response)
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้รับการประเมิ นในแต่ละเรื่ อง เพื่ อลด
ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการทบทวนกลยุทธ์
ของบริ ษทั ฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุ รกิจที่
มี การเปลี่ ย นแปลง ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่ อ ความโปร่ งใสและคํานึ งถึ งประโยชน์ สู งสุ ด ของ
บริ ษ ัทฯ โดยมี ห น่ วยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบการ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง หน้าที่ 213
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ควบคุ ม ภายในอย่ า งสมํ่า เสมอ โดยกํา หนดให้ แ ผนการตรวจสอบครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการ
การปฏิบตั ิงานที่มีความสําคัญ
(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริ ษัท ฯ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในที่ ชั ด เจนและเหมาะสม มี ด ัช นี ช้ ี วัด ผลการปฏิ บั ติ ง าน
เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือการกํากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิจซึ่ งเป็ น
แนวทางในการปฏิ บตั ิ งานของทุกคน บริ ษทั ฯได้มีการแบ่ งแยกหน้าที่ และกําหนดความรับผิดชอบ
ของงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่ น มีระเบี ยบปฏิ บตั ิ เรื่ องอํานาจในการอนุ มตั ิ มีการกําหนดระดับ
วงเงิ นอนุมตั ิรายการประเภทต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจน มีระเบียบวิธีปฏิ บตั ิ งานเป็ นลายลักษณ์
อักษรและมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่
การควบคุ ม การเข้า ถึ งข้อ มู ล แต่ ล ะระดับ การกําหนดรหั ส ผ่ า นและการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ส ามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องย้อ นหลังได้ บริ ษ ทั ฯ มี การกําหนดวิธีป ฏิ บัติ ที่ ชัดเจนในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อความโปร่ งใสและคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในสอบทานความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งสมํ่า เสมอ
โดยกําหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิ บตั ิ งานที่ มีความสําคัญ รวมถึ ง
บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ก ระบวนการติ ด ตามดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ ให้ มี แ นวทาง
การดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ
(7) สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
บริ ษัท ฯ มี ก ารจัด การสื่ อ สารภายในองค์ ก รให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้รั บ ทราบข้อ มู ล สารสนเทศ
ที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบาย ระเบี ยบ คําสั่ง ของบริ ษทั ฯ ผ่านช่ องทางต่ าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิ Intranet
ป้ ายประกาศในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูล
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
บริ ษ ทั ฯ มี ช่ องทางการร้ องเรี ยนและแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับการกระทําผิด กฎหมาย หรื อพฤติ กรรม
น่ าสงสัยที่ อาจส่ อถึ งการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน หรื อประพฤติ มิชอบของบุ คคลในองค์กร โดยแจ้งผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อ อีเมล์ cgoffice@siammakro.co.th นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีช่องทางการ
สื่ อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับลูกค้าเพื่อสอบถามหรื อ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์สาํ หรับผูถ้ ือหุน้ และ
นักลงทุ น โดยผ่ าน Call Center (0 2335 5300) ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย สามารถได้รั บ
ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็ นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึง
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การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริ ษฯั มีนโยบายที่ชดั เจนในเรื่ อง
การควบคุ มระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ ไม่ควร โดย
ได้ดาํ เนินตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(8) การติดตาม (Monitoring)
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการติ ดตามประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องว่าเป็ นไปตามแผนงาน
หรื อ ไม่ พร้ อมทั้งวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ในกรณี ที่ ผ ลการดํา เนิ น งานไม่ เป็ นไปตามแผนงานและมี
การจัดการแก้ไขปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยงั มีหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระ ที่ ดาํ เนิ นการสอบทานการปฏิ บตั ิ งานว่าเป็ นไปตามระบบ
การควบคุ มภายในที่ กาํ หนดไว้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ ยงที่สาํ คัญ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในกับฝ่ ายบริ หาร เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะและรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
ในรอบปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น สอดคล้องกับผูส้ อบบัญ ชี ว่าไม่ พ บประเด็ น
ข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสําคัญ และบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนิ น
ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนและระเบียบที่กาํ หนดไว้
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่ าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และมี ประสบการณ์ หลายด้าน ทั้งด้าน
กฎหมาย ด้านการบริ หารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ น
อิสระตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายอรรถพร ข่ายม่าน ดํารงตําแหน่งเป็ น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นายธี ระ วิภูชนิ น ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ
นายโชติ โภควนิช ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แสดงความเห็ นอย่างเป็ นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รั บผิ ดชอบที่ ระบุ ในนโยบายการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี โดยได้รับความร่ วมมื ออย่างดี จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ าย
บริ หาร และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ภายในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อ
จํานวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
5
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2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
5. นายโชติ โภควนิช
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5
5
4
5

ซึ่ งในการประชุมแต่ละครั้ง เป็ นการประชุมร่ วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญ ชี จากภายนอก เพื่ อ แลกเปลี่ ย นและเสนอแนะข้อคิ ด เห็ น ในหั วข้อ ที่ เกี่ ย วข้อง โดยการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูล
สําคัญของบริ ษทั ฯ และการพิ จารณาจากรายงานของผูส้ อบบัญชี ภายนอก โดยเป็ นการประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ พร้ อมทั้งให้ขอ้ สังเกตและ
คําแนะนําเพื่ อให้มน่ั ใจว่ารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามที่ ค วรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพี ย งพอ ครบถ้ว น และเชื่ อ ถื อ ได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ใ ช้ ง บการเงิ น ทั้ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เป็ นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมเพื่อหารื อเกี่ ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระในการปฎิ บตั ิ หน้าที่ และการแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ างบการเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯ จัด ทําขึ้ น มี ค วามถู ก ต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีภายนอก
(2) สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ
กับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวโยงกันเพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นตามเงื่อนไขทางธุ รกิ จและหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และสํานัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการ
ทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจากการสอบ
ทาน ไม่พบรายการผิดปกติ ที่เป็ นสาระสําคัญ รายการที่ เกี่ ยวโยงทางการค้าเป็ นรายการที่ เป็ นไป
ตามปกติทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทํารายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุผล มีเงื่อนไขตามปกติ
ของธุ รกิจ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ในกลุ่มและรายการที่
เกี่ ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพี ยงพอ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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(3) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มน่ั ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดีเป็ นสําคัญ มีผล
ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ
(4) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มี
การตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทําหน้าที่ประเมินความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอก โอกาสที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดําเนิ น ธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้งหา
มาตรการป้ องกัน เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ รวมทั้ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ทบทวน และได้มีการติ ดตามความก้าวหน้าของการจัดการ
ความเสี่ ย งอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อ ปรั บ ปรุ งมาตรการต่ างๆ ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ปั จจุ บัน ที่
เปลี่ ย นแปลงไป และสรุ ป รายงานการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
สภาพการดําเนิ นธุ รกิ จโดยมีการประเมิ นความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงและการติ ดตามความ
คืบหน้า รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
(5) สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน
ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ ประเมิ นความเพี ยงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุ มภายใน พร้ อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยงั พิจารณาประเมินผลงานประจําปี ของ
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่าการปฏิ บัติงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมี อิส ระ
เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(6) พิ จารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งให้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี พ.ศ. 2561
(7) พิ จารณาผลการสอบทานการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ฯ
รวมทั้งกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้มีการปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายและระเบี ยบ
ทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดที่มีสาระสําคัญ
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมี
คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิ ดเผยรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตั ิงานที่ สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่ งใส นอกจากนี้ ยงั มีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและดําเนิ นงานอย่างถูกต้อง มี
ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ระบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล
11.3 หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณ สมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยการแต่ งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหั วหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวบุษกร รักการค้า ซึ่ งมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน
ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3) และนางสาวบุ ษกรยัง ทํ า ห น้ า ที่ เป็ นเลขานุ การคณ ะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิ จารณาคุ ณ สมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน นอกจากนี้ การแต่ งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
11.4 ข้ อสั งเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดที่ จะผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่าง
มีนยั สําคัญ
11.5 ข้ อสั งเกตของผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชี ไม่ พบประเด็นใดที่ จะผลกระทบต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยอย่าง
มีนยั สําคัญ
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
การเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. เป็ นซี พี ออลล์ ตั้งแต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ในส่ วนที่ 1
ข้อ 1.2 - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญนั้น เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์นบั แต่น้ นั ทั้งนี้ เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั
ในปี 2560 และ ปี 2561 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุ ปดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(“ซีพี ออลล์”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซีพี ออลล์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดย
ถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ฯ ทางตรงและทางอ้อ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 97.88 ของหุน้ ทั้งหมด

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

2.1

6.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

1.1

2.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร

1.7

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

167.0

162.4

4. ค่ าการใช้ บริการ
บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าการใช้บริ การซอฟต์แวร์
และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมาย
บริ การให้แก่ ซีพี ออลล์

สําหรับรายการการใช้บริ การซอฟต์แวร์และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
เครื่ อ งหมายบริ ก ารจาก ซี พี ออลล์ นั้น เป็ นการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางด้านเทคนิค เพื่อดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการบันทึก
รายการขายสิ นค้า การบันทึกการรั บสิ นค้า การเคลื่อนไหวของสิ นค้า
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บริษัท ซีพแี รม จํากัด (“ซีพแี รม”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซี พีแรม เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ โดยซี พี
ออลล์ ถื อ หุ ้ น ในซี พี แ รม ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ
99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

5. เจ้ าหนี้อนื่
บริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตจากซี พี ออลล์ ให้ใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้
เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น

83.7

82.9

และระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ สามารถใช้
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวทําข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขา
ได้ โดยต้น ทุ น การใช้ซ อฟต์แ วร์ ต่ ํา กว่ า การพัฒ นาซอฟต์แ วร์ เ อง
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้รับ อนุ ญาตจากซี พี ออลล์ ให้ใช้เครื่ อ งหมาย
การค้า เครื่ องหมายบริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้เครื่ องหมายการค้า
“Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดําเนิ นธุ รกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การ
จัดเรี ยงสิ น ค้า รวมทั้งการบริ หารธุ รกิ จ และเมื่อ มีการพัฒนารู ปแบบ
ร้ านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะได้รับความรู้
และเทคนิ คในการดําเนิ นธุ รกิ จที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ น
ธุ ร กิ จ โดยการใช้บ ริ ก ารซอฟต์แ วร์ แ ละสิ ท ธิ ในเครื่ อ งหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การถือเป็ นรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

