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ป�แห�งการวางรากฐานป�แห�งการเร��มต�น…

เปดแม็คโคร 
ฟูดเซอรวิส
สาขา Huadu 
Yingbin
เมือง Guangzhou

ป�แห�งการเติบโต

2532
เปดแม็คโครสาขาแรก - สาขาลาดพราว

2545
เปดใหบริการแผนกอาหารสดครบวงจร

2548
เขาลงทุนรอยละ 99.99 ใน
บริษัท สยามฟูด เซอรวิส จำกัด ขยายธุรกิจนำเขา
และจำหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น

2552
เปดศูนยกระจายสินคาอาหารแหงและสินคาอุปโภค อาหารแชเย็น และอาหารแชแข็งแหงแรก
ที่อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารจัดการดานการกระจาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสงสินคาไปสาขารองรับการขยายธุรกิจ และมุงเนนการตอบสนอง
ทันตอความตองการลูกคา ลดคาใชจายการกระจายสินคาใหทั้งบริษัทฯ และคูคา

2553
เปดรานจำหนายอาหารแชแข็ง
สาขานำรองภายใตชื่อ
“สยามโฟรเซน” ที่จังหวัดเชียงใหม 2555

เปดดำเนินการสาขาแม็คโคร ฟูดเซอรวิส เปนแหงแรก ที่อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา
ผูประกอบการดานธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรกา)

2556
เปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ จากบริษัท เอสเอชวี เนเธอรแลนด บี.วี.
เปน บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) 2557

แม็คโคร เปดตัว Makro Application อยางเปนทางการ
เพื่อตอบโจทยความตองการลูกคาผูประกอบการ

2562
เปดดำเนินการแม็คโคร ฟูดเซอรวิสในรูปแบบ “ดิจิทัล สโตร” สาขาแรกในประเทศไทยที่สาขาลาดกระบัง 
และในประเทศจีนที่ สาขา Huadu Yingbin เมือง Guangzhou
 

เปดแม็คโคร
ฟูดเซอรวิส
สาขาลาดกระบัง

2561
เปดศูนยจำหนายสินคา LOTS Wholesale Solutions (LOTS)
กาวสำคัญของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจคาสงในประเทศอินเดีย

เปดดำเนินการแม็คโคร สาขาแรกในประเทศกัมพูชา
ในเขต Sensok กรุง Phnom Penh

2560
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นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการ

“Say Hi to Bio, Say No to Foam”  
กิจกรรมรณรงคและผลักดันใหผูประกอบการ
ลดการใชถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑโฟม 
และหันมาใชผลิตภัณฑที่ยอยสลายได

 เปดแม็คโคร สาขาบอวิน จ.ระยอง

แม็คโคร ปนน้ำใจสูภัยแลง มอบน้ำดื่ม 300 แพ็ค
เพื่อชวยชาวจังหวัดสุรินทร

สรางสรรคนับลานรอยยิ้มใหชุมชน พรอมเปนศูนยกลางทำดีให
ชุมชนผานโครงการ “แม็คโครจิตอาสา บริจาคโลหิต ปนน้ำใจ
ดวยการใหที่ยิ่งใหญ”

ตลาดนัดโชหวย ครั้งที่ 11 ภายใตคอนเซ็ปต 
“มุงมั่น สรางสรรค โชหวยไทย สูความยั่งยืน”

แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร
และอุปกรณ ครั้งที่ 14 จัดขึ้น
ภายใตแนวคิด “The Culinary Passion 30 ป 
แม็คโครเคียงขาง สรางสรรคมุงมั่น สูความยั่งยืน”

เปดแม็คโคร ฟูดเซอรวิส สาขารามคำแหง 24 ดิจิทัล สโตร ยานชุมชนใจกลางเมือง

ป�ที่ 30 …เดินหน�าสู�ความยั่งยืน
แม็คโคร มีเป�าหมายที่จะเป�น “คู�คิดธุรกิจ” ของลูกค�าผู�ประกอบการอย�างแท�จร�ง ตลอดจนนำเสนอสิ�งที่ดี 
และคุ�มค�าที่สุดให�กับลูกค�าควบคู�ไปกับการมอบคุณค�าให�แก�สังคม ซึ่งนำไปสู�การยกระดับคุณภาพชีว�ตของคู�ค�า ลูกค�า 
คนในชุมชนและพนักงานอย�างยั่งยืน สมกับเจตนารมณ� “คู�คิด… เพ�่อชีว�ตที่ดีกว�า”

กิจกรรมวิ่งการกุศล “30th Anniversary Makro Run for Fund” 
รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อนำรายไดสรางโรงเรือนเลี้ยงไกไข
และโครงการอาหารกลางวันใหแก ร.ร.สังกัด ตชด. และ ร.ร.ในถิ่นทุรกันดาร

แม็คโครสาขาระยอง จัดกิจกรรมฉลองแม็คโครครบรอบ 30 ป กับลูกคา
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เปดแม็คโครสาขาแรก - สาขาลาดพราว เปดแม็คโครในรูปแบบอีโค พลัส เปดแม็คโครในรูปแบบ “ดิจิทัล สโตร” สาขาลาดกระบัง และรามคำแหง 24
ทศวรรษที่ 1 ทศวรรษที่ 2 ทศวรรษที่ 3

รูปแบบสาขาในช�วง 3 ทศวรรษ แม็คโครไม�หยุดพัฒนาโดยมุ�งตอบสนองความ              ต�องการที่แตกต�างของลูกค�าสมาชิก ให�ความสำคัญกับการปรับองค�กรให�ทันสมัยตลอดเวลา

ตลอด 30 ป� ที่แม็คโครเคียงข�างสังคมไทย เรามีส�วนร�วมในการพัฒนา                 เศรษฐกิจส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก�ผู�คนในชุมชน สังคม และทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง
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ประมวลเหตุการณ�สำคัญในป� 2562 
มกราคม 
12 มกราคม 2562 เปด LOTS Wholesale
Solutions สาขาที่ 3 ในเขต Noida 
กรุง New Delhi ประเทศอินเดีย 
ซึ่งเปนศูนยจำหนายสินคา
รูปแบบ Eco Plus

พฤษภาคม 
23 พฤษภาคม 2562 จัดงาน“ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 3 เสริมสราง
ความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ
ภาคเหนือตอนลาง ณ ศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

มิถุนายน
20 มิถุนายน 2562 จัดงาน
“ตลาดนัดโชหวยภูมิภาค” 
ครั้งที่ 4 เสริมสรางความแข็งแกรง
ใหแกผูประกอบการภาคตะวันออก 
ณ ศูนยจำหนายสินคาแม็คโคร 
สาขาระยอง  จังหวัดระยอง

กรกฎาคม
18 กรกฎาคม 2562 จัดงาน “ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 5 เสริมสราง
ความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส ในรูปแบบ Digital 
Store แหงแรกที่สาขาลาดกระบัง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสาขาแรก
ที่นำเทคโนโลยีอันทันสมัย ในวงการธุรกิจมา
ปรับใชกับการบริหารจัดการภายในหางคา
สงอยางเต็มรูปแบบ

31 กรกฎาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส สาขานาทองเจริญ
จังหวัดปทุมธานี 

22-25 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม 
“ตลาดนัดโชหวย ครั้งที่ 11” 
ภายใตแนวคิด “มุงมั่น สรางสรรค 
โชหวยไทยสูความยั่งยืน” ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน (KICE)

กันยายน
17 กันยายน 2562 เปดศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร ฟูดเซอรวิส สาขาแรก
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในเขต Huadu Yingbin เมือง 
Guangzhou ดวยพื้นที่ขายประมาณ 
1,300 ตารางเมตร ดำเนินการ
โดยบริษัท Makro (Guangzhou) 
Food Company Limited  

19 กันยายน 2562 จัดงาน “ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 6 สงทายอยางยิ่ง
ใหญ  เสริมสรางความแข็งแกรงใหแก
ผูประกอบการภาคใต ณ ศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร สาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา

กุมภาพันธ�
28 กุมภาพันธ 2562 แม็คโคร 
เปดงานตลาดนัดโชหวยครั้งที่ 11 
ซึ่งเปนปแรกที่เดินสายจัดงาน
ใน 6 ภูมิภาค ภายใตชื่อ 
“ตลาดนัดโชหวยภูมิภาค” 
ซึ่งครอบคลุม 58 สาขาทั่วประเทศ 
ดวยแนวคิด “มุงมั่น สรางสรรค 
โชหวยไทยสูความยั่งยืน” 
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการโชหวยไทย และ
เตรียมความพรอมพัฒนา
ศักยภาพโชหวยไทย ใหมีความแข็งแกรง
พรอมกาวสูการเปนรานโชหวยยุคใหม 
ที่สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 อยาง
มั่นคงและยั่งยืน โดยจัดพิธีเปด
“ตลาดนัดโชหวยภูมิภาค” ครั้งแรก 
ที่สาขาเชียงใหม 1 ถนนซุปเปอรไฮเวย

ธันวาคม
23 ธันวาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส ในรูปแบบ 
Digital Store สาขารามคำแหง 24 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมษายน
25 เมษายน 2562 จัดงาน 
“ตลาดนัดโชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 2 
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ณ ศูนยจำหนายสินคาแม็คโคร
สาขาแจงวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามความรวมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาการดานอาหาร
และโภชนาการ ระหวาง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อพัฒนาฐานขอมูลการตรวจสอบยอนกลับใหครอบคลุมทั้งมาตรฐานอาหารปลอดภัย และ
คุณคาทางโภชนาการ  
15 พฤศจิกายน 2562 เปดศูนยจำหนายสินคาแม็คโคร รูปแบบ Eco Plus สาขาสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี
19 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัลสุดยอดแบรนดผูทรงอิทธิพล อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด อะวอรดส 
(Influential Brands Awards) ประจำป 2562 ในสาขาท็อปแบรนด ซูเปอรมารเก็ต 
จัดโดยบริษัท นิโอ ทารเก็ต จำกัดและ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด ประเทศสิงคโปร 
ณ หองบอลรูม โรงแรมชาเทรียมรีเวอรไซด กรุงเทพฯ  
21-24 พฤศจิกายน 2562 จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ” ครั้งที่ 14 
ภายใตแนวคิด “The Culinary Passion 30 ป แม็คโครเคียงขาง สรางสรรค 
มุงมั่นสูความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการดานโฮเรกาไดพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มชองทางทางธุรกิจใหเติบโตขึ้น  

พฤษภาคม 
23 พฤษภาคม 2562 จัดงาน“ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 3 เสริมสราง
ความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ
ภาคเหนือตอนลาง ณ ศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

9 ตุลาคม 2562 รับมอบโลประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกยองผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมใน
สวนของรานจำหนายสินคา Q โดยแม็คโคร
ทุกสาขาทั่วประเทศรวมโครงการ กับ 
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

สิงหาคม
7 สิงหาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร รูปแบบ Eco Plus 
สาขาบอวิน จังหวัดระยอง 

ตุลาคม
1 ตุลาคม 2562 เปดตัว Makro HoReCa  
Academy (MHA) ศูนยรวมความรู 
ครบวงจรเพื่อผูประกอบธุรกิจอาหารมืออาชีพ 
ผานระบบออฟไลนและออนไลน โดยมี 5 
องคประกอบคือ การเปนสื่อกลางในการให
ความรู (Knowledge Media) การจัดสัมมนา
และ เวิรคชอป (Seminar & Workshop) 
การจัดหลักสูตรการเรียนรูออนไลน (Online 
Learning) การใหบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
(Business Advisor) และ การเปนเครือขาย
สังคมของผูประกอบการธุรกิจอาหาร 
(Business Networking)” 

 

สิงหาคม
7 สิงหาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร รูปแบบ Eco Plus 
สาขาบอวิน จังหวัดระยอง 

22-25 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม 
“ตลาดนัดโชหวย ครั้งที่ 11” 
ภายใตแนวคิด “มุงมั่น สรางสรรค 
โชหวยไทยสูความยั่งยืน” ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน (KICE)