21.6

14.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

250.7

262.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้การค้ า

1.3

1.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

61.0

61.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

บ ริ ษั ท โ ก ซ อ ฟ ท์ (ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จํ า กั ด
(“โกซอฟท์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
โกซอฟท์ เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของซี พี ออลล์
โดยซี พี ออลล์ ถื อ หุ ้น ในโกซอฟท์ ในสั ดส่ วน
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวรและ สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ซ้ื อรายการ
สิ นทรั พย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ ง
ได้แ ก่ อุ ป กรณ์ คอมพิวเตอร์ แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท์

27.7

136.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าการใช้ บริการ

31.9

46.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้อนื่

15.1

146.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ลูกหนี้อนื่

5.0

7.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

1. ค่ าการใช้ บริการ

1.8

1.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด
(“รีเทลลิงค์ ”)

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

30.4

33.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 221

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
บริ ษ ทั ซี พี รี เทลลิ งค์ จํากัดเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุน้ ในรี เทลลิงค์ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

2.2

1.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้อนื่

3.9

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
(“เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
เจริ ญ โภคภัณ ฑ์อ าหารมี เ ครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์
เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ โดยถื อ หุ ้น ทางตรงและ
ทางอ้ อ มในสั ด ส่ วนร้ อยละ 53.44 ของหุ ้ น
ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

38.5

33.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

5.1

4.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

373.5

350.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

22.7

24.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

30.5

24.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

2.8

1.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพเี อฟ เทรดดิง้ จํากัด
(“ซีพเี อฟ เทรดดิง้ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 222

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ซี พีเอฟ เทรดดิ้ง เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของเจริ ญโภค
ภัณ ฑ์อ าหาร โดยเจริ ญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ ้น
ในซีพีเอฟ เทรดดิ้ง ในสัดส่ วนร้อยละ 99.97 ของ
หุน้ ทั้งหมด

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

2,562.3

2,570.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

300.3

240.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

199.6

199.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

25.1

23.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

4,765.3

6,840.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

880.5

898.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพ-ี เมจิ จํากัด (“ซีพ-ี เมจิ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี พี-เมจิ เป็ นกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันของเจริ ญ
โภคภัณ ฑ์อ าหาร โดยเจริ ญโภคภัณ ฑ์อ าหาร
ถือหุ ้นในซี พี-เมจิ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของ
หุน้ ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

4.8

5.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

355.5

375.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้การค้ า

67.0

63.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จํากัด
(“ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ ”)

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

22.3

22.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

368.0

394.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 223

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ มีผทู้ ี่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัว
เจียรวนนท์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บ ริ ษั ท โ ภ ค ภั ณ ฑ์ เ อ็ น เ ต อร์ ไพร ซ์ จํ า กั ด
(“โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 4)
โภคภัณ ฑ์ เ อ็ น เตอร์ ไ พรซ์ มี ก ลุ่ ม ครอบครั ว
เจียรวนนท์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

3. เจ้ าหนี้การค้ า

74.4

75.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. ค่ าการใช้ บริการ

6.1

6.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้อนื่

5.9

5.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริ ษั ท ซี .พี . คอนซู เมอร์ โพรดั ก ส์ จํ า กั ด
(“ซี.พี. คอนซู เมอร์ โพรดักส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ซี .พี. คอนซู เมอร์ โพรดักส์ มีผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งของ
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

21.7

22.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

217.7

199.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้การค้ า

44.0

30.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป จํากัด
(“เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
เพอร์ เฟค คอมพาเนี ยน กรุ๊ ป มีเครื อ เจริ ญโภค
ภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

14.2

19.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกต5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

272.0

281.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้การค้ า

59.1

44.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จํากัด
(“ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ ”)

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร และสิ นทรั พย์
ไม่ มีตัวตน

2.2

7.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 224

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ฟ รี วิ ล ล์ โ ซ ลู ชั่ น ส์ มี ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ซึ่ งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก
ฟรี วลิ ล์ โซลูชน่ั ส์

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2. ค่ าการใช้ บริการ

19.4

4.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้ าหนี้อนื่

5.9

3.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(“ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น”)
(ชื่ อ เดิ ม “ทรู ยู นิ เ วอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ น ซ์
จํากัด”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 3)
ท รู อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น เ ป็ น
บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ทรู คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด
(มหาชน) ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่

1. ค่ าการใช้ บริการ

34.1

39.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้ าหนี้อนื่

17.2

8.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จํากัด
(“ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 3)
ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่น แอนด์ เซลส์ เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย
ของบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
มีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

4.1

2.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

1.4

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 225

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด
(“ทรู ลีสซิ่ง”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ทรู ลี ส ซิ่ ง มีบ ริ ษ ัท เครื อ เจริ ญโภคภัณ ฑ์ จํากัด
และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ และมีกรรมการร่ วม 1 คน คื อ นายอํา รุ ง
สรรพสิ ทธิ์วงศ์

1. ค่ าการใช้ บริการ

42.0

52.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้ าหนี้อนื่

11.3

9.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

41.0

136.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

9.6

26.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

124.7

671.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

34.8

168.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร และสิ นทรั พย์
ไม่ มีตัวตน

49.4

9.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

6. ค่ าการใช้ บริการ

63.3

98.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 226

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้านบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

7. เจ้ าหนี้อนื่

17.3

41.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

8. ลูกหนี้อนื่

11.2

9.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

หมายเหตุ:
1) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2560 ของ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2560 ของ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
3) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2560 ของ บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5) ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ
i) รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ : ราคาขายสิ นค้าและบริ การ และเงื่อนไขการชําระเงิ นเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่ อนไขปกติทางธุ รกิ จเปรี ยบเที ยบกับรายการขายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั อื่ น ที่ ไม่
เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
ii) ค่าใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่น : ราคาซื้ อสิ นค้าและเงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุ รกิ จเปรี ยบเที ยบกับรายการซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ
เป็ นไปตามราคาตลาด
iii) ค่าการใช้บริ การ : ค่าการใช้บริ การและเงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบกับค่าการใช้บริ การกับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
iv) ค่าใช้จ่ายซื้ อสิ นทรั พย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ราคาซื้ อสิ นทรั พย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่ อนไขปกติ ทางธุ รกิ จเปรี ยบเที ยบกับรายการซื้ อ
สิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนกับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 227

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันใน
อนาคต
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการดําเนิ นธุ รกิ จเท่านั้น โดย
ยึดถื อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ โดยรายการรั บอนุ ญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมาย
การค้า เครื่ องหมายบริ การ เป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการประกอบธุ รกิ จและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ รายการ
ดังกล่าวได้ผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนการดําเนิ นการหรื อการจ่ายชําระค่าบริ การ ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
หากเป็ นการทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ มี เ งื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ ว ไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิ ในหลักการให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถทําธุ รกรรมกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุ รกรรมเหล่านั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่
วิญ�ูชนจะพึ งกระทํา กับคู่ สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดี ย วกัน ด้วยอํานาจต่ อรองทางการค้าที่ ปราศจาก
อิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

การซื้ อสิ นค้า
กรณี ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี การซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการ
ร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดียวกัน ทั้งนี้ รายการซื้ อสิ นค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุ รกิ จ
ปกติเช่นเดียวกับรายการซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด

2.

การใช้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับบริ การด้านการให้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมายจากบริ ษทั สํานักงานกฎหมาย
สยามซิ ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่มีกรรมการร่ วมกัน ทั้งนี้
รายการให้บริ การดังกล่ าวเป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในสั ญญาที่ ทาํ ร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัทย่ อย
พิ จารณาว่ามี ความเหมาะสมดี แล้ว รวมถึ งบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ทั ย่อยได้รั บบริ การจากกลุ่ มบริ ษัทที่
เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นกิจการที่มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดียวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามราคาและ
เงื่ อนไขปกติ ทางธุ รกิ จเช่ นเดี ยวกับการได้รับบริ การจากบุ คคลอื่ นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันในสถานการณ์
เดียวกัน

3.

การขายสิ นค้าและให้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จาํ หน่ายสิ นค้าให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร รวมถึงได้จาํ หน่ายสิ นค้า
และให้บริ การให้แก่ กลุ่ มบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่ม
ผูถ้ ือหุ ้นเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามราคาและเงื่ อนไขปกติ ทางธุ รกิ จเช่ นเดี ยวกับการจําหน่ ายสิ นค้าและ
ให้บริ การให้กบั บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
โดยรายการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ และการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ าและสิ นทรัพย์ที่ไ ม่ มี
ตัวตน ซึ่ งเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากธุ รกรรมทางการค้าตามปกติ น้ ัน บริ ษทั ฯ มี มาตรการคุ ม้ ครอง
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 228

ผูล้ งทุนเพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบถึงความ
จําเป็ นของการทํารายการดังกล่าวกับหน่ วยงานภายในที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้รายการซื้ อขายสิ นค้าและ
บริ การ และการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามราคาตลาด
และต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส
นอกจากนั้น การใช้บริ การ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ จากบริ ษทั ในเครื อเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาํ ร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว
สํา หรับ นโยบายและแนวโน้ม ในการทํา รายการระหว่า งกัน ในอนาคตนั้น บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ยมี
นโยบายที่ จะทํารายการระหว่างกันเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการดําเนิ นธุ รกิ จเท่านั้น ซึ่ งจะเป็ นไปใน
ราคาหรื อ เงื ่ อ นไขที ่ ไ ม่แ ตกต่า งจากการปฏิ บ ตั ิก บั บุค คลภายนอก และจะต้อ งได้ร ับ อนุ ม ตั ิจ าก
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ก่อ นที ่ จ ะเข้า ทํา รายการระหว่า งกัน หรื อ ได้รับ สัต ยาบัน จากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ สําหรับรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการ
ค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป กล่าวคือ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํา
กับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอํานาจต่ อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พลในการที่ ต นมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย สามารถทําธุ รกรรมดังกล่าวได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิในหลักการไว้ ทั้งนี้
การเข้าทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติ บโตของธุ รกิจ
โดยบริ ษ ทั ฯจะปฏิ บ ตั ิ ต ามหลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ มีผลใช้บงั คับ ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุ มตั ิ ตามที่ ไ ด้
กล่าวไว้ขา้ งต้น

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 229
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญ

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ หน้าที่ 230
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ

13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุ นรวมและงบกําไรขาดทุ น
เฉพาะกิ จการ งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสด
เฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ หน้าที่ 231
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เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) และ 8
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร

มูลค่าสิ นค้าคงเหลือถูกให้ความสําคัญ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้
เนื่องจากการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
• ทําความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริ หารสิ นค้าคงเหลือ และ
ของสิ นค้าคงเหลือนั้นผูบ้ ริ หารต้องใช้
การประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
วิจารณญาณในการประมาณปริ มาณและ
มูลค่าของสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย
• สุ่ มทดสอบอายุสินค้าคงเหลือและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติ
ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า และสูญหาย
ในการกําหนดอัตราร้อยละสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย
เคลื่อนไหวช้า และสูญหายที่กาํ หนดโดยผูบ้ ริ หาร และเปรี ยบเทียบ
อัตราดังกล่าวกับข้อมูลการทําลายและสู ญหายของสิ นค้าคงเหลือ
ที่เกิดขึ้น
•

สุ่ มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นโดยประมาณในการขาย
ภายหลังวันสิ้ นปี กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสุ่ มทดสอบ
การคํานวณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ

•

พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ หน้าที่ 232
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การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฎ), 3 (ฐ), 4, 13 และ 14
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร

กลุ่มบริ ษทั มีค่าความนิยมที่มีนยั สําคัญและ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่อายุการให้
• ทําความเข้าใจกระบวนการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นเพื่อ
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ่ งส่ วนใหญ่
พิจารณาการด้อยค่า
เกิดจากการซื้ อธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารมีการพิจารณาการด้อยค่า
โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เป็ นประจําทุกสิ้ นงวด การประเมินมูลค่า
ที่ได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ ง
ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการใช้
สิ นทรัพย์น้ นั และการกําหนดข้อสมมติที่
เกี่ยวข้อง

•

พิจารณาข้อสมมติที่สาํ คัญในรายงานประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร โดยเปรี ยบเทียบกับผลการ
ดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ ง แนวโน้มของอุตสาหกรรม และข้อมูลที่
หาได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมทั้งประเมินมูลค่า
แบบจําลองทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั ใช้และอัตราคิดลด
และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติที่สาํ คัญ

•

พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เนื่องจากผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณใน
การกําหนดข้อสมมติและมีความไม่
แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแส
เงินสดที่จะได้รับในอนาคต ข้าพเจ้าจึงให้
ความสําคัญในการตรวจสอบ

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ ข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ หน้าที่ 233
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อความรู ้ที่
ได้รั บ จากการตรวจสอบของข้า พเจ้า หรื อ ปรากฏว่ า ข้อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่า
จํา เป็ นเพื่ อ ให้ส ามารถจัด ทํา งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ปราศจากการแสดงข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์ การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ยความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ ที่ มีอยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อมูลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ต หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จ การไม่ ว่า จะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อข้อผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บัติ งานตามวิ ธี ก าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ น
ผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เ กี่ ย วข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อความมี ประสิ ทธิ ผ ลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ท่ี ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่ อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่ อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่
เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่ างๆ ที่ สําคัญซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สําคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนยั สําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่า มี เหตุ ผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวสุ จิตรา มะเสนา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8645
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
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13.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
รายการ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
ส่ วนของสิ ทธิการเช่าที่ถึงกําหนดภายใน
หนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2559
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2560
ล้านบาท
(%)*

2561
ล้านบาท
(%)*

2,550
445
289
13,485
1,187
479
94

4.8
0.8
0.5
25.5
2.2
0.9
0.2

4,361
3
926
349
13,043
1,067
548
103

7.4
0.0
1.6
0.6
22.1
1.8
0.9
0.2

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

8.2
0.0
1.7
1.0
23.1
1.8
1.1
0.2

18,529

35.1

13
20,413

0.0
34.6

23
22,998

0.0
37.1

250
30,319
113
1,994
167
1,154
310
23
34,330
52,859

0.5
57.4
0.2
3.8
0.3
2.2
0.6
0.0
64.9
100.0

239
31,305
113
2,125
2,423
1,998
330
30
38,563
58,976

0.4
53.1
0.2
3.6
4.1
3.4
0.6
0.1
65.4
100.0

232
31,553
113
2,246
2,191
2,312
370
50
39,067
62,065

0.4
50.8
0.2
3.6
3.5
3.7
0.6
0.1
62.9
100.0
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
2559
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2560
ล้านบาท
(%)*

2561
ล้านบาท
(%)*

3,423
23,329
1,129
1,363
156
560
1,386
2,000

6.5
44.1
2.1
2.6
0.3
1.1
2.6
3.8

4,326
24,577
1,544
1,158
150
729
2,261
2,006

7.3
41.7
2.6
2.0
0.3
1.2
3.8
3.4

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

5.8
38.0
2.6
2.7
0.5
1.2
3.7
-

101

0.2

118

0.2

106

0.2

258
33,705

0.5
63.8

249
37,118

0.4
62.9

209
34,094

0.3
55.0

2,000
126
745
526

3.8
0.2
1.4
1.0

2,019
228
688
575

3.4
0.4
1.2
1.0

7,002
356
592
648

11.3
0.6
1.0
1.0

16
3,413
37,118

0.0
6.4
70.2

92
245
3,847
40,965

0.2
0.4
6.6
69.5

87
29
8,714
42,808

0.1
0.0
14.0
69.0
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 4,800,000,000 หุ้ น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
2559
ล้านบาท
(%)*

2,400

ตรวจสอบแล้ว
2560
ล้านบาท
(%)*

2561
ล้านบาท
(%)*

2,400

2,400

2,400

4.5

2,400

4.0

2,400

3.9

3,290

6.2

3,290

5.6

3,290

5.3

240
9,788
3
15,721
20
15,741
52,859

0.5
18.5
0.0
29.7
0.1
29.8
100.0

240
11,679
(56)
17,553
458
18,011
58,976

0.4
19.8
(0.1)
29.7
0.8
30.5
100.0

240
13,002
(202)
18,730
527
19,257
62,065

0.4
20.9
(0.3)
30.2
0.8
31.0
100.0

หมายเหตุ: *อัตราส่ วนนี้ ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายการ
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้า
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

2559
ล้านบาท

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2560
ล้านบาท
(%)*

2561
ล้านบาท
(%)*

169,226 97.9
2,866
1.7
698
0.4
172,790 100.0

182,753
3,051
950
186,754

97.9
1.6
0.5
100.0

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

153,722
9,723
2,321
279
166,045

89.0
5.6
1.3
0.2
96.1

164,352
10,735
3,660
349
179,096

88.0
5.7
2.0
0.2
95.9

169,639
11,767
3,714
336
185,456

87.9
6.1
1.9
0.2
96.1

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

6,745

3.9

7,658

4.1

7,474

3.9

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,333

0.8

1,511

0.8

1,601

0.8

กําไรสํ าหรับปี

5,412

3.1

6,147

3.3

5,873

3.1

ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

5,413

3.1

6,178

3.3

5,942

3.1

(1)

0.0

(31)

0.0

(69)

0.0

กําไรสํ าหรับปี

5,412

3.1

6,147

3.3

5,873

3.1

การแบ่ งปันกําไร

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

1.13

1.29

1.24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน

-

0.0

(78)

0.0

(153)

(0.1)

(13)

0.0

(19)

0.0

(14)

0.0

รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
รายได้ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นของผลขาดทุนจากการวัด
มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่
กําหนดไว้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
2559
ล้านบาท

(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2560
ล้านบาท
(%)*

2561
ล้านบาท
(%)*

3

0.0

4

0.0

3

0.0

(10)
5,402

0.0
3.1

(93)
6,054

0.0
3.2

(164)
5,709

(0.1)
3.0

5,403

3.1

6,103

3.3

5,784

3.0

(1)
5,402

0.0
3.1

(49)
6,054

0.0
3.2

(75)
5,709

0.0
3.0

หมายเหตุ: *อัตราส่ วนนี้ ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

งบกระแสเงินสดรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุน จากการปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) หนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
อื่น ๆ
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น

ตรวจสอบแล้ว
2560
ล้านบาท

2559
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

5,412

6,147

5,873

1,861
95
144
(8)
279
1,334
55
(28)

2,143
101
157
(11)
348
1,511
65
(20)

2,232
113
207
(30)
336
1,601
75
(15)

(7)

4

10

7
3
3

3
1
(3)
4

(3)
(2)
(3)
(13)

(1)
1

(71)
2

(142)
3

(54)
(26)
(503)
(186)
(77)
(249)
44
1,707

72
(49)
802
121
(69)
(2)
9
(7)
998

(111)
(251)
(1,304)
(28)
(121)
(10)
9
(21)
(1,003)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ ทธิการเช่า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่ผเู้ ช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้ สินที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชําระคืนเงินกูย้ มื เงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
ตรวจสอบแล้ว
2560
ล้านบาท

2559
ล้านบาท

2561
ล้านบาท

585
220
43
(98)
27
113
(3)
(3)
10,691
8
(226)
(1,402)
9,071

406
24
(10)
834
(16)
102
(38)
(2)
13,556
10
(268)
(1,370)
11,928

63
303
(13)
(42)
128
(16)
14
7,839
28
(243)
(1,612)
6,012

(4,893)
9
1
(270)
(391)
(5,544)

(3)
(3,077)
16
(241)
(445)
2
(2,720)
(6,468)

2
(2,261)
29
(246)
(390)
(2,866)

(147)

(181)

(183)

807
-

528
2,000
(2,006)

(743)
5,002
(2,024)

(3,888)
21

(4,272)
282

(4,608)
145
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2559
ล้านบาท
(3,207)

ตรวจสอบแล้ว
2560
ล้านบาท
(3,649)

2561
ล้านบาท
(2,411)

320

1,811

735

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือต้ นงวด

2,230

2,550

4,361

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือปลายงวด

2,550

4,361

5,096

รายการ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
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13.3 อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ (Ratio Analysis)
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
(เท่า)
สภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
(เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี
(เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
(วัน)
วงจรเงินสดเฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น
%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
%
อัตรากําไรอื่น
%
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
%
อัตรากําไรสุ ทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
%
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
(เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(เท่า)
(Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%

2559

2560

2561

0.6
0.1
0.3
403.1
0.9
12.1
29.9
6.6
54.6
(23.8)

0.5
0.1
0.3
266.5
1.4
13.0
27.7
6.5
55.4
(26.4)