กันยายน
17 กันยายน 2562 เปดศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร ฟูดเซอรวิส สาขาแรก
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในเขต Huadu Yingbin เมือง 
Guangzhou ดวยพื้นที่ขายประมาณ 
1,300 ตารางเมตร ดำเนินการ
โดยบริษัท Makro (Guangzhou) 
Food Company Limited  

19 กันยายน 2562 จัดงาน “ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 6 สงทายอยางยิ่ง
ใหญ  เสริมสรางความแข็งแกรงใหแก
ผูประกอบการภาคใต ณ ศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร สาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ตุลาคม
1 ตุลาคม 2562 เปดตัว Makro HoReCa  
Academy (MHA) ศูนยรวมความรู 
ครบวงจรเพื่อผูประกอบธุรกิจอาหารมืออาชีพ 
ผานระบบออฟไลนและออนไลน โดยมี 5 
องคประกอบคือ การเปนสื่อกลางในการให
ความรู (Knowledge Media) การจัดสัมมนา
และ เวิรคชอป (Seminar & Workshop) 
การจัดหลักสูตรการเรียนรูออนไลน (Online 
Learning) การใหบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
(Business Advisor) และ การเปนเครือขาย
สังคมของผูประกอบการธุรกิจอาหาร 
(Business Networking)” 

ธันวาคม
23 ธันวาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส ในรูปแบบ 
Digital Store สาขารามคำแหง 24 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามความรวมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาการดานอาหาร
และโภชนาการ ระหวาง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อพัฒนาฐานขอมูลการตรวจสอบยอนกลับใหครอบคลุมทั้งมาตรฐานอาหารปลอดภัย และ
คุณคาทางโภชนาการ  
15 พฤศจิกายน 2562 เปดศูนยจำหนายสินคาแม็คโคร รูปแบบ Eco Plus สาขาสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี
19 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัลสุดยอดแบรนดผูทรงอิทธิพล อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด อะวอรดส 
(Influential Brands Awards) ประจำป 2562 ในสาขาท็อปแบรนด ซูเปอรมารเก็ต 
จัดโดยบริษัท นิโอ ทารเก็ต จำกัดและ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด ประเทศสิงคโปร 
ณ หองบอลรูม โรงแรมชาเทรียมรีเวอรไซด กรุงเทพฯ  
21-24 พฤศจิกายน 2562 จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ” ครั้งที่ 14 
ภายใตแนวคิด “The Culinary Passion 30 ป แม็คโครเคียงขาง สรางสรรค 
มุงมั่นสูความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการดานโฮเรกาไดพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มชองทางทางธุรกิจใหเติบโตขึ้น  

9 ตุลาคม 2562 รับมอบโลประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกยองผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมใน
สวนของรานจำหนายสินคา Q โดยแม็คโคร
ทุกสาขาทั่วประเทศรวมโครงการ กับ 
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

 

สิงหาคม
7 สิงหาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร รูปแบบ Eco Plus 
สาขาบอวิน จังหวัดระยอง 

22-25 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม 
“ตลาดนัดโชหวย ครั้งที่ 11” 
ภายใตแนวคิด “มุงมั่น สรางสรรค 
โชหวยไทยสูความยั่งยืน” ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน (KICE)

กันยายน
17 กันยายน 2562 เปดศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร ฟูดเซอรวิส สาขาแรก
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในเขต Huadu Yingbin เมือง 
Guangzhou ดวยพื้นที่ขายประมาณ 
1,300 ตารางเมตร ดำเนินการ
โดยบริษัท Makro (Guangzhou) 
Food Company Limited  

19 กันยายน 2562 จัดงาน “ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 6 สงทายอยางยิ่ง
ใหญ  เสริมสรางความแข็งแกรงใหแก
ผูประกอบการภาคใต ณ ศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร สาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ตุลาคม
1 ตุลาคม 2562 เปดตัว Makro HoReCa  
Academy (MHA) ศูนยรวมความรู 
ครบวงจรเพื่อผูประกอบธุรกิจอาหารมืออาชีพ 
ผานระบบออฟไลนและออนไลน โดยมี 5 
องคประกอบคือ การเปนสื่อกลางในการให
ความรู (Knowledge Media) การจัดสัมมนา
และ เวิรคชอป (Seminar & Workshop) 
การจัดหลักสูตรการเรียนรูออนไลน (Online 
Learning) การใหบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
(Business Advisor) และ การเปนเครือขาย
สังคมของผูประกอบการธุรกิจอาหาร 
(Business Networking)” 

ธันวาคม
23 ธันวาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส ในรูปแบบ 
Digital Store สาขารามคำแหง 24 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามความรวมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาการดานอาหาร
และโภชนาการ ระหวาง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อพัฒนาฐานขอมูลการตรวจสอบยอนกลับใหครอบคลุมทั้งมาตรฐานอาหารปลอดภัย และ
คุณคาทางโภชนาการ  
15 พฤศจิกายน 2562 เปดศูนยจำหนายสินคาแม็คโคร รูปแบบ Eco Plus สาขาสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี
19 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัลสุดยอดแบรนดผูทรงอิทธิพล อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด อะวอรดส 
(Influential Brands Awards) ประจำป 2562 ในสาขาท็อปแบรนด ซูเปอรมารเก็ต 
จัดโดยบริษัท นิโอ ทารเก็ต จำกัดและ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด ประเทศสิงคโปร 
ณ หองบอลรูม โรงแรมชาเทรียมรีเวอรไซด กรุงเทพฯ  
21-24 พฤศจิกายน 2562 จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ” ครั้งที่ 14 
ภายใตแนวคิด “The Culinary Passion 30 ป แม็คโครเคียงขาง สรางสรรค 
มุงมั่นสูความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการดานโฮเรกาไดพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มชองทางทางธุรกิจใหเติบโตขึ้น  

9 ตุลาคม 2562 รับมอบโลประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกยองผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมใน
สวนของรานจำหนายสินคา Q โดยแม็คโคร
ทุกสาขาทั่วประเทศรวมโครงการ กับ 
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ



 

ประมวลเหตุการณ�สำคัญในป� 2562 
มกราคม 
12 มกราคม 2562 เปด LOTS Wholesale
Solutions สาขาที่ 3 ในเขต Noida 
กรุง New Delhi ประเทศอินเดีย 
ซึ่งเปนศูนยจำหนายสินคา
รูปแบบ Eco Plus

พฤษภาคม 
23 พฤษภาคม 2562 จัดงาน“ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 3 เสริมสราง
ความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ
ภาคเหนือตอนลาง ณ ศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

มิถุนายน
20 มิถุนายน 2562 จัดงาน
“ตลาดนัดโชหวยภูมิภาค” 
ครั้งที่ 4 เสริมสรางความแข็งแกรง
ใหแกผูประกอบการภาคตะวันออก 
ณ ศูนยจำหนายสินคาแม็คโคร 
สาขาระยอง  จังหวัดระยอง

กรกฎาคม
18 กรกฎาคม 2562 จัดงาน “ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 5 เสริมสราง
ความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี
19 กรกฎาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส ในรูปแบบ Digital 
Store แหงแรกที่สาขาลาดกระบัง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสาขาแรก
ที่นำเทคโนโลยีอันทันสมัย ในวงการธุรกิจมา
ปรับใชกับการบริหารจัดการภายในหางคา
สงอยางเต็มรูปแบบ

31 กรกฎาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส สาขานาทองเจริญ
จังหวัดปทุมธานี 

22-25 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม 
“ตลาดนัดโชหวย ครั้งที่ 11” 
ภายใตแนวคิด “มุงมั่น สรางสรรค 
โชหวยไทยสูความยั่งยืน” ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน (KICE)

กันยายน
17 กันยายน 2562 เปดศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร ฟูดเซอรวิส สาขาแรก
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในเขต Huadu Yingbin เมือง 
Guangzhou ดวยพื้นที่ขายประมาณ 
1,300 ตารางเมตร ดำเนินการ
โดยบริษัท Makro (Guangzhou) 
Food Company Limited  

19 กันยายน 2562 จัดงาน “ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 6 สงทายอยางยิ่ง
ใหญ  เสริมสรางความแข็งแกรงใหแก
ผูประกอบการภาคใต ณ ศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร สาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา

กุมภาพันธ�
28 กุมภาพันธ 2562 แม็คโคร 
เปดงานตลาดนัดโชหวยครั้งที่ 11 
ซึ่งเปนปแรกที่เดินสายจัดงาน
ใน 6 ภูมิภาค ภายใตชื่อ 
“ตลาดนัดโชหวยภูมิภาค” 
ซึ่งครอบคลุม 58 สาขาทั่วประเทศ 
ดวยแนวคิด “มุงมั่น สรางสรรค 
โชหวยไทยสูความยั่งยืน” 
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการโชหวยไทย และ
เตรียมความพรอมพัฒนา
ศักยภาพโชหวยไทย ใหมีความแข็งแกรง
พรอมกาวสูการเปนรานโชหวยยุคใหม 
ที่สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 อยาง
มั่นคงและยั่งยืน โดยจัดพิธีเปด
“ตลาดนัดโชหวยภูมิภาค” ครั้งแรก 
ที่สาขาเชียงใหม 1 ถนนซุปเปอรไฮเวย

ธันวาคม
23 ธันวาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส ในรูปแบบ 
Digital Store สาขารามคำแหง 24 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมษายน
25 เมษายน 2562 จัดงาน 
“ตลาดนัดโชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 2 
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ณ ศูนยจำหนายสินคาแม็คโคร
สาขาแจงวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน
14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามความรวมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาการดานอาหาร
และโภชนาการ ระหวาง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อพัฒนาฐานขอมูลการตรวจสอบยอนกลับใหครอบคลุมทั้งมาตรฐานอาหารปลอดภัย และ
คุณคาทางโภชนาการ  
15 พฤศจิกายน 2562 เปดศูนยจำหนายสินคาแม็คโคร รูปแบบ Eco Plus สาขาสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี
19 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัลสุดยอดแบรนดผูทรงอิทธิพล อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด อะวอรดส 
(Influential Brands Awards) ประจำป 2562 ในสาขาท็อปแบรนด ซูเปอรมารเก็ต 
จัดโดยบริษัท นิโอ ทารเก็ต จำกัดและ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด ประเทศสิงคโปร 
ณ หองบอลรูม โรงแรมชาเทรียมรีเวอรไซด กรุงเทพฯ  
21-24 พฤศจิกายน 2562 จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ” ครั้งที่ 14 
ภายใตแนวคิด “The Culinary Passion 30 ป แม็คโครเคียงขาง สรางสรรค 
มุงมั่นสูความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการดานโฮเรกาไดพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มชองทางทางธุรกิจใหเติบโตขึ้น  

พฤษภาคม 
23 พฤษภาคม 2562 จัดงาน“ตลาดนัด
โชหวยภูมิภาค” ครั้งที่ 3 เสริมสราง
ความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ
ภาคเหนือตอนลาง ณ ศูนยจำหนาย
สินคาแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

9 ตุลาคม 2562 รับมอบโลประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกยองผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมใน
สวนของรานจำหนายสินคา Q โดยแม็คโคร
ทุกสาขาทั่วประเทศรวมโครงการ กับ 
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

สิงหาคม
7 สิงหาคม 2562 เปดศูนยจำหนายสินคา
แม็คโคร รูปแบบ Eco Plus 
สาขาบอวิน จังหวัดระยอง 

ตุลาคม
1 ตุลาคม 2562 เปดตัว Makro HoReCa  
Academy (MHA) ศูนยรวมความรู 
ครบวงจรเพื่อผูประกอบธุรกิจอาหารมืออาชีพ 
ผานระบบออฟไลนและออนไลน โดยมี 5 
องคประกอบคือ การเปนสื่อกลางในการให
ความรู (Knowledge Media) การจัดสัมมนา
และ เวิรคชอป (Seminar & Workshop) 
การจัดหลักสูตรการเรียนรูออนไลน (Online 
Learning) การใหบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
(Business Advisor) และ การเปนเครือขาย
สังคมของผูประกอบการธุรกิจอาหาร 
(Business Networking)” 



วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้า 
เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร 
ส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

พันธกิจ

Award
ให้รางวัลความสำาเร็จ

ของทีมงาน และ
ลงทุนกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

Know the differences
ศึกษาทำาความเข้าใจใน
ความแตกต่างเฉพาะตัว

ของแต่ละท้องถิ่น

Responsible
สร้างผลประโยชน์สูงสุด

ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

Offer the best
นำาเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด 

และคุ้มค่าที่สุด
ให้กับลูกค้า

Multi - formats
ขยายตัวด้วยรูปแบบ
ร้านค้าที่หลากหลาย



สารบัญ
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 2

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแมค็โคร 6

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 8

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 9

พัฒนารากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 12

ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง 22

เคียงข้าง ผูกพัน สร้างสรรค์สังคม 30

พัฒนาบุคลากร เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 38

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 42

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 45

การพัฒนาธุรกิจและแผนงานสู่ความยั่งยืน 50

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 53

คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารบริษัทฯ 73

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงองค์กร 95

การก�ากับดูแลกิจการ 100

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 120

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 129

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ 131

รายการระหว่างกัน 136

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 142

งบการเงิน 143

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ สาขา และบริษัทในเครือ 250
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บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  3

หมายเหตุ :
*	 การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)	ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
**	 หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	
***	เงินปันผลต่อหุ้นประกอบด้วย	:	
	 1)	 เงินปันผลระหว่างกาลจำานวน	0.40	บาทต่อหุ้น	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่	5	กันยายน	2562 
	 2)	 เงินปันผลงวดสุดท้ายจำานวน	0.56	บาทต่อหุ้น	นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่	23	เมษายน	2563	
	 	 รวมเป็นเงินปันผลประจำาปี	2562	ทั้งสิ้น	0.96	บาทต่อหุ้น 

ข้อมูลส�าคัญ
ทางการเงิน

2560 2561 2562
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 58,976 62,065 62,641

หนี้สินรวม 40,965 42,808 41,907

ทุน 2,400 2,400 2,400

ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,011 19,257 20,734

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 182,753 188,583 206,180

รายได้รวม 186,754 192,930 210,627

กำาไรขั้นต้น 18,401 18,944 21,168

กำาไรสุทธิ* 6,178 5,942 6,245

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทสำาหรับปี	(บาท)	 1.29 1.24 1.30

อัตราส่วนทางการเงิน (%)

อัตรากำาไรสุทธิสำาหรับปี	 3.3 3.1 3.0

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	**	(เท่า) 0.5 0.5 0.4

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 37.1 32.8 32.0

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 11.0 9.7 9.9

อัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 74.6 77.5 73.8

ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 0.50 0.50

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 3.66 3.90 4.22

เงินปันผลต่อหุ้น 0.96 0.96 0.96***

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทัฯ ใส่ใจเรื่องอาหารปลอดภยัโดยมุง่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ระกอบการธุรกิจด้าน
อาหาร และผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพ และพร้อมจะจบัจ่ายเพื่อบริโภคอาหารปลอดภยัได้มาตรฐาน
สากล ตามที่แต่ละประเทศก�าหนดไว้

บริษัทฯ  ให้ความส�าคญักับการตรวจสอบย้อนกลบัถงึแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ จึงมุ่งท�างานกับผูผ้ลิต
หรือคู่ค้าท่ีด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และค�านึงถึงความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม เพื่อการ
เติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งด�าเนินการให้ทุกระบบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปรารถนาจะเป็นท่ีรกัและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกดิกับชมุชนอย่างน้อยในแต่ละพื้นท่ีท่ีแม็คโคร
ตั้งสาขาอยู่ อาทิ การจ้างงานในท้องถิ่น การให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกแก่ผู้ประกอบการ
ร้านโชห่วย รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นโชห่วยรุ่นเยาว์ ให้น�าความรู้ที่ ได้ ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงร้านค้า
ปลีกในท้องถิ่นให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นช่องทางใหม่ในการท�าธุรกิจ เป็นการอ�านวย 
ความสะดวกให้ลูกค้าท�าธุรกิจง่ายขึ้น สะดวกขึ้น มีผลก�าไรมากขึ้น และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในโลก
การแข่งขันยุคใหม่ ส่งผลให้ลูกค้าผู้ประกอบการพึงพอใจและเป็นลูกค้าสมาชิกของแม็คโครในระยะยาว

บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็น 1 ใน 5 องค์กรท่ีคนทุกรุน่อยากเข้ามาร่วมงานด้วย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศกึษา
รุน่ใหม่ ขณะเดียวกนัยังได้เรื่มท�าการประเมินความรูสึ้กผูกพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (Engagement 
Survey) เพื่อน�าผลการเมินที่ได้มาปรับปรุงให้แม็คโครเป็นองค์กรที่น่าท�างานของพนักงานทุกช่วงวัย

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  5



ปี	2562	เป็นปีที่ภาคธุรกิจเผชิญปัญหาเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว	 
รวมทั้งภาคส่งออกที่เติบโตลดลงและภาคการท่องเท่ียวที่เติบโตใน
ระดับตำ่า	อย่างไรก็ดี	ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการ
กำาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมประกอบกับความทุ่มเทของฝ่ายบริหาร 
และพนักงานในการดำาเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์แม็คโคร	 4.0	 อาทิ	
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ	การเพิ่ม 
ช่องทางการขาย	การปรบัองค์กรเข้าสูร่ะบบดิจทิลั	การพฒันาศกัยภาพ
ลกูค้าและศกัยภาพของบคุลากร	ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม	ส่งผลให้บริษัทฯ	บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ตลอดเส้นทาง	 30	 ปีที่แม็คโครอยู่เคียงข้างลูกค้าผู ้ประกอบการ	 
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	 จากจุดเริ่มต้นในการเป็น 
ผู้ให้บริการศูนย์จำาหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำาระเงินสดและ 
บริการตนเองสู่การพัฒนารูปแบบศูนย์จำาหน่ายสินค้าและการให ้
บริการที่หลากหลาย	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที ่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	 ด้วยกลยุทธ์ที่เน้นความต้องการของ 
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	 เพื่อเสริมสร้าง 
การเจริญเติบโตให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน	บริษัทฯ	มุ่งมั่นนำาเสนอสินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าผู้ประกอบการในราคายุติธรรม	 ไม ่
หยดุย้ังพฒันาธรุกิจโดยนำาเทคโนโลย	ีความคดิสร้างสรรค์	และนวตักรรม 
มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์	 “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่อง 
การจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบ
การมืออาชีพ” เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์แม็คโคร	4.0	และตอกยำ้าภาพ
ลักษณ์ “คู่คิดธุรกิจคุณ” 

แม็คโครมุ่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2562	 มีการขยาย 
สาขาในประเทศไทยเพิ่มเติมจำานวน	5	สาขา	และ	ณ	สิ้นปี	มีจำานวน 
สาขารวม	134	สาขา	ประกอบกบัในปัจจบุนั	เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาท
อย่างเด่นชัดในการดำาเนินธุรกิจ	 แม็คโครจึงได้เปิดตัวศูนย์จำาหน่าย
สินค้าในรูปแบบ	Digital	Store	2	แห่ง	ได้แก่	สาขาลาดกระบังและ 

สาขารามคำาแหง	 24	 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับการให้ 
บริการ	 การสร้างความพึงพอใจในการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า	 และ
เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำาในการทำางานให้แก่พนักงาน	 
นอกจากน้ี	 แม็คโครยังตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลย ี
ต่อผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีและร้านอาหารรายย่อยทีต้่องเร่งปรบัตวั 
ให้เท่าทนัการเปลีย่นแปลง	เน่ืองจากผูป้ระกอบการรายใหม่ต่างเข้ามา
ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึน้ด้วยจดุแขง็ในการใช้แพลตฟอร์ม
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่	 แม็คโครจึงเปิดตัว
ระบบนิเวศออฟไลน์สู่ออนไลน์	 (Offline	 to	Online	 Ecosystem)	 
หรอื	“O2O” อย่างเป็นทางการ	เพือ่เชือ่มต่อช่องทางการจำาหน่ายสนิค้า
ต่าง	ๆ 	แบบครบวงจร	อาทิ	Makroclick.com	แม็คโครแอพพลิเคชัน	
(Makro	Application)	การขายเชือ่และจดัส่ง	(Credit	and	Delivery)	 
และ	 Makro	 Line	 Official	 อีกทั้งเช่ือมต่อกับระบบจัดส่งสินค้า
ของแม็คโครและวิธีการชำาระเงินหลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งรวมถึงการ
ชำาระเงินแบบ	 E-Payment	 โดยผ่านคิวอาร์โค้ด	 และ	 E-Wallet	
อีกท้ัง	 บริษัทฯ	 ได้นำาฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 มาใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพ่ือนำาเสนอสินค้า	 บริการ	 และโปรโมชั่น 
เฉพาะลูกค ้าสมาชิก	 ทั้งหมดน้ี	 เพ่ือให้ลูกค ้ามีทางเลือกและ 
ประสบการณ์ในการซือ้สนิค้าทีส่ะดวกรวดเร็วในทกุทีทุ่กเวลา	และช่วย 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

สำาหรับการขยายตลาดต่างประเทศ	 แม็คโครตั้งเป ้าบุกตลาด 
ต่างประเทศท่ีมีศักยภาพ	 โดยในปี	 2562	 แม็คโครมีศูนย์จำาหน่าย
สินค้าในประเทศกัมพูชาจำานวน	 2	 สาขา	 ประเทศอินเดียจำานวน	 
3	 สาขา	 และได้เปิดสาขาแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน	ณ	 เมือง	 
Guangzhou	 ตลอดจนได้รับใบอนุญาตการลงทุนในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาและได้เตรียมการเปิดสาขาแรกในเมือง
ย ่างกุ ้ งซึ่ งคาดว ่าจะสามารถเป ิดดำาเนินการภายในปี	 2563 
ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ที่สำาคัญในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง	 เพื่อสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
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เนื่องจากอาหารเป็นตัวแทนท่ีสื่อถึงวัฒนธรรมของแต่ละชาติ	 โดย
เฉพาะประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหารอันโดดเด่น	 ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีนิยมบริโภคอาหารปรุง
จากวัตถุดิบคุณภาพ	สดใหม่	 จากทั่วทุกมุมโลก	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วน
เป็นแรงกระตุ้นให้แม็คโครดำาเนินกลยุทธ์ที่เน้นการขยายธุรกิจใน 
กลุ่มลูกค้าผู ้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้า	 (HoReCa)	 ทั้งขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่	โดยเป็นผู้ให้บริการจัดหาสินค้าและเป็นที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจอย่างครบวงจร	ปีที่ผ่านมา	แม็คโครได้จัดตั้ง	Makro	HoReCa	
Academy	หรือ “MHA”	เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำาหรับผู้ประกอบ
การโฮเรก้ามอืใหม่	อกีทัง้เปิดตวับรกิารจดัส่งสนิค้าถึงมอืผูรั้บปลายทาง	 
หรือ	 Last	 Mile	 Delivery	 ครอบคลุม	 100	 สาขาทั่วประเทศ	 
เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ	 ไม่ต้องเดิน
ทางมาเลือกซื้อสินค้าที่สาขา	 นอกจากนี้	 ได้ต่อยอดโครงการมิตรแท้
โชห่วย	 (Makro	 Retailer	 Alliance)	 หรือ	“MRA” ที่ดำาเนินการ 
ต่อเนื่องมากว่า	12	ปี	เพื่อมุ่งเสริมศักยภาพร้านโชห่วยให้เป็น	“ครัว
ชุมชน” โดยเพิม่การจำาหน่ายอาหารแช่เยน็และอาหารแช่แขง็ภายใน
ร้านเพือ่สร้างรายได้เพิม่	ซึง่ปัจจบุนัมร้ีานค้าเข้าร่วมโครงการมากกว่า	
2,000	ร้านค้า	