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

9.2
4.0
0.0
134.5
3.1
36.2

10.1
4.2
0.0
155.7
3.3
37.1

10.0
4.0
0.0
80.4
3.1
32.8

10.7
25.4
3.4

11.0
26.9
3.3

9.7
25.8
3.2

2.4
47.3
1.0

2.3
50.6
1.2

2.2
32.4
1.1

75.4

74.6

77.5
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษ ัท ฯ ประกอบธุ ร กิ จศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแบบชําระเงิ น สดและบริ การตนเองภายใต้ช่ื อ “แม็ค โคร”
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ให้แก่ลูกค้าทัว่ ประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
บริ การ บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) มุ่งตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างของลูกค้าสมาชิกที่ปัจจุบนั มีอยูก่ ว่า 3 ล้านราย ทําให้ธุรกิจของแม็คโคร ประเทศไทย เติบโตอย่าง
โดดเด่ น และมั่น คง เป็ นที่ ไ ด้รั บ ความไว้ว างใจจากลู ก ค้า ผูป้ ระกอบการในฐานะคู่ คิ ด ธุ ร กิ จ มาตลอด
ระยะเวลา 29 ปี บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการปรับองค์กรให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการมืออาชี พที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ วในโลกยุคดิจิทลั เป้ าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่า
แม็คโครจะขยายการดําเนินธุรกิจไปอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี โดยแรงขับเคลื่อนหลักมา
จากการส่ งออกและการท่องเที่ ยว แต่เริ่ มมีการผ่อนแรงลงในช่ วงครึ่ งปี หลังจากจํานวนนักท่องเที่ ยวจี นที่
ลดลง รวมถึงผูบ้ ริ โภคมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ยงั มีการฟื้ น
ตัวไม่ ชัดเจน ปั ญ หาค่ าครองชี พ และราคาสิ น ค้าที่ ยงั ทรงตัวอยู่ในระดับสู ง รวมถึ งรายได้ปั จจุ บัน ที่ ไ ม่
สอดคล้องกับค่าครองชีพ ทําให้กาํ ลังซื้ อของฐานรากยังไม่ฟ้ื นตัวเท่าที่ควร ส่ งผลให้ความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภคมี
การปรับตัวลงในช่ วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐและการส่ งออกชะลอตัวและ
ขยายตัวได้ช้ากว่าที่ คาดการณ์ ไว้ การใช้จ่ายของภาคครัวเรื อนยังมี การเติ บโตแบบกระจุกตัวอยู่กบั ผูท้ ี่ มี
รายได้สูงเป็ นหลัก โดยเศรษฐกิ จไทยปี นี้ มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่อตั ราเฉลี่ ยร้ อยละ 4.2 (แหล่งที่ มาของ
ข้อมูล : ธนาคารแห่ งประเทศไทย) ได้ปรับลดลงจากอัตราที่ เคยคาดการณ์ ไว้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
ขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปอยูท่ ี่อตั ราร้อยละ 1.1 (แหล่งที่มาของข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ตลอดปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ัทฯ มุ่ งดําเนิ น ธุ รกิ จตามกลยุทธ์ แ ม็ค โคร 4.0 โดยเน้น การขับเคลื่ อนองค์กรด้ว ย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามเป้ าหมาย 6 ประการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
คื อ “เป็ นที่ หนึ่ งในเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจร สําหรับผูป้ ระกอบการมื ออาชี พ”
ตอกยํ้าความไว้ใจของลูกค้าถึงจุดยืนการเป็ น “คู่คิด…เพื่อชี วิตที่ดีกว่า” โดยได้มีการขยายสาขาแม็คโครใน
ประเทศจํานวน 7 สาขาโดยแบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบฟูดเซอร์ วิสจํานวน 6 สาขา และ
รู ปแบบอีโค พลัส จํานวน 1 สาขา ทําให้ ณ สิ้ นปี 2561 มีจาํ นวนสาขาทั้งสิ้ นจํานวน 129 สาขาทัว่ ประเทศ
ประกอบด้วย ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน
25 สาขา อีโค พลัส จํานวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จํานวน 7
สาขา โดยมี พ้ื น ที่ ก ารขายรวมประมาณ 747,802 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังคงมุ่ งมั่น พัฒ นา แม็ ค โคร
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ฟูดเซอร์วิส ในรู ปแบบที่มีมากกว่า 1 ชั้น ซึ่ งจะใช้รูปแบบสาขาใหม่น้ ี เป็ นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้า
ไปยังพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีร้านอาหารอยูห่ นาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานคร
นับตั้งแต่ ที่บริ ษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด ได้ลงทุ นซื้ อกิ จการจากบริ ษทั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บริ การด้าน
อาหารในต่างประเทศจํานวน 4 บริ ษทั จากกลุ่ม Indoguna ได้แก่ บริ ษทั ในประเทศสิ งคโปร์ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง อีกทั้งจัดตั้งบริ ษทั แห่ งใหม่ที่ประเทศกัมพูชา กลุ่มธุ รกิจ Food Service APME
เป็ นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจภายใต้บริ ษทั ฯ ซึ่ งมีบทบาทสําคัญในการขยายเครื อข่ายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
และตะวันออกกลาง และผนึ กกําลังขับเคลื่อนธุ รกิจการให้บริ การด้านอาหารในระดับสากล ภายใต้แบรนด์
“สยามฟูด เซอร์วิส” สําหรับตลาดในประเทศไทย และแบรนด์ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ โดยรุ กเข้า
ไปดําเนิ น ธุ ร กิ จในตลาดใหม่ ที่มี ศ ักยภาพ ในภู มิ ภ าคเอเชี ยแปซิ ฟิ กและตะวัน ออกกลาง ครอบคลุ ม 6
ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม สิ งคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกัมพูชา ภายใต้การดําเนิ นงาน
ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็ นที่หนึ่ งเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมือ
อาชี พ ” โดยเน้น การสร้ า งบุ ค ลากรที่ เป็ นเลิ ศ ให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจรสํ า หรั บ ลู ก ค้า ผู ้ป ระกอบการ
ผลิตสิ นค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเปิ ดช่องทาง
ใหม่ ๆ สําหรับการเติ บโตของธุ รกิ จ นอกจากนี้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มุ่งขยายธุ รกิ จการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลและอาหารระดับ พรี เมี่ ย มสํ า หรั บ ผูป้ ระกอบการโฮเรก้า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้งปรั บ ปรุ ง
แนวทางการบริ หารจัดการบริ ษทั ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ Indoguna ทุกบริ ษทั ให้ขบั เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อความแข็งแกร่ งและการเติบโตที่ยงั่ ยืน
ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศยังคงต่อยอดความสําเร็ จด้านการขยายธุรกิจสู่ ต่างประเทศ จาก
ก้าวแรกของการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครสาขาต่างประเทศแห่ งแรกที่กรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
เมื่อปลายปี 2560 ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี โดยศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครกัมพูชาเปรี ยบเสมือนเป็ น
คลังสิ นค้าครบวงจรในจุดเดี ยว (One Stop Service) เนื่ องจากลูกค้า ทั้งผูป้ ระกอบการร้านค้าปลี กรายย่อย
ร้านโชห่ วย และผูป้ ระกอบการโฮเรก้า สามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ หลากหลาย คุ ณ ภาพดี ด้วยราคาที่ ช่วย
ประหยัดต้นทุนได้กว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริ โภค อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
สําเร็ จรู ป อาหารแช่แข็ง รวมทั้งสิ นค้าที่คดั สรรมาจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าในท้องถิ่น และสิ นค้า
นําเข้าจากประเทศไทย ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์จาํ พวก เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล รวมไปถึงสิ นค้าภายใต้แบรนด์ของ
บริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ เอโร่ (aro) เซพแพ็ ค (Savepak) เอ็ ม แอนด์ เ ค (M&K) และคิ ว -บิ ซ (Q-BIZ) เป็ นต้ น
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้ข ยายการเปิ ดสาขาไปสู่ ป ระเทศอิ น เดี ย ภายใต้ชื่ อ LOTS Wholesale Solutions
โดยได้เปิ ดสาขาแรก ณ กรุ งนิ วเดลี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากกลุ่ม
ลูกค้าผูป้ ระกอบการในท้องถิ่ น และได้ขยายสาขาเพิ่ มอี ก 1 แห่ งในกรุ งนิ วเดลี โดยจัดจําหน่ ายสิ นค้าที่ มี
คุณภาพในหมวดต่าง ๆ อาทิ อาหารและเครื่ องดื่ม อาหารสด เครื่ องครัว เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน สิ นค้า
ตกแต่ ง บ้ า น เฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ องนอน สิ่ งทอ เครื่ องใช้ สํ า นั ก งาน สิ นค้า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละอื่ น ๆ
โดยให้บริ การแบบครบวงจร ด้วยรู ปแบบการขายส่ งในระดับมาตรฐานสากล มี สินค้าเพี ยงพอต่ อความ
ต้องการของลูกค้า และมีบริ การจัดส่ งสิ นค้ารวมไปถึงการชําระสิ นค้าด้วยบริ การทางการเงินในรู ปแบบที่
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 247
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หลากหลาย ทําให้ ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนสาขาต่ างประเทศทั้งหมด 3 แห่ ง นอกจากนี้ ในเดื อน
กันยายน 2561 กลุ่มธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศได้ขยายการลงทุนธุ รกิจในรู ปแบบ Cash & Carry เพิ่มเติม
ไปยังประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา ด้วยการจัดตั้งบริ ษทั ARO Commercial Company Limited
(“MM”) ผ่ านบริ ษ ทั แม็ค โคร อาร์ โอเอช จํากัด (“MROH”) ภายใต้เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นจํานวน 0.3 ล้า น
ดอลลาร์ สหรัฐ โดย MROH ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุ รกิจค้าปลีก ค้าส่ ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัวในปี ที่ ผ่านมา รวมทั้งปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตรตกตํ่า บริ ษทั ฯ ยังคงมี
การปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว และมีวิสยั ทัศน์การดําเนิ นธุรกิจที่ชดั เจน คือ มุ่งเป็ นที่
หนึ่ งเรื่ อ งการจัด หาสิ น ค้า เพื่ อธุ ร กิ จอาหารแบบครบวงจรสําหรั บ ผูป้ ระกอบการมื ออาชี พ ทั้งในด้า น
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการให้บริ การในราคาที่คุม้ ค่า สามารถแข่งขันได้ โดยยึดถือความต้องการของลูกค้า
เป็ นศูนย์กลาง ทั้งลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลีก กลุ่มโฮเรก้า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจบริ การและหน่วยงาน
ต่าง ๆ พร้อมมุ่งสานต่อการปรับปรุ งพัฒนาองค์ประกอบธุ รกิ จให้มีความทันสมัยในทุกมิติ ตามเป้ าหมาย
หลัก 6 ประการ เพื่ อ มุ่ งสู่ การเป็ น “คู่ คิ ด …เพื่ อชี วิ ต ที่ ดี กว่า ” พร้ อมยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ของผูม้ ี ส่ ว น
เกี่ยวข้องให้เติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืนในทุก ๆ ที่ที่บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานที่ มีการเติ บโต โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 188,583
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี ที่ ผ่านมา นอกจากนี้ ด้วยผลจากการทุ่มเทอย่าง
ต่อเนื่ องในการพัฒนาฐานลูกค้า พัฒนารู ปแบบสาขา รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มี
คุณภาพดีตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งมีอตั รากําไรขั้นต้นจากกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส
ที่เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั รากําไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.0 ต่อยอดขายรวม ลดลงเล็กน้อย
จากร้ อยละ 10.1 ในปี 2560 เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัวในปี ที่ ผ่านมา รวมทั้งปั ญ หาราคาสิ นค้า
เกษตรตกตํ่า อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังมี ความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุ นและค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมุ่งเน้นในการขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การด้านอาหารให้
มากขึ้น แต่เนื่องจากเป็ นระยะเริ่ มต้นของการดําเนิ นธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครในต่างประเทศ ส่ งผล
ให้กาํ ไรสุ ทธิ ในปี 2561 มีจาํ นวน 5,942 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2560
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14.2 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน - งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กําไรขั้นต้น
EBITDA*
กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท
บาทต่อหุน้

2559
169,226
172,790
15,504
9,125
5,413
1.13

2560
182,753
186,754
18,401
10,407
6,178
1.29

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

* กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจําหน่าย

รายได้
ในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัทย่อ ยมี ยอดขายรวมเป็ นจํานวน 188,583 ล้านบาท เติ บโตขึ้ นในอัต ราร้ อยละ 3.2
เมื่อเที ยบกับปี 2560 โดยยอดขายเพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งได้มีการขยายสาขาใหม่ใน
ประเทศไทยจํานวน 7 สาขา แบ่งเป็ นแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 6 สาขา และอีโค พลัส 1 สาขา และสาขาในต่างประเทศ
จํานวน 2 สาขา รวมทั้งร้านค้าของกลุ่มธุ รกิ จฟูด เซอร์ วิส 1 ร้านค้า อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ปิดร้านสยามโฟรเซ่ น
จํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนนจันทน์ ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครในประเทศ
ไทยในรู ปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น 129 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํานวน 79
สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 25 สาขา อี โค พลัส จํานวน 13 สาขา แม็ค โคร ฟูดช้อป 5 สาขา ร้ านสยาม
โฟรเซ่ น 7 สาขา และมีสาขาในต่างประเทศจํานวน 3 สาขา และร้านค้าของกลุ่มธุ รกิ จฟูด เซอร์ วิส 1 ร้านค้า ทั้งนี้
การเติบโตของยอดขายมาจากการเติบโตในธุ รกิจแม็คโครในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นผลมาจากการพัฒนารู ปแบบสาขา
ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุ รกิจการให้บริ การด้านอาหาร (Food Service) ซึ่ งสอด
รับการเติ บโตของภาคการท่ องเที่ ยวของประเทศตามนโยบายภาครัฐ โดยเน้นขยายสาขารู ปแบบสาขาแม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิสที่ มีพ้ื นที่ ขายเฉลี่ย 1,000 - 3,000 ตารางเมตร เป็ นหลัก อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
รู ปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น โดยจะใช้รูปแบบสาขาใหม่น้ ีเป็ นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชน
เมืองที่ มีร้านอาหารอยู่หนาแน่ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยังคงมุ่งพัฒ นาสิ นค้าแบบครบวงจร ภายใต้
แบรนด์เฉพาะของตนเอง (Own Brand) อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับการนําเสนอสิ นค้าที่มีความหลากหลาย
ปลอดภัย คุณภาพเยี่ยม มีขนาดและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ในราคาที่คุม้ ค่า ประกอบกับ
การเติบโตของยอดขายในกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการดําเนินงานเต็มปี เป็ นปี แรกของสาขา
แม็คโครในประเทศกัมพูชา รวมถึงการเปิ ดสาขาแม็คโครในประเทศอินเดี ยจํานวน 2 สาขาในช่วงครึ่ งหลังของปี
2561 นอกจากนี้ ยอดขายของกลุ่มธุ รกิจฟูด เซอร์ วิสที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเติบโตของยอดขาย
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ในกลุ่ม Indoguna และการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยคํานึ งถึงรู ปแบบ
ธุรกิจของลูกค้าผูป้ ระกอบการแต่ละราย
เมื่อรวมรายได้ค่าบริ การ (ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาผ่านสื่ อ Makro mail เป็ นต้น)
จํานวน 3,414 ล้านบาท และรายได้อื่น (ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่ า และการจัดงานกิ จกรรมลูกค้าประจําปี
ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น) จํานวน 933 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 192,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี
ก่อนจํานวน 6,176 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.3
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

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

ดําเนินการ
โดย
สยามแม็คโคร

% การถือ
หุ้นของ
บริษทั ฯ
-

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
ล้ านบาท

2560
%

ล้ านบาท

2561
%

ล้ านบาท

%

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. ให้ บริการด้ านการบริหารด้านเทคนิค MROH
และสนับสนุน
ARO**
รายได้จ ากการขายสิ น ค้าและบริ การ
PRO**
และรายได้อื่น*

99.99

-

-

-

-

1

0.0

99.99

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นําเข้ าและจําหน่ า ยสิ น ค้ า
แช่ แข็งและแช่ เย็น ธุรกิจให้ บริการด้าน
อาหาร และธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง
รายได้จ ากการขายสิ น ค้าและบริ การ
และรายได้อื่น*

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

80.00

-

-

-

-

13

0.0

172,790 100.0

186,754

100.0

192,930

100.0

4. ร้ านอาหารและร้ านค้ าปลีกขนาดเล็ก MAXZI
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
และรายได้อื่น*
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดําเนิ นธุรกิ จ
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กําไรขั้นต้ น
กําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2561 มี จาํ นวน 18,944 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 543 ล้านบาท จากปี 2560
เติบโตในอัตราร้อยละ 3.0 เป็ นผลมาจากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาฐานลูกค้า พัฒนารู ปแบบสาขา รวมถึง
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ทั ย่อยมี อ ตั รากําไรขั้นต้น อยู่ที่ ร้อ ยละ 10.0 ต่ อยอดขายรวม ลดลงเล็กน้อ ยจากร้ อยละ 10.1 ในปี 2560
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งปัญหาราคาสิ นค้าเกษตรปรับตัวลดลงในปี ที่ผา่ นมา
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ต ้น ทุ น ในการจัด จํา หน่ า ยและค่ าใช้จ่ายในการบริ ห ารรวมทั้งสิ้ น 15,481
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.0 โดยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 1,086 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.5
ต้ นทุ นในการจัดจําหน่ าย: ต้นทุ นในการจัด จําหน่ ายของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ในปี 2561 มี จาํ นวน
11,767 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นในอัตราร้ อยละ 9.6 จากปี ก่ อน มี สาเหตุหลักมาจากจํานวนสาขาใหม่ที่เพิ่ มขึ้ น
โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวน 9 สาขาในปี
2561 (สุ ทธิ จากการปิ ดร้านสยามโฟรเซ่นจํานวน 1 สาขา) ทั้งนี้ สัดส่ วนของต้นทุนในการจัดจําหน่ายเทียบ
กับยอดขายอยูท่ ี่ร้อยละ 6.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.9 ในปี 2560
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร: ค่ าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2561 มี จาํ นวน 3,714
ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น ในอัต ราร้ อ ยละ 1.5 จากปี ก่ อ น สาเหตุ ห ลัก มาจากค่ า ใช้จ่ า ยของธุ ร กิ จ แม็ค โครใน
ต่างประเทศ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและดําเนิ นธุรกิจในระยะเริ่ มต้น นอกจากนี้
มี ค่ าใช้จ่ายของกลุ่ ม ธุ ร กิ จฟู ด เซอร์ วิ ส ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากในปี 2560 ได้ร วมค่ าใช้จ่ายของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
Indoguna มาเพียง 11 เดือนนับตั้งแต่เข้าซื้ อกิจการ
โครงสร้ างต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
รายการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
สั ดส่ วนต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารต่ อรายได้ รวม

2559

2560

2561

ล้ านบาท
% ล้ านบาท % ล้ านบาท %
9,723 80.7
10,735 74.6
11,767 76.0
2,321 19.3
3,660 25.4
3,714 24.0
12,044 100.0
14,395 100.0
15,481 100.0
7.0%

7.7%

8.0%
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ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ต ้น ทุ น ทางการเงิ น เป็ นจํา นวน 336 ล้านบาท ลดลงจํานวน 12 ล้า นบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมเฉลี่ยที่ต่าํ ลง
กําไรสุ ทธิ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 5,942 ล้านบาท (ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ) ลดลง
ในอัตราร้อยละ 3.8 แม้ว่าจะมียอดขายที่เพิ่มสู งขึ้ นในอัตราร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิ จแม็คโครต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาและอินเดีย ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง
กับการดําเนิ นธุ รกิจในระยะเริ่ มต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายสําหรับการเปิ ดดําเนิ นการสาขาที่เปิ ดในปี 2561 และที่กาํ ลังจะ
เปิ ดในปี 2562 ขณะที่กลุ่มธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยและกลุ่มธุ รกิจฟูด เซอร์วิสมีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ 2.8 และ 12.4 ตามลําดับ ส่ งผลให้ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั รากําไรสุ ทธิ (ส่ วนที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ) ลดลงจากร้อยละ 3.3 ในปี 2560 เป็ นร้อยละ 3.1 ในปี 2561
14.3 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน - งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2559
52,859
37,118
15,741