อกีหนึง่ความท้าทายท่ีสำาคญั	คอื	การบรหิารจดัการธรุกจิให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ทั้งการสรรหาบุคลากร 
คณุภาพ	การพฒันาทักษะบุคลากรให้มศีกัยภาพท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ 
ทางธุรกิจ	 การรักษาบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า 
ขององค์กร	และการสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่ง	ท่ามกลางความแตกต่าง
ของบคุลากรในแต่ละช่วงอาย	ุและเทคโนโลยทีีเ่ข้ามามบีทบาทมากขึน้	 
บรษิทัฯ	เดนิหน้าขับเคลือ่นงานตามกลยทุธ์	“สร้างคนแมค็โครยุคใหม่”  
โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้บุคลากรแต่ละช่วงวัยสามารถ
ทำางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และ

ความคิดจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่	 รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ทีอ่ยูใ่นกลุม่คนรุน่ใหม่	เช่น	Generation	Y	และ	Generation	Z	ได้ทำางาน 
ในสิง่ทีส่นใจ	โดยมรีุน่พีท่ีม่ากด้วยประสบการณ์เป็นผูช้ีแ้นะ	นอกจากนี	้ 
บริษัทฯ	 ยังส่งเสริมให้บุคลากรภายในมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ 
มีความพร้อม	 และมีทักษะที่จำาเป็นในการทำางาน	 อีกทั้งยังเน้น 
การปลูกฝังทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล	 (Data	 Analytics)	 การนำา
เทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำางานในยคุดจิทิลั	

เน่ืองในโอกาสครบรอบ	30	ปี	แมค็โครได้ดำาเนินโครงการต่าง	ๆ 	ภายใต้ 
แนวคิด “เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน”	เช่น	กิจกรรม	
“Run for Fund”	เพ่ือระดมทนุในการสร้างโรงเรือนเลีย้งไก่ไข่	ซึง่เป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการอาหารกลางวนัทีย่ัง่ยนื	มอบให้แก่โรงเรยีนตำารวจ 
ตระเวนชายแดนและโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดารกว่า	30	แห่ง	และอีกหนึง่ 
ความภาคภูมิใจที่สำาคัญ	 คือ	 โครงการ “แม็คโครจิตอาสา บริจาค
โลหิต ปันน�้าใจด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่” ร่วมกับสภากาชาดไทย 
โดยบริษัทฯ	ได้ตั้งจุดรับบริจาคโลหิตในแม็คโคร	97	สาขาทั่วประเทศ
และทีส่ำานกังานใหญ่	โดยตลอดทัง้ปี	มยีอดบรจิาคโลหติรวมแล้วบรรลุ
เกินกว่าเป้าหมายที่	1	ล้าน	ซี.ซี.	

ในนามของบริษัท	 สยามแม็คโคร	 จำากัด	 (มหาชน)	 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและสนับสนุนแม็คโคร 
มาโดยตลอด	และขอขอบคุณพนัธมติรทางธรุกจิ	ท่านผูถ้อืหุน้	หน่วยงาน 
ราชการ	 สถาบันการเงิน	 และชุมชนที่สนับสนุนการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ	 เสมอมา	และที่สำาคัญที่สุดคือ	ขอขอบคุณพนักงานแม็คโคร
ทกุท่านทีร่่วมแรงร่วมใจและทุม่เทในการขบัเคลือ่นให้แมค็โครประสบ
ความสำาเร็จตามเป้าหมายและแข็งแกร่งมาตลอด	 30	 ปี	 บริษัทฯ	 
ขอให้คำามั่นว่าจะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน 
ยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนิน
งานอย่างโปร่งใส	และพร้อมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
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คณะกรรมการบริษัท	 สยามแม็คโคร	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 
ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจ
โดยยึดมั่นในจริยธรรม	 ความโปร่งใส	 และตรวจสอบได้ตามกรอบ 
การกำากบัดแูลกิจการทีด่	ี	ซึง่จะนำาพาองค์กรไปสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื	
นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	
นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	คณะกรรมการบริษัทฯ	
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการเพ่ือทำาหน้าท่ีในการกำากับ
ดูแล	 ติดตาม	 และส่งเสริมให้กระบวนการด้านการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ	 เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการประกอบด้วย 
กรรมการ	จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	
1.		 ศ.	(พิเศษ)	เรวัต	ฉำ่าเฉลิม	 (กรรมการอิสระ)		
	 ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
2.		 นายจักร	บุญ-หลง	 (กรรมการอิสระ)		
	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ
3.		 นายอำารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์		 (กรรมการ)	
	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ

ในปี	 2562	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 และตามที่ 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยได้มีการประชุม 
รวมทั้งสิ้น	 4	 ครั้ง	 ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ	 100	 
ทุกครั้ง	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้พิจารณา	 ทบทวน	 
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม	 และการดำาเนินงานด้าน 
การกำากับดูแลกิจการที่สำาคัญดังต่อไปนี้
1.	 พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการ	 เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจำาปี	 2561	 และแบบ 
แสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2561

2.	 พิจารณาทบทวนคู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทฯ	 และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในเรื่อง 

การกำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ต่อเนื่องได้ไม่เกิน	 9	 ปี	 โดยไม่มีข้อยกเว้น	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 สำาหรับบริษัทจดทะเบียน	

3.	 พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
สำาหรับบรษิทัจดทะเบียนปี	2560	หรือ	CG	Code	ของสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ 
ให้ข้อเสนอแนะในการนำา	CG	Code	มาปรับใช้ตามความเหมาะสม 
กับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของบุคลากรของบริษัทฯ

5.	 พิจารณาผลการประเมินตามโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กจิการบรษิทัจดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report	 
of	Thai	Listed	Companies	:	CGR)	ประจำาปี	2562	และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือนำาไปพัฒนาแนวปฏิบัติต่าง	ๆ 	 ให้สอดคล้อง 
กบัหลกัเกณฑ์	รวมทัง้ข้อเสนอแนะของโครงการประเมนิดังกล่าว

นอกจากนี้	ในปี	2562	การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการของ 
บริษัทฯ	สามารถบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ดังนี้
	บรษิทัฯ	ได้รับคะแนนการประเมนิคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น	 
(AGM	Checklist)	100	คะแนนเต็ม	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3
	บริษัทฯ	 ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กจิการบรษิทัจดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report	of 
Thai	Listed	Companies	:	CGR)	ประจำาปี	2562	ในระดับ	“ดเีลศิ”	 
(Excellent)	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	 โดยได้รับคะแนนประเมินที่สูงขึ้น
จากปีก่อน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงานด้านการกำากับ
ดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการในระยะยาว	 และทำาให้บริษัทฯ	
สามารถบรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

รายงาน
คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ
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ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ�่าเฉลิม
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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รายงาน
คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 (“คณะกรรมการ 
สรรหาฯ”)	ตามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีน	 
และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ	 เพื่อเป็นกรอบในการ 
ปฏิบติัหน้าที	่รวมทัง้กำาหนดองค์ประกอบและคณุสมบตัขิองกรรมการ 
สรรหาฯ	ไว้อย่างชัดเจน	ซึ่งประกอบด้วย	กรรมการบริษัทฯ	จำานวน
ไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ	 และต้องไม่เป็น 
ประธานกรรมการ	เพือ่ทำาหน้าท่ีสรรหาบคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	
และคุณสมบัติที่เหมาะสม	 เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
และกรรมการชุดย่อยคณะต่าง	ๆ 	 กำาหนดแนวทางและกระบวนการ
สรรหากรรมการ	 รวมถึงเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำาหรับกรรมการ	 และกรรมการชุดย่อย	 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

ในปี	2562	คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ำาหนดไว้ใน 
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ	 และตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างครบถ้วน	โดยมีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง 
และคณะกรรมการสรรหาฯ	เข้าร่วมประชุมคดิเป็นร้อยละ	100	ทกุครัง้	 
สรุปสาระสำาคัญของการประชุม	มีดังนี้

1.	 สรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเพือ่นำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	 ประจำาปี	 2562	 
โดยคำานึงถึงประสบการณ์	ความรู้ความสามารถ	วิชาชีพ	ทักษะ 
และความเชีย่วชาญ	ทัง้นี	้เพือ่ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 มีคุณสมบัติในด้านต่าง	ๆ 	 ที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์	และเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดย 
ไม่จำากัดหรือแบ่งแยกเพศ	อายุ	และเชื้อชาติ

2.	 สรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเพือ่นำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
ระหว่างกาล

3.	 พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	 
ประจำาปี	 2562	 โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของกรรมการ	 สอดคล้องกับขนาดธุรกิจและสามารถ 
เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ ่มธุรกิจเดียวกัน	 โดย 
เชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 
และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์สำาคัญ

4.	 พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์	 และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อ 
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือให้คณะกรรมการม ี
องค์ประกอบความรู้		ความชำานาญทีเ่หมาะสมและจำาเป็นต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

5.	 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ	
โดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	
ทราบ

6.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนประจำา
ปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ 
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	และผลการปฏบิตังิาน	รวมถงึผลการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ	

7.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เป็นผูเ้สนอวาระ	และรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ	 ก ่อนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำาป ี	 2562	 
อย่างน้อย	3	เดือนล่วงหน้า	ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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นายโชติ โภควนิช
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
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เพิ่มศักยภาพลูกค้าผู้ประกอบการเพื่อตอกย�้าจุดยืน “คู่คิดธุรกิจคุณ”
โดยจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ให้ความรู้การจัดการร้านค้าปลีก

อีกทั้ง เปิดศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพลูกค้าโฮเรก้า
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน 

สร้างสรรค์ ... ต่อยอด
ตลอดเส้นทางมืออาชีพ





พัฒนารากฐาน 
เพื่อการเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

กว่า 30 ปีแห่งการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย สู่การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ 
แม็คโครไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ประกอบการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการประกอบ
ธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้ารูปแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง หรือ Cash & Carry สู่รูปแบบธุรกิจ 
ทีม่คีวามหลากหลาย เช่น การมศูีนย์จ�าหน่ายสนิค้าและบริการหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ก้าวของการเติบโต บริษัทฯ ค�านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็น 
ส�าคัญ เน้นการน�าศักยภาพและความสามารถในการแข่งขนัทีส่ั่งสมต้ังแต่อดตีจนถึงปัจจุบนัมาใช้พัฒนา 
รปูแบบธรุกิจให้สอดคล้องกับทศิทางการพัฒนาของประเทศ แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
และพฤติกรรมของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น�าของภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเร่งปรับตัว 
และวางกลยทุธ์ทางธุรกิจทีเ่อือ้ต่อการน�าเสนอสนิค้าและบริการทีต่รงความต้องการของกลุม่ลกูค้ายุคใหม่ 
ตลอดจนต่อยอดและยกระดับธุรกิจของลูกค้าปัจจุบันให้สามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 
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บริษัทฯ	 เดินหน้าพัฒนาธุรกิจตามทิศทางกลยุทธ์แม็คโคร	 4.0	 เพ่ือ 
สร้างแม็คโครยุคใหม่อย่างยั่งยืน	 ครอบคลุมการพัฒนาและปรับ 
เปลี่ยนธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการดำาเนินธุรกิจที่ 
เปลี่ยนแปลงไป	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ผลักดันการดำาเนินงานโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อน	ตามแนวทางดังนี้	

1.	 พัฒนารูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่
2.	 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการทำางานยุคใหม่	เน้น

ความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น	(Agile	Organization)
3.	 พัฒนาลูกค้าผู้ประกอบการให้สามารถรับมือกับพฤติกรรมการ

บริโภคในยุค	4.0	รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดึงดูดลูกค้ายุคใหม่
4.	 พฒันาบคุลากรให้มทีกัษะท่ีเอือ้ต่อการขบัเคลือ่นองค์กรในอนาคต
5.	 สร้างผู้นำายุค	4.0
6.	 พฒันากระบวนการทำางานให้เหมาะสมกบับรบิทการทำางานในยคุ	

4.0

แนวทางดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐานสำาคัญในการขับเคลื่อนการ 
ดำาเนนิงานขององค์กรทีช่ดัเจน	 ครอบคลมุทุกกระบวนการทำางานและ 
การตัดสนิใจทางธรุกจิ	ทัง้การพฒันารปูแบบศนูย์จำาหน่ายสนิค้า	 การ 
บริการลูกค้า	 การขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศ	 เป็นต้น 
โดยการพฒันาองค์กรในปี	2562	มรีายละเอียดดังต่อไปนี้