ณ 31 ธันวาคม
2560
58,976
40,965
18,011

2561
62,065
42,808
19,257

สิ นทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2561 สิ นทรั พย์รวมของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี จาํ นวนเท่ ากับ 62,065 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจํานวน 3,089
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นในอัตราร้อยละ 5.2 จากปี 2560 การเพิ่ มขึ้ นของสิ นทรั พย์รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือ สอดคล้องกับจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่า รวมถึงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายสาขาในระหว่างปี
สิ นทรั พ ย์ ห มุ นเวียน : สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย นของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัทย่อย ณ สิ้ นปี 2561 มี จาํ นวนเท่ ากับ 22,998
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,585 ล้านบาทจากปี 2560 หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นอัตราร้อยละ 12.7 สาเหตุหลักมาจากสิ นค้า
คงเหลื อที่ เพิ่ มขึ้ น สอดคล้องกับจํานวนสาขาที่ เพิ่ มขึ้ น อี กทั้งเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด รายได้คา้ งรั บ
รวมถึงลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น โดยลูกหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากลูกหนี้ การค้าในกลุ่มธุ รกิจฟูด เซอร์ วิสที่ มี
รู ปแบบการค้าแบบ Credit & Delivery
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นองค์ประกอบหลักของสิ นทรัพย์
รวม เนื่องจากลักษณะธุรกิจที่รับชําระสิ นค้าในรู ปแบบของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดเท่ ากับ 5,096 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 8.2 ของ
สิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจํานวน 735 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16.8 เทียบกับ ณ สิ้ นปี 2560 โดยใน
ระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดรับจากการดําเนิ นงานจํานวน 6,012 ล้านบาท และมีการกูย้ ืมเงินเพิ่มขึ้ น
สุ ทธิ 2,235 ล้านบาท ซึ่ งได้ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนต่าง ๆ เป็ นจํานวนเงิน 2,866 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
การซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรในระหว่างปี เพื่อใช้ขยายสาขา และมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จํานวน 4,608 ล้าน
บาท
ลูกหนี้ การค้า: บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดลูกหนี้ การค้าที่ ค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับสิ นทรัพย์รวม
เนื่ องจากลักษณะธุ รกิ จหลักมี การรั บชําระค่ าสิ นค้าในรู ป ของเงิ นสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี 2561
บริ ษทั ฯ มี ยอดลูกหนี้ การค้าเท่ากับ 1,039 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 1.7 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้ นปี ก่อน
จํานวน 113 ล้านบาท จากกลุ่ม Indoguna ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับชําระเงินของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7
ถึง 90 วัน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ
7 ของงบการเงินประจําปี 2561
ลูกหนีก้ ารค้ า

หน่ วย: (ล้ านบาท)
ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้
ลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้
- น้อยกว่า 3 เดือน
- 3 - 6 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
354
671
746
88
2
3
5
452
(7)
445

230
7
16
12
936
(10)
926

273
9
7
12
1,047
(8)
1,039

สิ นค้าคงเหลือ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 14,361 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 23.1 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้ นจํานวน 1,318 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.1 เมื่อเที ยบ
กับ ณ สิ้ นปี 2560 ซึ่ งสอดคล้องกับยอดขายและจํานวนสาขาที่ เพิ่ มขึ้ น อนึ่ ง บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี
นโยบายการตั้งสํารองค่ าเผื่ อผลขาดทุ นสําหรั บสิ นค้าที่ เสื่ อมคุ ณ ภาพ ล้าสมัย และเคลื่ อนไหวช้า โดย
ติดตามสถานะของสิ นค้าคงเหลือผ่านระบบปฏิบตั ิการอัตโนมัติ เพื่อควบคุมและดูแลความเสี ยหายจากการ
เสื่ อม คุณภาพ ล้าสมัย และจากการเคลื่อนไหวช้าของสิ นค้า ทั้งนี้ จะดําเนิ นการตั้งสํารองค่าเผื่อผลขาดทุน
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บางส่ วนและเพิ่มขึ้ นเป็ นเต็มจํานวน เมื่ออายุของสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเกิ นกว่าที่กาํ หนดไว้สาํ หรับสิ นค้า
แต่ละประเภท
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน : สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2561 มีจาํ นวนเท่ากับ 39,067
ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจํานวน 504 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 1.3 จากปี 2560 สาเหตุ หลักมาจากการซื้ อที่ ดิน
อาคารและอุ ปกรณ์ รวมถึ งสิ นทรั พ ย์ไม่ มีตวั ตนอื่ นมี จาํ นวนเพิ่ มขึ้ น อันเป็ นผลจากการขยายสาขา และการซื้ อ
สิ นทรัพย์เพื่อทดแทนของเดิมในระหว่างปี โดยสัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 62.9
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เท่ากับ 31,553 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 50.8 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจํานวน 248 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ น
ในอัต ราร้ อ ยละ 0.8 เมื่ อ เที ย บกับ ณ สิ้ นปี 2560 โดยมี ส าเหตุ ห ลักมาจากการลงทุ นขยายสาขาใหม่ ใน
ระหว่างปี รวมถึงการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเดิม
สิ ทธิ การเช่ า: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี สิทธิ การเช่ า เท่ ากับ 2,246 ล้านบาท
คิ ดเป็ นร้อยละ 3.6 ของสิ นทรัพย์รวม โดยเพิ่ มขึ้ นจํานวน 121 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นในอัตราร้อยละ 5.7
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเช่าที่ดินเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการขยายสาขา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่ น: ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ระบบบริ หารจัดการร้ านค้าที่ ใช้ในการ
ดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เครื่ องหมายการค้า และความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดย ณ สิ้ นปี
2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น เท่ากับ 2,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2560
จํานวน 314 ล้านบาท
รายการเงิ นลงทุ น: ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยเท่ ากับ 6,709 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจํานวน
1,392 ล้านบาท จากการลงทุนเพิ่มใน MROH ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
โดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ มากกว่าร้อย
ละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อนึ่ ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในบริ ษทั
ย่อยที่กิจการมีอาํ นาจควบคุม หรื อบริ ษทั ร่ วมที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็ นส่ วนสนับสนุน
กิจการบริ ษทั ฯ อันจะทําให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการหรื อผลกําไรเพิ่มมากขึ้น หรื อธุ รกิ จที่สามารถผนึ ก
กําลังเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้ น หรื อขยายธุ รกิ จไปยังต่างประเทศได้ หรื อเป็ นธุ รกิ จซึ่ งอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ มีแนวโน้มการเจริ ญเติ บโตและจะคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่ ได้รับจากการลงทุ นเป็ น
สําคัญ
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์อื่น: ประกอบด้วย
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น: ประกอบด้วย เงินมัดจํา เป็ นหลัก โดย ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2560 จํานวน 10 ล้านบาท
- ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น: บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 232 ล้านบาท
ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับเช่าที่ดินและสํานักงาน เป็ นหลัก
- ค่าความนิ ยม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี ค่าความนิ ยม เท่ ากับ 2,191
ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.5 ของสิ นทรัพ ย์รวม โดยลดลงจํานวน 232 ล้านบาท หรื อลดลงใน
อัตราร้อยละ 9.6 เมื่อเที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2560 โดยมาจากการยกเลิ กหนี้ สินตามสัญญาที่ ตอ้ งจ่าย
ให้กบั ผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ มจากการซื้ อบริ ษ ทั ย่อยกลุ่ม Indoguna (Earn-out) ซึ่ งไม่ บรรลุ ตามเงื่ อนไขที่
กําหนดในสัญญา สําหรับรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 4 ของงบการเงินประจําปี 2561
หนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2561 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 42,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,843 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่ งสอดคล้องกับ
การลงทุนเพิ่มขึ้นสาขาและขยายธุรกิจในระหว่างปี
หนีส้ ิ นหมุนเวียน : ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินหมุนเวียน เท่ากับ 34,094 ล้านบาท ลดลง 3,024
ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราร้อยละ 8.1 เมื่อเที ยบกับปี 2560 ซึ่ งมีจาํ นวน 37,118 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของเจ้าหนี้การค้าจํานวน 942 ล้านบาท และการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 2,749
ล้านบาท (รวมส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ) เนื่องจากการเปลี่ยนจากเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาว รวมถึงมีการชําระคืนเงินกูย้ ืมไปในระหว่างปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน เท่ากับ 3,583 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.4 ของหนี้ สินรวม ลดลง 743 ล้านบาท จากสิ้ น
ปี 2560 เนื่องจากการเปลี่ยนจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาว รวมถึงมีการชําระคืนเงินกูย้ ืมไปใน
ระหว่างปี
เจ้าหนี้ การค้า: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่นและกิ จการที่
เกี่ ยวข้องกัน เท่ ากับ 25,178 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 58.8 ของหนี้ สิ นรวม ลดลงจํานวน 942 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายค่าซื้ อสิ นค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นกิ จการอื่น
และกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เท่ า กับ 1,982 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.6 ของหนี้ สิ นรวม เจ้า หนี้ อื่ น มี
องค์ประกอบหลักเป็ นเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร เช่ น เจ้าหนี้ งานก่อสร้างสาขา เป็ นต้น
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และเจ้าหนี้ จากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ ไม่ใช่ เพื่ อนําไปขายต่ อ (Non-trade) โดยในปี 2561 มี จาํ นวน
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 674 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย: ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีองค์ประกอบหลัก คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนิ นกิจการปกติ เช่น ค่า
สาธารณู ปโภค ค่าใช้จ่ายบุคลากร และดอกเบี้ ยค้างจ่าย ซึ่ งในปี 2561 มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท จากปี
2560
หนี้สินหมุนเวียนอื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 209
ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 0.5 ของหนี้ สินรวม หนี้ สินหมุนเวียนอื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงิ นรับประกัน
งานก่อสร้างสาขา
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน : ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 8,714 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 20.4 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 4,867 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงิ นเพิ่ มขึ้ น รวมถึ งการบันทึ กค่ าเช่ าที่ ค าํ นวณแบบเส้นตรงในระหว่างปี ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นตามจํานวนสัญ ญาเช่ าที่
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลงจากการยกเลิกหนี้ สินตามสัญญาที่
ต้องจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยกลุ่ม Indoguna (Earn-out) ซึ่ งไม่บรรลุตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดใน
สัญญา ทั้งนี้ หนี้ สินไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้ สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
เจ้าหนี้ ไม่ ห มุ นเวี ยนอื่ น : ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยมี เจ้าหนี้ ไม่ ห มุ น เวีย นอื่ น เท่ ากับ 356
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 128 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการบันทึ ก
ค่าเช่าที่คาํ นวณแบบเส้นตรงในระหว่างปี ซึ่ งเพิ่มขึ้นตามจํานวนสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น: ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 29 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.1 ของหนี้ สินรวม ลดลงจํานวน 216 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการยกเลิกหนี้ สินตาม
สัญ ญาที่ ต ้อ งจ่ า ยให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ มจากการซื้ อ บริ ษ ัทย่อยกลุ่ ม Indoguna (Earn-out) ซึ่ งไม่ บ รรลุ ต าม
เงื่อนไขที่ กาํ หนดในสัญญา สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 4 ของงบการเงินประจําปี 2561
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2561 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวน 19,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,246 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.9 ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผล โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นจํานวน
4,608 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 3.90 บาทต่อหุน้
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14.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงิ นทุ นหลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในปี 2561 มาจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น กําไรจากการดําเนิ นงาน และ
หนี้ สินซึ่ งประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า และเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น อย่างไรก็ดี หากพิ จารณาจากอัตราส่ วน
หนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อยู่ที่ 2.2 เท่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ยังคงสามารถรักษาสัดส่ วน
หนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้อยู่ในระดับที่ ใกล้เคี ยงกัน ในขณะที่ อตั ราส่ วนของหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ อยูใ่ นอัตรา 0.6 เท่า ซึ่ งใกล้เคียงกับปี 2560 ที่อยูท่ ี่อตั รา 0.5 เท่า
ส่ ว นรายจ่ ายลงทุ น ของบริ ษ ทั ฯ ส่ วนใหญ่ เป็ นการใช้เพื่ อ การขยายการลงทุ น ในสาขาใหม่ ท้ ังในประเทศและ
ต่างประเทศในระหว่างปี การซื้ อที่ดินและการเช่าที่ดินระยะยาวสําหรับแผนการเปิ ดสาขาในปี 2562
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
กระแสเงินสดได้ มา / (ใช้ ไป) สุ ทธิระหว่ างงวด - งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ / (ลดลง) สุ ทธิ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท

2559
9,071
(5,544)
(3,207)
320

2560
11,928
(6,468)
(3,649)
1,811

2561
6,012
(2,866)
(2,411)
735

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดเท่ ากับ 5,096 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 735 ล้านบาทจากปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้
กระแสเงินสดไปในการขยายสาขา รวมถึงการจ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานเป็ นแหล่งเงินทุนหลักที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี 2561 กระแส
เงิ น สดสุ ท ธิ จากการดํา เนิ น งานมี จาํ นวน 6,012 ล้า นบาท ลดลง 5,916 ล้านบาท หรื อ ร้ อ ยละ 49.6 จากปี 2560
เนื่องจากสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินไปชําระเจ้าหนี้ การค้าในระหว่างปี ทั้งนี้ หาก
พิจารณาเงิ นทุ นหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะพบว่าในปี 2561 ยังมี ระยะเวลา
วงจรเงินสดติดลบ เป็ นการยืนยันว่ากลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องสู ง จากรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ที่
รับชําระสิ นค้าในรู ปแบบของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ และมีการบริ หารจัดการกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานได้เป็ น
อย่างดี โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถคงระยะเวลาจําหน่ายสิ นค้าอยู่ที่นอ้ ยกว่า 30 วัน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
จึ งมี กระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานเพี ยงพอสําหรั บ การดําเนิ นธุ รกิ จประจําวันและการขยายธุ รกิ จในอนาคต
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2559

2560

2561

(23.8)

(26.4)

(24.9)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจํานวน 2,866 ล้านบาทระหว่างปี 2561 เป็ น
การใช้ไปสําหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ การซื้ อที่ดิน รวมทั้งการเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มสําหรับแผนการ
เปิ ดสาขาในปี 2561 และปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงิ นสดใช้ไปสุ ทธิ ในกิ จกรรมจัดหาเงิ นระหว่างปี 2561 จํานวน 2,411 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากการ
จ่ายเงินปันผลจํานวน 4,608 ล้านบาท และการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 2,235 ล้านบาท
เงินปันผล
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ ประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เพื่ออนุ มตั ิ ให้บริ ษ ทั ฯ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี 2561 ในอัตรา
หุ ้นละ 0.56 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล 2,688 ล้านบาท ซึ่ งจํานวนเงิ นปั นผลงวดสุ ด ท้ายดังกล่าวเป็ นส่ วนที่
เพิ่มจากเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งประกาศจ่ายโดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2561 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล
1,920 ล้า นบาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลสํา หรับ ปี 2561 เป็ นจํา นวนทั้ง สิ ้ น 0.96 บาทต่อ หุ ้น หรื อ 4,608 ล้า นบาท
ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 ของบริ ษทั ฯ ใน
วันที่ 23 เมษายน 2562
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14.5 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.7 เท่า ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีสภาพ
คล่องที่ดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ
อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ สําหรับ ปี 2561 เท่ ากับร้ อยละ 10.0 ลดลงจากปี 2560 ที่ มีอตั ราร้ อยละ 10.1 กําไร
ขั้นต้นที่ลดลงเล็กน้อยเป็ นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี ที่ผ่านมา รวมทั้งปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตรตกตํ่า
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร การ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
อัตรากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 3.1 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอตั ราร้อยละ 3.3 โดยการลดลง
เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับอัตรากําไรขั้นต้น อีกทั้งมีผลขาดทุนจากการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิ จแม็คโครต่าง
ประเทศในประเทศกัมพูชาและอินเดีย ซึ่ งยังต้องใช้เวลาในการสร้างยอดขาย อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเปิ ดดําเนินการ
สาขาที่ เปิ ดในปี 2561 และที่ กาํ ลังจะเปิ ดในปี 2562 แม้ว่ากลุ่ มธุ รกิ จแม็ค โครในประเทศไทยและกลุ่ มธุ รกิ จฟูด
เซอร์วิสจะมีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นก็ตาม
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 32.8 สอดคล้องกับการลดลงของกําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 9.7 สอดคล้องกับการลดลงของกําไร
สุ ทธิ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิ ดเป็ น 2.2 เท่ า ซึ่ งลดลงจากสิ้ นปี
2560 ที่ มีอตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อ ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นเท่ ากับ 2.3 เท่ า แม้ว่าบริ ษ ทั ฯ จะมี การกู้เงิ นจากสถาบันการเงิ น
เพิ่ มขึ้ นก็ตาม ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
หมายเหตุ:
-

การคํานวณอัตราส่วนทางการเงินเป็ นไปตามสู ตรคํานวณที่แสดงไว้ในคู่มือจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จัดทํา
โดยสํานักงาน ก.ล.ต. อาทิ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้ น คํานวณจากกําไรสุ ท ธิ ห ารด้วยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น (เฉลี่ ยต้น งวดและปลายงวด)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นคํานวณจากหนี้ สินรวมหารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 259

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษ ทั ฯ ได้ส อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจํา ปี ฉบับ นี้ แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง บริ ษ ทั ฯ
ขอรับ รองว่า ข้อ มูลดังกล่าวถูกต้อ งครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ข าดข้อมูลที่ ค วรต้อ ง
แจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัทฯ ได้จัดให้ มี ระบบการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ดี เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิต ามระบบดังกล่าว และ
บริ ษ ทั ฯ ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผูส้ อบ
บัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษ ทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่ อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

…………………………

2. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

………………………….

ผู้รับมอบอํานาจ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
………………………….
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริ หารการเงิน*

* เป็ นตําแหน่งที่เปลี่ยนตามการปรับโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้าที่ 260

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ หน้าที่ 261

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
1. กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายอาสา สารสิ น
26 มกราคม 2537

ประธานกรรมการ และ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ

82 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาการระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
- 2556 Role of Chairman Program (RCP)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND) 2541 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
- 2550 Audit Committee Program (ACP)
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)
2558 - มี.ค. 2561
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2556 - พ.ค. 2559
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2550 - ส.ค. 2559
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544 - มี.ค. 2561
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 262

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2542 - พ.ค. 2559

2556 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2538 - ปัจจุบนั
2536 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริ ษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั อมตะ ซิต้ ี จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่ จํากัด

ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญในปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั
มูลนิธิบวั หลวง
ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
มูลนิธิหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
ประธานกรรมการ
2557 - ปัจจุบนั
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
2557 – ปัจจุบนั
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริ คไทย
รองประธานกรรมการ
2548 - ปัจจุบนั
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 263

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

2547 - ปัจจุบนั

ประธานที่ปรึ กษา
สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ
ธ.ค. 2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
มูลนิธิสงั กะสี ผาแดง
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)
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2547 Director Accreditation Program (DAP)

นายธี ระ วิภูชนิน
14 พฤษภาคม 2546

ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการอิสระ

69 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Wisconsin Stevens Point
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2557 Chartered Director Class (CDC)
- 2548 Audit Committee Program (ACP)
- 2544 Director Certification Program (DCP)

2548 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั

2535 - 2539

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ
สํานักงาน ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ กรุ งเทพ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 264

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2538 - ปัจจุบนั

2551 - 2552
2548 - 2560
2548 - 2559

2541 - 2547
2538 - 2540
2533 - 2537
ดร. ชัยวัฒน์
วิบูลสวัสดิ์
5 กรกฎาคม 2556

ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

72 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Williams College
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนํา เข้าแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
ผูแ้ ทนประจําประเทศไทย
บริ ษทั พรู เด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์เอเชีย จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ก.ค.2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 265

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- 2549 Director Certif ication Program (DCP)
- 2547 Director Accreditation Program (DAP)

2556 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั

2553 - ส.ค. 2559
2553 - ก.ค. 2559

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี –

2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
นายโชติ โภควนิช
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ และกรรมการ
อิสระ

76 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ Harvard Business
School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด Stanford
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 266

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- 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)

2556 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั
2555 - เม.ย. 2561
2542 - ก.ย. 2560

- 2555 Monitoring Fraud Risk Management
(MFM)
- 2555 Monitoring the Internal Audit Function
(MIA)
2552 - ปัจจุบนั
- 2555 Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR)
2545 - 2560
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)
2545 - 2560
- 2543 Chairman 2000
2542 - 2560
2535 - 2537

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 267

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน/ กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด
กงสุ ลใหญ่แห่งเดนมาร์ก
ประจําประเทศไทย

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายชวลิต
อัตถศาสตร์

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
16 พฤศจิกายน 2542 และกรรมการอิสระ

70 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - ปัจจุบนั
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
2542 - ปัจจุบนั
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
2552 - 2556
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

2556 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2520 - 2548

นายก่อศักดิ์
ไชยรัศมีศกั ดิ์ (1)
5 กรกฎาคม 2556

รองประธานกรรมการที่
1 และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

66 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ประกาศนียบัตรพาณิ ชยศาสตร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สํานักงานที่ปรึ กษาภาษีเอสซีแอล จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการที่ 1
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 268

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธ - เชียงใหม่
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
2533 - ปัจจุบนั
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2549 The Role of Chairman
- 2543 Director Certif ication Program (DCP)
นางสุ ชาดา
อิทธิ จารุ กุล
29 สิ งหาคม 2539

รองประธาน
กรรมการที่ 2 และ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจ
สยามแม็คโคร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

66 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
- นายกสมาคมปัญญาภิวฒั น์
- กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวฒั น์
- ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
- นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการที่ 2
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544 - 2556
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2539 - 2544