การพัฒนารูปแบบธุรกิจ
ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจที่ผ ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนา
รูปแบบศูนย์จำาหน่ายสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี 
ความหลากหลายและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ 
แตกต่าง	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีศูนย์จำาหน่ายสินค้า	 5	 รูปแบบ	 ได้แก่	
1)	 รูปแบบคลาสสิก	 	 2)	 รูปแบบอีโค	 พลัส	 3)	 รูปแบบฟูดเซอร์วิส	 
4)	 รูปแบบฟูดช้อป	 และ	 5)	 ร้านสยามโฟรเซ่น	 ซึ่งครอบคลุมกลุ่ม 
ลกูค้าผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย	ลกูค้าธุรกิจโรงแรม	ภตัตาคาร	 

ร้านอาหาร	 และผู้ให้บริการจัดเลี้ยง	 (กลุ่มโฮเรก้า)	 ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
บริการ	และอื่น	ๆ 	รวมทั้งหมดกว่า	3	ล้านราย	โดยบริษัทฯ	คำานึงถึง
ปัจจัยต่าง	ๆ 	 ในการพัฒนารูปแบบศูนย์จำาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย 
อาท	ิทำาเลและข้อจำากดัของแต่ละพืน้ที	่สถานทีต่ัง้ในเมอืงหรอืนอกเมือง	 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	รวมถงึพฤตกิรรมการซือ้ขายของคนแต่ละท้องถ่ิน	 
เป็นต้น	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล ้วนส่งผลต่อปริมาณและสัดส่วนของ 
สินค้าที่บริษัทฯ	วางจำาหน่าย	ซึ่งประกอบด้วย	อาหารสด	อาหารแห้ง	 
อาหารแช่แข็ง	 จนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป	 รวมถึงบริการอื่น	ๆ 	 
เช่น	 การจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทาง	 การพัฒนาช่องทางการ
จำาหน่ายสนิค้าในรปูแบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์	หรือ	E	-	Commerce	 
และในปี	2562	บริษัทฯ	ได้เริ่มให้บริการจัดส่งสินค้าครอบคลุม	100	 
สาขาทั่วประเทศ	 ซึ่งถือเป็นบริการที่อาศัยจุดแข็งของแม็คโครที่มี
เครือข่ายสาขาท่ัวประเทศ	 สามารถส่งสินค้าอาหารสดถึงมือลูกค้า 
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย	 คงคุณภาพและ
รักษาความสดของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

แม็คโครได้พัฒนารูปแบบการจ�าหน่ายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E - Commerce) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ประกอบการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  13



ณ	 สิ้นปี	 2562	 บริษัทฯ	 มีศูนย์จำาหน่ายสินค้าในประเทศไทย	 134	 สาขา	 ศูนย์จำาหน่ายสินค้าในต่างประเทศ	 6	 สาขา	 และ	 ร้านค้าของ 
กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส	ในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์	1	สาขา	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

ศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำแม็คโคร รูปแบบคลำสสิก แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส

 

จ�านวน 79 สาขา ในประเทศไทย
จ�านวน 1 สาขา ในประเทศกัมพูชา

ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแบบชำาระเงินสดและบริการตนเอง	 จำาหน่าย 
สนิค้าอปุโภคบรโิภคหลากหลายประเภท	 โดยเน้นกลุม่ผูป้ระกอบการ
ร้านค้าปลีกรายย่อย

 

จ�านวน 28 สาขา ในประเทศไทย  
จ�านวน 1 สาขา ในประเทศจีน

ศูนย์จำาหน่ายสินค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ภัตตาคาร	ร้านอาหาร	และผู้ให้บริการจัดเลี้ยง	(กลุ่มโฮเรก้า)	เน้น 
การจัดหาสินค้าและให้บริการธุรกิจอาหารแบบครบวงจร	

อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป

 

จ�านวน 15 สาขา ในประเทศไทย  
จ�านวน 1 สาขา ในประเทศกัมพูชา  
จ�านวน 3 สาขาในประเทศอินเดีย 

(ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions)
ศูนย์จำาหน่ายสินค้ารูปแบบอีโค	พลัส	 มุ่งให้บริการผู้ประกอบการ
มอือาชพีกลุม่โฮเรก้าและผูค้้าปลกีรายย่อย	โดยเน้นสนิค้าประเภท 
อาหารสด	ตั้งในทำาเลที่มีธุรกิจโรงแรม	ร้านอาหาร	และผู้ให้บริการ
จัดเลี้ยง	หรือ	มีประชากรหนาแน่น

 

ร้านแม็คโคร	ฟูดช้อป	มีพื้นที่ขายเฉลี่ยน้อยกว่า	1,000	ตารางเมตร	
เน้นให้บริการกลุ่มผูป้ระกอบการโฮเรก้าในพืน้ทีท่่องเทีย่วและชมุชน
เมืองที่มีศักยภาพสูง

สยำมโฟรเซ่น ร้ำนค้ำของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส

 

จ�านวน 7 สาขาในประเทศไทย
ร้านสยามโฟรเซ่น	 จำาหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็ง	 บนพื้นที่
ขายประมาณ	 100	 -	 260	 ตารางเมตร	 ในย่านตลาดสดที่เข้าถึง 
ได้ง่าย	 ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้า
ขนาดกลางและขนาดเล็ก

 

จ�านวน 1 สาขาในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ร้านอาหารภายใต้ชื่อ	 “MAXZI	The	Good	Food	Shop”	และ
เป็นแหล่งจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารระดับพรีเมี่ยมของกลุ่มธุรกิจ
ฟูดเซอร์วิส
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ในปี	2562	บรษิทัฯ	มกีารขยายสาขาเพิม่จำานวน	5	สาขาในประเทศไทย	 
ประกอบด้วย	 สาขารูปแบบฟูดเซอร์วิส	 จำานวน	 3	 สาขา	 ได้แก่	 
สาขาลาดกระบงั	(สาขารปูแบบ	Digital	Store	แห่งแรกในประเทศไทย)	 
สาขานาทองเจริญ	และ	สาขารามคำาแหง	24	(สาขารูปแบบ	Digital	 
Store)	 และสาขารูปแบบอีโค	 พลัส	 ซ่ึงตั้งอยู ่ในภาคตะวันออก	
จำานวน	 2	 สาขา	 ได้แก่	 สาขาบ่อวิน	 และสาขาสัตหีบ	 เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พเิศษภาคตะวนัออก	หรอื	ออีซี	ี(Eastern	Economic	Corridor	-	EEC)

การพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ
เพื่อสร้างการเติบโตใหม่สำาหรับธุรกิจ	 (New	 S-Curve)	 บริษัทฯ	 ได้
เปิดตัวระบบนิเวศออฟไลน์สู่ออนไลน์อย่างเป็นทางการ	 (Offline	
to	Online	 Ecosystem)	 หรือ	 “O2O”	 ซึ่งเป็นการบูรณาการช่อง
ทางการซื้อสินค้าแบบดั้งเดิมผ่านศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครทั้ง	134	
สาขาทั่วประเทศ	 เข้ากับช่องทางการจัดจำาหน่ายและจัดส่งสินค้า
ออนไลน์ของแม็คโคร	ได้แก่	Makroclick.com	แมค็โครแอพพลิเคชัน	
(Makro	Application)	การขายเชือ่และจัดส่ง	(Credit	and	Delivery)	
และ	Makro	 Line	 Official	 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าปัจจุบัน
และดึงดูดลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่	 ตลอดจนเดินหน้ายกระดับ
ประสบการณ์การซื้อสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว	ทุกที่ทุกเวลาผ่านหลาย
ช่องทาง	(Omni-Channel	Sales	and	Services)	และรับชำาระเงิน
ในรูปแบบ	E-Payment	ได้แก่	E-Wallet	และ	QR	Code	นอกเหนือ
จากวิธีการชำาระเงินปกติ	เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า	

บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอาหารทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	จึงเน้นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้าน
อาหารสำาหรับกลุ่มลูกค้าโฮเรก้าอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งตั้งเป้าขยาย 
ตลาดระดับพรีเมี่ยมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโฮเรก้าขนาดใหญ่มากขึ้น	 
บริษัทฯ	 ได้พัฒนาสินค้าสำาหรับธุรกิจอาหารภายใต้แบรนด์ของ
แม็คโครและบริษัทย่อย	เช่น	วัตถุดิบในการประกอบอาหารสำาเร็จรูป 
ที่ช่วยลดขั้นตอนการปรุงอาหารและคงมาตรฐานด้านรสชาติ	 ทั้งยัง 
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและนำาเสนอสินค้าที่สะท้อนถึงทัศนคติ
ของผูบ้รโิภคสมยัใหม่ทีเ่น้นด้านสุขภาพ	ความปลอดภยัและความยัง่ยนื	 
อาทิ	ผลิตผลเกษตรอินทรีย์	(Organic	Food)	สินค้าปราศจากกลูเตน	 
(Gluten	 Free)	 อาหารท่ีไม่มีส่วนประกอบของผลผลิตที่ผ่านการ 
ตัดแต่งพันธุกรรม	 (Non-GMOs)	 วัตถุดิบในกลุ่มซูเปอร์ฟู้ด	 (Super 
Food)	 อาหารที่มีนำ้าตาลน้อย	 รวมถึงมุ่งลดการใช้บรรจุภัณฑ์และ 
ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติกและโฟม

Makro Line Official Account
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การพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของแม็คโคร
บรษัิทฯ	มุง่ยกระดับสนิค้าภายใต้แบรนด์ของแมค็โคร	(“Own	Brand”)	 
ให้เป็นท่ีรู้จัก	 รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของแม็คโครในตลาดที่

หลากหลาย	 โดยเฉพาะตลาดพรีเมี่ยม	 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ	 ที่เน้นการขยายประเภทผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น 
เพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าผู้ประกอบการ	 ปัจจุบัน	 แบรนด์หลัก
ของแม็คโครประกอบด้วย

เอโร่ (aro) เอ็มแอนด์เค (M&K)

สินค้าคุณภาพสูงสำาหรับผู ้ประกอบการ	 ซึ่งครอบคลุมสินค้า 
กลุ่มวตัถดิุบ	อุปกรณ์สำาหรบัธุรกจิอาหาร	และสนิค้าอปุโภคบริโภค	

สินค้ากลุ่มขนมและเครื่องดื่มสำาหรับร้านค้าปลีก	

เซฟแพ็ค (Savepak) โปรเทค (Protech)

สินค้าคุณภาพดี	ราคาคุ้มค่า	สำาหรับผู้ประกอบการ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสำาหรับร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการ

คิว - บิซ (Q-BIZ)

สนิค้าประเภทอุปกรณ์สำานกังานและเครือ่งเขยีน	สำาหรบักลุม่ลกูค้า
สถาบัน	สำานักงาน	และธุรกิจบริการ

นอกจากนี้	 แม็คโครยังมีสินค้าภายใต้แบรนด์ของกลุ่มธุรกิจ	 Food	
Service	APME	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	 ได้แก่	
Carne	Meats	 (ไส้กรอกพรีเมี่ยม)	 Ocean	 Gems	 (อาหารทะเล)	
MASTERPIECE	(ติ่มซำาฮาลาล)	และ	C’est	Bon!	(ขนมหวาน)	ด้วย
สินค้าและการให้บริการท่ีหลากหลายส่งผลให้บริษัทฯ	 สามารถนำา
เสนอสนิค้าทีต่รงใจลกูค้าทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ	สามารถ 
ตอบโจทย์ครบจบในที่เดียว	 โดยหนึ่งในความสำาเร็จของบริษัทฯ 
ที่ตอกยำ้าภาพลักษณ์ดังกล่าว	คือ	ผู้เข้าร่วมงาน	THAIFEX	–	World	 
of	Food	Asia	2019	ได้ให้ความสนใจในสนิค้า	Own	Brand	ของแมค็โคร 
เป็นจำานวนมาก	 ซึ่งมีทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสมาชิกของแม็คโคร	 และ 
ผู้สนใจในสินค้าเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ	

การพัฒนาลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 ความสำาเร็จของลูกค้า	 คือความสำาเร็จของ 
แม็คโคร	 จึงยึดมั่นในเป้าหมาย “สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
ให้กับลูกค้า”	มาตลอด	30	ปี	 โดยติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
สำาคัญต่าง	ๆ 	 ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า	 เช่น	 การเปลี่ยนผ่านธุรกิจค้า
ปลีกจากรูปแบบดั้งเดิม	 (Traditional	 Trade)	 สู่รูปแบบสมัยใหม ่
(Modern	Trade)	ความท้าทายจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ 
เทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภคของลูกค้าของ 
ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกี	ตลอดจนการสบืทอดกิจการครอบครวัจาก 
รุน่สูรุ่น่สำาหรบักลุม่ลกูค้าโชห่วย	ในการนี	้บรษัิทฯ	จงึวางแนวทางการ 
สนับสนุนและพัฒนาลูกค้าอย่างชัดเจนผ่านการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	 
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ทั้งสำาหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยและโชห่วย	 
และผู้ประกอบการโฮเรก้า	 โดยแนวทางดังกล่าวครอบคลุมประเด็น 
ต่าง	ๆ 	 เช่น	 การแสดงจุดยืนในการไม่แข่งขันกับลูกค้าผู้ประกอบการ 
ค้าปลกี	การเสนอราคาและบรกิารอย่างเป็นธรรม	การส่งเสริมการเรียน
รู้และให้ข้อมูลที่ทันสมัยสำาหรับการดำาเนินธุรกิจ	 และการเปิดโอกาส 
ให้ลกูค้าแลกเปลีย่นแนวคดิและนำาเสนอผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	เพ่ือจำาหน่าย
ผ่านแม็คโคร	เป็นต้น	

กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย
กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยหรือร้านโชห่วยถือเป็น 
กลุ่มลูกค้าหลักของแม็คโครนับตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย	 
บริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนและยกระดับการดำาเนิน
ธุรกิจของลูกค้าสมาชิกที่เป็นผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย
กว่า	 700,000	 รายทั่วประเทศ	 โดยดำาเนิน	 “โครงการแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย”	 (Makro	 Retailer	 Alliance)	 หรือ	 “MRA”  
ต่อเน่ืองเป็นปีที่	 12	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของโชห่วยประกอบไป
ด้วยกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู ้ประกอบการ	 อาท	ิ
กิจกรรมฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสำาหรับการดำาเนินธุรกิจในหัวข้อต่าง	ๆ 	 
เช่น	 การวิเคราะห์ทำาเล	 การตั้งราคาสินค้า	 การเลือกสินค้าเข้าร้าน	 
การจัดเรียงสินค้าและวางผังร้าน	 รวมถึงการประกวดแผนพัฒนา 
และออกแบบปรับปรุงร้านในกิจกรรม	“ทายาทโชห่วย โชว์เสน่ห์”  
ซึง่ผูช้นะการประกวดจะได้รบัการปรบัปรงุร้านจรงิตามแบบแผนพฒันา
ที่ส่งประกวด	 โดยโครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมการกระจายรายได ้
สู่ท้องถิ่นอันจะนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับประเทศ

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่	 
11	ภายใต้แนวคดิ	“มุง่มัน่ สร้างสรรค์ โชห่วยไทยสู่ความยัง่ยืน” ภายใน 
งาน	ทมีงานแมค็โครมติรแท้โชห่วยจดักจิกรรมอบรมให้ความรู้ในเร่ือง
การบริหารร้านค้าปลีก	 รวมถึงเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการโชห่วยได ้
สร้างพันธมิตรใหม่ทางธุรกิจ	 รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับทิศทาง 
การพัฒนาของภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง	 ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให ้
ผู้ประกอบการในการต่อยอดธุรกิจของตนเอง	ทั้งนี้	 ในปี	2562	 ได้มี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมระดับ
ภูมิภาค	6	ครัง้	ท่ีเชยีงใหม่	กรงุเทพมหานคร	พษิณโุลก	ระยอง	อบุลราชธานี	 
และหาดใหญ่	และกิจกรรมระดับประเทศ	1	ครั้ง	ที่ศูนย์ประชุมและ
แสดงสนิค้านานาชาต	ิจงัหวดัขอนแก่น	เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการ 
โชห่วยแต่ละภูมิภาคได้เข้าร่วมในกิจกรรม	 และให้บริษัทฯ	 สามารถ 
เข้าถึงลูกค้าโชห่วยมากขึ้น	 การจัดงานตลาดนัดโชห่วยในครั้งนี ้
ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง	 มีลูกค้าสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบ

การร้านโชห่วยและบุคคลทั่วไป	 เข้าร่วมกิจกรรม	กว่า	 60,000	 ราย 
และมีจำานวนผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของโครงการ 
มิตรแท้โชห่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 ต่อยอด	“โครงการมิตรแท้โชห่วย”	 ด้วยการ
ให้ความรู้และคำาแนะนำาด้านการบริหารร้านค้าอย่างมืออาชีพ	 เพื่อ 
ยกระดับการดำาเนินงานของผู้ประกอบการโชห่วยที่มีศักยภาพให ้
สามารถปรับตัวรับมือกับยุค	 4.0	 และเสริมรายได้ด้วยแนวคิด 
ของโครงการ	“ครัวชุมชน” โดยเพิ่มการจำาหน่ายอาหารพร้อมปรุง 
อาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็งภายในร้าน	 พร้อมทั้งยกระดับ
การดำาเนินงานของร้านค้าตั้งแต่การนำาสินค้าต้นทางจากผู ้ผลิต 
ผ่านแม็คโครไปจนถึงมือผู้บริโภค	 ปัจจุบัน	 มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ
ครัวชุมชนแล้วมากกว่า	 2,000	 ร้านค้า	 จากการดำาเนินโครงการ 
ในระยะแรก	บริษัทฯ	พบว่าผู้ประกอบการโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการ 
มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ	 สามารถส่งมอบสินค้าและบริการ 
อย่างครบวงจร	 ลดภาระงานที่ไม่จำาเป็น	 ประหยัดเวลา	 อีกทั้งม ี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดอย่างเท่าเทียมมากขึ้น	

บริษัทฯ	 พัฒนาศักยภาพลูกค้าผู้ประกอบการโชห่วยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นการให้ความรู้	 ผ่านเว็บไซต์	 “โชห่วยไทย.com” ซ่ึงเป็น
ช่องทางที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแบ่งปันประสบการณ์	 และเข้าเรียน 
หลักสูตรต่าง	ๆ 	 ใน	 “ห้องเรียนออนไลน์” หรือ	 e-Learning 
ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
เปิดให้บริการใหม่ภายในร้าน	 และเพิ่มศักยภาพของร้านค้าโชห่วย
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไร้เงินสด	 (Cashless	 Society) 
การเพิ่มช่องทางการชำาระเงินผ่าน	QR	 Payment	 และ	 E-Wallet	
นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมุง่พฒันารปูแบบร้านค้าปลกีต้นแบบทีเ่ชือ่มต่อ
กบัระบบประมวลผลขนาดใหญ่	(Big	Data	Analysis)	พร้อมเปิดบรกิาร
สัง่ซือ้และจดัส่งสนิค้าทีม่ปีระสทิธภิาพ	รวมถงึส่งเสรมิภาพลกัษณ์ใหม่
ของร้านค้าโชห่วยสู่ผู้บริโภค	 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการปลูกฝังแนวคิด 
การจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค

สุดท้าย	 บริษัทฯยังคงสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโชห่วยร่วมกับ 
ผู ้ มีส ่วนได ้เสียและชุมชนภายนอก	 โดยในปี	 2562	 บริษัทฯ	 
ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 ในโครงการ	 
“จับมือพันธมิตร ติดปีกโชห่วยไทย” สนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ	
ในการทำาค้าปลีกให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย	 ร้านโชห่วย	 และ 
ร้านค้าประชารัฐ	 ด้วยเคร่ืองมือที่บริษัทฯ	 ได้ใช้กับสมาชิกโครงการ 
มิตรแท้โชห่วย	อันได้แก่	
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1)	 ชุดคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก “อย่างมืออาชีพ”	 ซึ่งประกอบ
ด้วย	 หลักการจัดการร้านค้าปลีก	 8	 หัวข้อ	 สำาหรับผู้ที่สนใจ 
เปิดร้านใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร	หรือผู้ที่อยากปรับปรุง
ร้านค้าของตนเอง	หลกัการวางแผนผังร้านค้า	และสนิค้า	แนะนำา
รายการสนิค้าขายด	ีและการสร้างความแตกต่าง	ด้วยไอเดยีเสรมิ	 
เพื่อเพิ่มยอดขายและกำาไร	 รวมถึงเทคนิคต่าง	ๆ 	 ที่ร้านค้าปลีก	 
ร้านโชห่วย	นำาไปทำาได้เอง

2)	 ให้คำาปรึกษาการจัดการร้านค้าปลีก	 ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ 
จัดการร้านค้าปลีก	 พร้อมเทคนิคแบบมืออาชีพ	 ที่ช่วยให้ร้าน
ค้าปลีก	 ร้านโชห่วยสามารถตอบสนองความต้องการและ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยไป	 ผ่านการอบรม	 สัมมนา	 และ	 
workshop	ต่าง	ๆ 	ที่จัดในทุกภูมิภาคตลอดปี	

3)	 บริการการออกแบบแผนผังร้านค้า	3	มิติ
4)	 การเพิม่พูนความรู	้และเทคนคิต่าง	ๆ 	ผ่าน	e-Learning	ในช่องทาง	 

“โชว์ห่วยไทย.com”	ตลอด	24	ชั่วโมง	
5)	 บริการรับสั่งซื้อ	จัดเตรียมสินค้า	และจัดส่งสินค้า	สำาหรับร้านค้า 

ประชารฐั	นอกจากนี	้แมค็โครยงัช่วยลดต้นทุนของผูป้ระกอบการ	 
และร้านโชห่วย	 ด้วยการจัดหาสินค้ายอดนิยมพร้อมรายการ 
โปรโมชัน่พเิศษสำาหรับร้านค้าประชารฐัท่ีเป็นสมาชิกเป็นประจำา 
ทุกเดือนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจ 
โชห่วย	และแก้ไขปัญหาการขาดองค์ความรูใ้นการบรหิารจดัการ
ร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ขณะเดียวกันทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วยได้ร ่วมมือกับ 
มหาวทิยาลยักว่า	85	แห่งท่ัวประเทศ	ดำาเนนิโครงการ	University	 
Project	 หรือ	 “U-Project”	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำา 
ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจมาปฏิบัติใช้จริงในการพัฒนาธุรกิจ 
ร้านโชห่วยในชุมชนของตนเองทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย 
ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	 คอยแบ่งปันความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
ร้านค้าปลกี	การปรบัปรงุร้าน	และการทำารายงานส่งเสรมิการขาย	 
เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่ปี	 2551	 จนถึงปัจจุบัน	 มีนักศึกษาเข้าร่วม 
โครงการทั้งหมด	 39,137	 คน	 และมีผู้ประกอบการเข้าร่วม	
6,478	ราย	

กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า (HoReCa)
ด้วยกลยุทธ์ของแม็คโครในการขยายบริการด้านอาหารในกลุ ่ม 
ผู ้ประกอบการโฮเรก้าตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่	 ในปีท่ี
ผ่านมาบริษัทฯ	 เปิดตัว “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro	
HoReCa	 Academy)	 หรือ	 “MHA” ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ ่งสู่การ
เป็นผู้นำาความรู้ด้านธุรกิจอาหารและคู่คิดธุรกิจสำาหรับผู้ประกอบ
การโฮเรก้า	 มีวัตถุประสงค์ในการสร้างศักยภาพและส่งเสริมการ 
เติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการโฮเรก้าผ่าน	 4	 แนวทางหลัก	 
ได้แก่	 1)	 การเสริมสร้างองค์ความรู้	 2)	 การพัฒนาธุรกิจ	 3)	 การ 
สนับสนุนพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือ	 4)	 การสร้างยอดขาย 
ให้เติบโต	บริษัทฯ	 ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์	MHA	 (https://
makrohorecaacademy.com)	จำานวน	11	หลักสูตร	ซึ่งผู้ประกอบ
การสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 เพื่อ
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารในด้านต่าง	ๆ 	 
อาทิ	 การสร้างยอดขายและเพิ่มรายได้	 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการร้าน	การส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัย		การสร้างสรรค์
เมนแูละสตูรอาหารใหม่เพือ่สร้างเอกลกัษณ์ให้โดดเด่น	โดยมหีลกัสตูร
ยอดนิยม	ได้แก่	“โปรโมทร้านอาหารในออนไลน์ ให้ยอดขายพุ่งขึ้น  
10 เท่า”	และ “การจัดการงบก�าไร ขาดทุนอย่างง่าย”	นอกจากนี้	
บรษิทัฯ	ยงัได้จดัสมัมนาทีส่ำานักงานใหญ่	และจดั	Cooking	Workshop	
กว่า	 50	 คร้ังตามสาขาทั่วประเทศ	 เพ่ือนำาเสนอเทรนด์อาหารและ 
การสร้างสรรค์เมนู	และเพิ่มกำาไรให้แก่ลูกค้า	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีช่องทางการเรียนรู้อื่น	ๆ 	 เพื่อให้ผู้ประกอบ
การมีทางเลือกในการค้นหาข้อมูล	 และสามารถใช้สร้างเครือข่ายกับ
พันธมิตรในกลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้า	เช่น	ช่องทาง	Facebook	และ	
Youtube	การจัดพิมพ์นิตยสาร	“วัตถุดิบ” (Ingredient	Magazine)	 
ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมความรูเ้กีย่วกบัอาหาร	เช่น	สตูรอาหารเพือ่สขุภาพ 
สูตรอาหารนานาชาติ	 คุณสมบัติและประโยชน์ทางโภชนาการ 
ของวตัถดุบิต่าง	ๆ 	รายการสนิค้าและบริการของทีแ่มค็โคร	บทสมัภาษณ์ 
เชฟชั้นนำาและผู้ประกอบการร้านอาหาร	 เป็นต้นซึ่งผู้ประกอบการ 
โฮเรก้าต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีแผนที่จะพัฒนา 
เน้ือหาและหลักสตูรใหม่	ๆ 	อย่างต่อเน่ือง	เพ่ือให้ผูป้ระกอบการโฮเรก้า 
มีทักษะและความรู้รอบด้าน	 สามารถนำาไปประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจ 
ของตนเองต่อไป
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ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ยังจัดกิจกรรมสำาหรับผู้ประกอบการโฮเรก้า
เป็นประจำาและต่อเนือ่ง	เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการธรุกิจอาหาร
ได้มีเวทีในการแลกเปล่ียนแนวคิด	 และหารือเก่ียวกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค	วิธีการทำาอาหาร	การใช้อุปกรณ์
และส่วนประกอบอาหารต่าง	ๆ 	 อาทิ	 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	
กจิกรรมสาธติการทำาอาหาร	กจิกรรมในงาน	C.I.Y.	Cook	it	Yourself 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในงาน	 Makro	 HoReCa	 Day	 ซึ่ง
จัดขึ้นด้วยรูปแบบอาหารสไตล์	 East	 Meets	West	 งานมหกรรม 
ครบเครือ่งเรือ่งอาหารและอปุกรณ์ครัง้ที	่14	หรอื “แมค็โคร โฮเรก้า”  
ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	“The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร  
เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่	 21	 -	 24	 
พฤศจิกายน	 2562	 ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง 
ธุรกิจของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า	 อาทิ	 การแสดงสินค้าจากผู้ผลิตกว่า	 
300	 ราย	Workshop	 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	 
รวมถึงกิจกรรม	Makro	 HoReCa	 Challenge	 เป็นการแข่งขันปรุง 
อาหารทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยสมาคมเชฟโลก	ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถ 
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่ม “Asian Culinary Junior Chef 
Challenge” (สำาหรับเชฟรุ่นเยาวชน)	 และ	 “Asian Culinary
Professional Chef Challenge”	(สำาหรับเชฟมืออาชีพ)	ทั้งนี้	ผู้ที่
เข้ารอบชิงชนะเลิศได้แข่งขันกันภายในงานแม็คโคร	 โฮเรก้า	และทีม 
ผูช้นะได้รบัโอกาสในการเป็นตวัแทนทมีเชฟประเทศไทยในการแข่งขนั
ระดับนานาชาติ	ในงาน	Food	Hotel	Asia	2020	ณ	ประเทศสิงคโปร์	

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	การแข่งขัน
ที่มีทั้งคู่แข่งด้ังเดิมในภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง	 และคู่แข่งที่เกิดขึ้นใหม	่
อาทิ	 บริษัทสตาร์ทอัพท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี	 และบริษัท 
ที่ดำาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 บริษัทฯ	 จึงต้องเร่งพัฒนาการ
ดำาเนินงานอย่างต ่อเนื่องเพื่อให ้เท ่าทันการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี	 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า	 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง	ๆ 	 ที่เหมาะสมกับแต่ละส่วนของธุรกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานและศักยภาพในการแข่งขัน

ในปี	2562	บรษัิทฯ	ดำาเนนิงานตามกลยทุธ์การปรับองค์กรเข้าสูร่ะบบ
ดิจิทัล	(Digital	Transformation)	โดยเปิดตัวระบบ	เครื่องมือ	และ
โครงการใหม่	ๆ 	 ที่มุ่งยกระดับการดำาเนินงานขององค์กรสู่ความเป็น
เลิศทางด้านเทคโนโลยี	

การบูรณาการเทคโนโลยีภายในองค์กรและวางระบบนิเวศ
ออฟ ไลน์สู่ออนไลน์ 
บริษัทฯ	 ได้วางโครงสร้างระบบนิเวศ	 O2O	 เพื่อเชื่อมต่อและผสม
ผสานช่องทางการซื้อขายให้ลูกค้ามีทางเลือกและประสบการณ์แบบ
ครบวงจร	ลดขั้นตอนซับซ้อนในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า	ทั้งอาหาร
สด	อาหารแห้ง	 และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป	ทั้งนี้	 ระบบดังกล่าว
ช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถนำาเสนอบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้า	
และช่วยให้บริษัทฯ	สามารถรวบรวมข้อมูล	ติดตามผลการดำาเนินงาน
ในรูปแบบเรียลไทม์	 นำาฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ของลูกค้า
กว่า	 3	 ล้านรายมาวิเคราะห์ความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงเป็น 
รายกลุ่มเพ่ือนำาเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น	 ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า 
ต่อองค์กรในระยะยาว	 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
ได้ดียิ่งขึ้น	

บริษัทฯ	 ใช้ระบบการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ	 (Operational	
Excellence	Platform)	หรือ	“OEP” ในการตรวจงานในแต่ละสาขา	
เพ่ือควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์บนระบบคลาวด	์	
รวมถึงสร้างมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า	 อีกทั้งยังสามารถแจ้ง
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการให้พนักงานและผูบ้รหิารรบัทราบทนัที	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังเปิดตัวบริการ	“Pick & Pack” โดยลูกค้า 
ผู้ประกอบการสามารถสั่งซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์	และพนักงาน
ทีป่ระจำาอยูส่าขาใกล้ทีส่ดุจะคัดเลอืกและจดัเกบ็สนิค้าอย่างเรยีบร้อย
เพื่อให้ลูกค้าเข้ามารับด้วยตนเองหรือเตรียมจัดส่งต่อไป	 เพื่อช่วย
ประหยัดเวลาให้ลูกค้า	และบริษัทฯ	ยังสามารถติดตามการให้บริการ	
Pick	&	Pack	เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดำาเนินงานต่อไป

นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีในส่วนปฏิบัติการ	บริษัทฯ	ยังได้ริเริ่ม 
การนำาเทคโนโลยี	 Robotic	 Process	 Automation	 หรือ	“RPA” 
มาใช้แทนการทำางานของบุคลากรในส่วนงานสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางาน	 ลดเวลาทำางานกระบวน 
การซำ้า	ๆ 	ลดข้อผิดพลาด	เช่น	การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ	งานเอกสาร
ที่ต้องทำาเป็นประจำา	 และบริษัทฯ	 ยังสามารถมอบหมายให้บุคลากร
เหล่านั้นทำางานอื่นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
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อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความเสี่ยงและความท้าทายท่ีมา
พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่	จึงวางมาตรการ
ปกป้องคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าอย่างเคร่งครดั	ป้องกนัภยั
คุกคามทางไซเบอร์	รวมถึงเตรียมความพร้อมสำาหรับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	(Personal	Data	Protection	
Act	B.E.	2562)	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี	2563	

เปิดตัว “ดิจิทัล สโตร์”  
บริษัทฯ	 เปิดตัวศูนย์จำาหน่ายสินค้าฟูดเซอร์วิส	 ในรูปแบบ “ดิจิทัล 
สโตร์”	ทีส่าขาลาดกระบงัเป็นสาขาแรกของบรษิทัฯ	และเป็น “ดจิิทลั 
สโตร์ ค้าส่งแห่งแรกของประเทศไทย” ที่บูรณาการเทคโนโลยีทัน
สมัยจากวงการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง	 รวมถึงแนวความคิด	 Internet	
of	 Things	 (IoT)	 เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์จำาหน่าย
สินค้า	โดยลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าลดราคา	โปรโมชั่นต่าง	ๆ 	
และข้อมลูสำาหรบัสมาชิกบนแผงแสดงข้อมลูดิจทัิลท่ีติดต้ังอยูห่น้าร้าน 
และสามารถใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้วางจำาหน่าย
ในร้านผ่านช่องทางออนไลน์บนจอสัมผัส	 พร้อมบริการจัดส่งสินค้า	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและต่อยอด
ประสบการณ์การซ้ือสินค้าของลกูค้า	โดยมวิีธีการชำาระเงนิ	4	รปูแบบ	 
ได้แก่	 1)	 เงินสด	 2)	 บัตรเครดิต	 3)	 E-Wallet	 และ	 4)	 QR	 
Code	และเปิดตัวบริการ	Queue	Buster	โดยใช้เครื่องสแกนขนาด 
มือถือเพ่ือสแกนราคาสินค้าในรถเข็นของลูกค้าระหว่างเข้าแถว 
รอชำาระเงิน	 เป็นการลดเวลาและขั้นตอนการชำาระเงินที่แคชเชียร์

การใช้เทคโนโลยีต่าง	ๆ 	 ใน	“ดิจิทัล สโตร์” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทำางาน	 ลดความผิดพลาดและลดขยะที่เกิดจากการท้ิงป้ายราคา	
เช่น	 การใช้ป้ายอิเล็กทรอนิกส์แสดงราคาสินค้า	 (Electronic	 Shelf	
Label	-	ESL)	จำานวนกว่า	8,000	ป้าย	ช่วยให้พนกังานไม่ต้องพมิพ์ป้าย
ราคาเป็นกระดาษและสามารถสัง่เปลีย่นราคาบนป้ายได้อย่างรวดเรว็ 
ผ่านระบบควบคุม	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังติดตั้งกล้องปัญญาประดิษฐ์	
(AI	Camera)	เพือ่ช่วยบรหิารจดัการระบบการเตมิสนิค้า	ทำาให้มีสนิค้า
พร้อมให้บริการอยู่เสมอ	

การดำาเนินงานของ	 “แม็คโคร ดิจิทัล สโตร์” ยังเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม	โดยบริษทัฯ	ตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด	800	ตารางเมตรบน
หลงัคา	เพ่ือนำาพลงังานแสงอาทติย์มาผลติเป็นไฟฟ้า	ส่งผลให้บรษัิทฯ	
สามารถประหยัดทั้งค่าไฟ	การใช้พลังงาน	อีกทั้งลดปริมาณการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	นอกจากนี้	ยังมีแผนที่จะนำา “สามล้อไฟฟ้า” 
มาใช้บรกิารจดัส่งสนิค้าภายในรัศม	ี5	กโิลเมตรจากศูนย์จำาหน่ายสนิค้า	