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ
ARO Commercial Company Limited
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
- 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
2559 - ปัจจุบนั
Makro (Cambodia) Company Limited
กรรมการ
2558 - ปัจจุบนั
บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
กรรมการ
2557 - ปัจจุบนั
- ARO Company Limited
- บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
Indoguna Vina Food Service Company Limited
(เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบนั

ดร. ประเสริ ฐ
จารุ พนิช
7 พฤษภาคม 2531

กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

70 ปี

200
(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ไม่มี

- ปริ ญญาเอก สาขา Industrial Engineering and
Management, Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล(1)
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

63 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2543 Director Certification Program (DCP)

2556 - 2558
2542 - 2556

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 272

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการสภา
สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
กรรมการ
- บริ ษทั ออลล์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ง จํากัด
- บริ ษทั ปัญญธารา จํากัด
- บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จํากัด
- บริ ษทั ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
- บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด
- บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั ซีพีแรม จํากัด
- บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จํากัด
- บริ ษทั โอเอชที จํากัด
- บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายปิ ยะวัฒน์
ฐิตะสัทธาวรกุล(1)
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

65 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2556 - ปัจจุบนั
- ปริ ญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต
2556 - ปัจจุบนั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2544 Director Certification Program (DCP)

2542 - 2557

ปัจจุบนั

นายณรงค์
เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

53 ปี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
Business Administration, New York University 2556 - ปัจจุบนั
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Advance Management Program :
2551 - ปัจจุบนั
Transforming Proven Leaders into Global
Executives, Harvard Business School, Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2542 - ปัจจุบนั
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
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ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
- บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
- บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั ซีพีแรม จํากัด
- บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Systematic Innovation of Products,
Processes and Services, MIT Sloan School of
Management ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2550 Director Accreditation Program (DAP)

2560 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

2551 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 274

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานอาวุโส
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ กรุ๊ ป จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Shanghai Litai Logistics จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั เอส เอ็ม ทรู จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกั ซ์ เรสซิเดนซ์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ไอคอนสยาม จํากัด
รองประธานคณะกรรมการ
- บริ ษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (ไทย)
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (จีน)
- กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- บริ ษทั Shanghai Kinghill จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด
รองประธานกรรมการอาวุโส
- บริ ษทั Chai Tai (Chaina) Investment จํากัด
- บริ ษทั CP Lotus Corporation จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2559 - 2560

นายอดิเรก
ศรี ประทักษ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

72 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2546 - 2560
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

19 ม.ค. 2560 ปัจจุบนั
2548 - 2560
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บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานอาวุโส
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตพณิ ชยการพระนคร
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- 2544 Director Certification Program (DCP)
นายอํารุ ง
สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

66 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทสาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (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)

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
พ.ย. 2560
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั
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บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานสํานักการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2546 - 2559
2542 - 2559

นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์
15 ธันวาคม 2547

กรรมการ และ
รองประธานเจ้าหน้าที่
บ ริ ห าร - กลุ่ ม ธุ รกิ จ
สยามแม็คโคร สายงาน
บริ หารการเงิน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

63 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคาร วีนาสยาม จํากัด (ประเทศเวียดนาม)
กรรมการ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร สายงาน
บริ หารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานบริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ
ARO Commercial Company Limited
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

2548 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
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
- บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
- บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ แคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการ
- ARO Company Limited
- บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
Indoguna Vina Food Service Company Limited
(เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

หมายเหตุ
(1) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศว่าคณะกรรมการเปรี ยบเทียบปรับของสํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สั่งเปรี ยบเทียบปรับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 3 ท่านนี้ กรณี อาศัยข้อมูลภายในจากการดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั
ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซื้อหุ ้นบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเทียบปรับเป็ นจํานวนเงินรวม 31.9 ล้านบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ยอมรับในการเปรี ยบเทียบปรับของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ชาํ ระการเปรี ยบเทียบปรับดังกล่าวไปแล้ว ซึ่ งการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ ตามที่ถูกเปรี ยบเทียบปรับนั้น เกิดขึ้นก่อนที่กรรมการทั้ง 3 ท่านจะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 278

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

2. ผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายชิ หลุง ลิน
15 พฤษภาคม 2546

ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจ
ฟูดเซอร์วิส เอเชีย
แปซิฟิกและ
ตะวันออกกลาง

54 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- Master of Business Administration,
National Taipei University of Technology,
ประเทศ ไต้หวัน

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2553 Director Certification Program (DCP)

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจฟูดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิก
และตะวันออกกลาง
มี.ค. 2560 - ม.ค.
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธุ รกิจฟูดเซอร์วิส
2561
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานฝ่ ายบริ หารสิ นค้า
2558 - ก.พ. 2560
ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายซัพพลายเชน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจในประเทศไทย
2557 - 2558
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจฟูด เซอร์วิส
2553 - 2557
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 279

บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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
- บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
2557 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

2550 - ปัจจุบนั
นายพอล สตีเฟ่ น
ฮาวเว่
2 กันยายน 2556

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจสยามแม็ค
โคร สายงาน
สารสนเทศทางธุ รกิจ

53 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- The Diploma of Information Technology (DIT),
Melbourne Institute of Technology
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั
ประเทศออสเตรเลีย
มี.ค. 2560 - ม.ค.
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
2561
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี 2557 - ก.พ. 2560
2556 - 2557

2542 - 2556

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 280

- ARO Company Limited
กรรมการ
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
Indoguna Vina Food Service Company Limited
(เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
กรรมการ/ ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุ รกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุ รกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานสารสนเทศทางธุ รกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Oracle Enterprise Architect
Oracle Corporation

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นางสาวนฤมล
วรสุ นทรารมณ์
3 มกราคม 2561

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจ
สยามแม็คโคร สายงาน
บริ หารทรัพยากร
บุคคล

44 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Arts in Human Resource Management 3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั
& Industrial Relations, University of
Hertfordshire, United Kingdom
2557 - 2558
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี

2552 - 2555

21 ส.ค. 2561 ปัจจุบนั
2558 - 2560

2555 - 2557

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 281

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร สายงาน
บริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
Head HR Center of Excellence
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
(ธุ รกิจร้านอาหาร)
HR Director
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
(ธุ รกิจจัดจําหน่าย)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
HR Director Southeast Asia
Associated British Foods
(Twinings and Ovaltine)
HR Director Thailand
คิมเบอร์ลี่ย-์ คล๊าค ประเทศไทย

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

3. เลขานุการบริษทั ฯ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นางสาวศิริพร
วิธานนิติธรรม
1 กันยายน 2560

เลขานุการบริ ษทั ฯ

43 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการธุ รกิจ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 ก.ย. 2560 - ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ สาขาการเงิน และ
ปัจจุบนั
การตลาด RMIT University ประเทศออสเตรเลีย ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP)
รุ่ น 82/2017
- Company Reporting Program (CRP)
รุ่ น 19/2017
- Board Reporting Program (BRP) รุ่ น 24/2017
- Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE)
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

2557 - มิ.ย. 2561

2556 - 2557
2551 - 2556
2547 - 2551

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองผูอ้ าํ นวยการ - ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน
สัมพันธ์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโส - ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน
สัมพันธ์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกบริ หารหนี้สินและความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 282

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อบริษทั
รายชื่อ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล

SFS INDV INDS INDD

LL

บริษทั ย่ อย
JM MAXZI INDC PRO MROH ARO

MAC CPWI MGZ

MM































นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์































นายชิ หลุง ลิน
นางสาวนฤมล วรสุ นทรารมณ์
นางสาวธัญมาส วรชาติ
นางรัทยา เงินบํารุ ง
นายเลิง ชิว ปง
นายธนิศร์ เจียรวนนท์
นายศักดิ์สิทธิ์ ปานุราช
นายนพชัย มีแต้ม
นายยุทธภูมิ เจริ ญสุ ข
Mr. Sameer Singh
Ms. Dy Sopheak Pagna
Oknha Seng Nhak
Mr. Gauthier Bouillot































































หมายเหตุ : ตําแหน่ง  = กรรมการ
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั
รายชื่อ
Ms. Helene Raudaschl
(Wong Helene)
Ms. Wong, Oi Lin Irene
Mr. Yiu, Chung Sing
U Aung Din
(นายอรรถ ทิตยาภรณ์)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

SFS INDV INDS INDD


LL



บริษทั ย่ อย
JM MAXZI INDC PRO MROH ARO




MM








หมายเหตุ : ตําแหน่ง  = กรรมการ
ชื่อบริ ษทั
SFS
INDV
INDS
INDD
LL
JM
MAXZI
INDC

MAC CPWI MGZ

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
Indoguna (Singapore) Pte Ltd
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

PRO
MROH
ARO
MAC
CPWI
MGZ
MM

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

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย หน้าที่ 284



บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

1.

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั ฯ (Compliance)

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นางสาวบุษกร
รักการค้า

40

หัวหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

2.

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

นางปฐมา
ระวังภัย อัมพวา
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
และกํากับกิจการที่ดี

57

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี บญั ชีบณั ฑิต
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโทบัญชี
มหาบัณฑิต
สาขาบัญชีบริ หาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนี ยบัตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)
สภาวิชาชีพบัญชี
- มหาบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนี ยบัตร
บริ หารธุรกิจ Australian
Business College, Perth,
Western Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ปี 2560 - ปัจจุบนั

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแบบชําระเงิ นสดและ
บริ การตนเอง

ปี 2558 - ปี 2560

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแบบชําระเงิ นสดและ
บริ การตนเอง

ปี 2557 - ปี 2558

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด

ให้บริ การทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริ การที่ปรึ กษา
ฯลฯ

ปี 2551 - ปี 2557

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย
ตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและกํากับ
กิจการที่ดี

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

ให้บริ การทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริ การที่ปรึ กษา
ฯลฯ
ดําเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าแบบชําระเงิ นสดและ
บริ การตนเอง

ปี 2545 - ปี 2554 (มิ.ย.)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและภาษี

บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ดําเนินธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมาย

บริ ษทั ซี อาร์ซี อาโฮลด์ จํากัด

ดําเนินธุรกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

ปี 2532 - ปี 2544

หัวหน้าฝ่ ายนิติกรรม
สัญญา ทนายความ
ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย เสรี - มานพ จํากัด
บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย ไพบูลย์ สุ ตนั ติวรคุณ จํากัด
บริ ษทั เอนก แอนด์ แอสโสซิ เอท จํากัด

ให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษากฎหมาย สั ญ ญา การลงทุ น และคดี
ความ

ปี 2554 (ก.ค.) - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ หน้าที่ 285

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน หน้าที่ 286
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