หลังจากที่บริษัทฯ	 ประสบความสำาเร็จในการเปิดสาขาลาดกระบัง	
บริษัทฯ	 เปิดสาขารามคำาแหง	24	 เป็นดิจิทัล	สโตร์แห่งที่	 2	 โดยนำา
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสาขาแรกมาพัฒนาและปรับปรุง	 ทั้งนี้	 การเปิดตัว	
“ดิจิทัล สโตร์” ทั้งสองสาขาถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุค	 4.0	 และเป็น 
สาขาต้นแบบในการพฒันาศนูย์จำาหน่ายสนิค้าของบรษิทัฯ	ในอนาคต
ต่อไป
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ขยายฐานธุรกิจ
สู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และตะวันออกกลาง
จากการพัฒนารากฐานที่มั่นคงในประเทศไทย แม็คโครได้ก้าวสู่การเติบโตอย่างกว้างไกลในระดับสากล 
ด้วยประสบการณ์กว่า 3 ทศวรรษของการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการในหลากหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง  
ในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญสูงสุดในการรักษาคุณภาพสินค้า 
และบริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองอาหารปลอดภัย อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สู่ความส�าเร็จที่มั่นคงและย่ังยืน 
ร่วมกันระหว่างลูกค้าผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และบุคลากรในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ 

22  รายงานประจำาปี 2562



ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งของบริษัทฯ	 ในฐานะหนึ่งในผู ้นำาของ
ภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง	 แม็คโครยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจไปสู่ตลาด
ต่างประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง	 โดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	 เพื่อสร้างทิศทางการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดครั้งใหม่	(New	S-Curve)	และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ 
และปลอดภัยจากท่ัวทุกมุมโลกและบริการที่ครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์
ลูกค้าผู้ประกอบการ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการขยายธุรกิจและ
แสวงหาโอกาสการเติบโตในต่างประเทศอย่างมั่นคงนั้น	 ต้องคำานึง
ถึงการพัฒนารูปแบบศูนย์จำาหน่ายสินค้าท่ีหลากหลาย	 เหมาะสม 
กับความต้องการของผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละพ้ืนที่	 รวมถึง
พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 สอดรับกับวัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	
และสภาพแวดล้อม	 บริษัทฯ	 จึงยึดมั่นในพันธกิจ	 5	 ประการ	 
ได้แก่	 1)	 ขยายตัวด้วยรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย	 2)	 ให้รางวัล 
ความสำาเร็จแก่ทีมงานและลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 
3)	 ศึกษาทำาความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น	 
4)	 สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียพร้อมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	5)	นำาเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า

ธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศ
ปัจจบุนั	แมค็โครดำาเนนิธุรกจิใน	4	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศไทย	ประเทศ 
กัมพูชา	ประเทศอินเดีย	และสาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยในปี	2562	
บริษัทฯ	ได้เปิดดำาเนินการศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร	สาขาที่	2	ใน
ประเทศกัมพูชา	ณ	เมือง	Siem	Reap	สาขาที่	3	ในประเทศอินเดีย	 
ภายใต้ชื่อ	 LOTS	Wholesale	 Solutions	 ท่ีเขต	 Noida	 ซึ่งตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของกรุง	New	Delhi	 และเปิดศูนย์จำาหน่ายสินค้า
รูปแบบฟูดเซอร์วิส	 สาขาแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ที่เขต 
Huaidu	 Yingbin	 เมือง	 Guangzhou	 ซ่ึงลูกค้าได้ให้การตอบรับ
เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้เตรียมการเพื่อเปิดดำาเนินการ 
ศูนย์จำาหน่ายสินค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ซึ่งคาดว่า 
จะสามารถเปิดดำาเนินการได้ภายในปี	 2563	 ท้ังนี้	 ในการเปิดตลาด
ใหม่นั้น	 บริษัทฯ	 พิจารณาถึงความสำาคัญของสาขาแต่ละแห่งใน 
เชงิกลยทุธ์	พร้อมส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหลากหลายภาคส่วนรวมถงึ 
พันธมิตรในท้องถิ่น	 เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม	นำามาซึ่งการสร้างคุณค่าในระยะยาว	สอดคล้องกับเป้าหมาย	 
6	ประการของแม็คโคร	4.0	ด้านการ	“เป็นที่รักในท้องถิ่น” (Local 
Love)

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการสร้างงานในแต่ละประเทศ
ที่เข้าไปดำาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด	“Hire Local, Grow Local 
Professional”	 เพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพและแลกเปลี่ยน
ความรูก้บับคุลากรในท้องถิน่	บรษิทัฯ	ยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	 รวมถึงตั้งเป้าหมายในการจ้างบุคลากรท้อง
ถิ่นอย่างน้อยร้อยละ	 80	 ของจำานวนบุคลากรทั้งหมด	 นอกจากนี ้
บริษัทฯ	 ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ทุกคน	 โดยจัดเตรียมหลักสูตรและการฝึกอบรม	 ครอบคลุมทั้งระบบ	 
ขั้นตอน	 และมาตรฐานการทำางาน	 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู ้ของ 
พนักงานทั้งในเชิงเทคนิคและทักษะต่าง	ๆ 	ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประจำาวัน	 รวมถึงทักษะที่จำาเป็นในการรับมือกับความท้าทายใน 
อนาคต	 โดยเฉพาะทักษะที่สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจในยุค 
แมค็โคร	4.0	โดยมีเครื่องมือประกอบด้วย	คู่มือการปฏิบัติงานสำาหรับ 
พนักงานรายแผนก	 คู่มือบันทึกการฝึกอบรม	 (Training	 Passport)	 
คู่มอืการสอนสำาหรับหวัหน้างานในภาษาท้องถิน่	การให้พนกังานจาก 
ต่างประเทศมาฝึกอบรมในประเทศไทยเป็นเวลา	 2	 -	 4	 เดือน	 และ 
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง	“แม็คโคร ดีเอ็นเอ”	 รวมถึงวัฒนธรรม
องค์กร	“VICTORY	-	7	ค่านิยมสมเป็นคนแม็คโคร”

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังจัดทำาแผนการพัฒนาส่วนบุคคลสำาหรับ
พนักงานในต่างประเทศ	 (Individual	 Development	 Plan)	 และ
มีกระบวนการประเมินพนักงานระหว่างฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน	
เพ่ือเฟ้นหาพนกังานทีม่ศัีกยภาพสงู	มคีวามพร้อมทีจ่ะเลือ่นตำาแหน่งไป 
สู่ระดับที่สูงขึ้น	 และพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือให้พนักงานสามารถ
เติบโตเป็นผู้นำาในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป	 โดยการดำาเนินงาน 
ดังกล่าว	 นอกจากจะตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ	 ในการ
พฒันาพนักงานจากภายในแล้ว	ยงัเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะช่วยให้บรษัิทฯ	
สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เติบโตไปพร้อม
กับองค์กรในระยะยาว	 ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในท้องถิ่น 
เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวแม็คโคร 
ซึ่งความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในท้องถ่ินถือเป็นทรัพยากร 
ที่ลำ้าค่าที่จะช่วยให้บริษัทฯ	 เติบโตอย่างมั่นคงในตลาดใหม่ที่บริษัทฯ	
เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	 ตลอดจนสานความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น	 สามารถปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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บรษิทัฯ	ไม่เพยีงแต่ให้ความสำาคญัสงูสุดในเรือ่งบคุลากร	แต่ยงัมุ่งพัฒนา 
เศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
อีกด้วย	 แม็คโครต่อยอดและขยายผลความสำาเร็จของโครงการ 
ต่าง	ๆ 	จากประเทศไทยไปยังแต่ละประเทศที่เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพของลกูค้าผูป้ระกอบการรายย่อย	เช่น	การดำาเนนิโครงการ	
“มิตรแท้โชห่วย”	 ในประเทศกัมพูชากว่า	 2	 ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยในประเทศ 
ดังกล่าวผ่านการให้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจค้าปลีกและการปรับปรุง 
ร้านค้า	

การดำาเนินงานข้างต้นถือเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยเก้ือหนุนให้แม็คโคร 
มีรากฐานทางธรุกจิท่ีมัน่คง	สามารถเดินหน้าขยายสาขาในต่างประเทศ
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน	

สานต่อการเติบโตในประเทศกัมพูชา
บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปี	 2560	 ในฐานะ	 
“คูค่ดิธรุกิจคณุ”	โดยบรษิทั	Makro	(Cambodia)	Company	Limited	 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	 ได้เปิดศูนย์
จำาหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำาระเงินสดและบริการตนเอง	
(Cash	&	Carry)	ในรูปแบบคลาสสิก	ที่เขต	Sen	Sok	กรุง	Phnom	
Penh	 และในปี	 2562	 บริษัทฯ	 ได้เปิดศูนย์จำาหน่ายสินค้าสาขา
ที่	 2	 ในรูปแบบอีโค	 พลัส	 เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
ณ	เมือง	Siem	Reap	ซึง่เป็นเมอืงท่องเทีย่วท่ีมชีือ่เสยีงและมกีลุม่ธรุกจิ	
HoReCa	 เป็นจำานวนมาก	 โดยในปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ให้บริการลูกค้า 
ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกว่า	100,000	รายในประเทศดังกล่าว	

แม็คโคร กัมพูชา สาขาที่ 2 ณ เมืองเสีียมเรียบ

บรษัิทฯ	ยงัดำาเนนิโครงการ	“มติรแท้โชห่วย” ในประเทศกมัพชูาอย่าง
ต่อเนือ่ง	เพือ่ยกระดับมาตรฐานธุรกจิร้านค้าปลกีรายย่อย	และเพิม่ยอด
ขายและกำาไรให้ผู้ประกอบการ	โดยโครงการดงักลา่วมีกจิกรรมต่าง	ๆ 	

เช่น	 การพัฒนาคู่มือบริหารจัดการร้านค้าปลีกเป็นภาษากัมพูชาร่วม
กับภาครัฐ	ในปี	2562	หน่วยงานมิตรแท้โชห่วยกัมพูชาได้จัดกิจกรรม	
“U - Project แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้าน
ค้าปลีกท้องถิ่น” ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการที่ดำาเนินการอยู่เป็น 
ประจำาในประเทศไทย	โดยร่วมมอืกบันักศึกษาจาก	Royal	University	
of	Phnom	Penh	ให้นกัศกึษาเข้าเยีย่มชมศนูย์จำาหน่ายสนิค้าแม็คโคร
สาขา	 Sen	 Sok	 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	 และลง 
พืน้ทีเ่พือ่นำาความรูด้้านการจัดการธรุกจิไปพฒันาร้านค้าปลีกในชมุชน
ของตนเอง	โดยรวมแล้ว	มีร้านค้าปลีก	1,350	รายที่ได้รับความรู้และ 
คำาปรึกษาจากทีมมิตรแท้โชห่วยกัมพูชา

ขยายฐานในประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่	 12	 มกราคม	 2562	 บริษัท	 CP	 Wholesale	 India	
Private	 Limited	 หน่ึงในบริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	
เปิดบริการศูนย์จำาหน่ายสินค้า	 ภายใต้ชื่อ	 LOTS	 Wholesale	
Solutions	 (“LOTS”)	 สาขา	 Ithum	 บนพ้ืนท่ีประมาณ	 2,700	
ตารางเมตร	 ในเขต	 Noida	 กรุง	 New	 Delhi	 ซึ่งเป็นสาขาที่	 3 
ในประเทศอินเดีย	 เพื่อขยายฐานธุรกิจต่อจาก	 2	 สาขาแรกท่ีเปิด 
ในย่าน	Pitampura	และ	Akshardham	กรงุ	New	Delhi	เมือ่ปี	2561	

ศูนย์จำาหน่ายสินค้า	 LOTS	 จัดจำาหน่ายสินค้าในหมวดต่าง	ๆ 	 อาทิ	
อาหาร	 เคร่ืองดื่ม	 ของใช้ในชีวิตประจำาวัน	 เคร่ืองครัว	 เคร่ืองใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน	 เฟอร์นิเจอร์เครื่องนอน	 และเครื่องใช้สำานักงาน 
เป็นต้น	และให้บรกิารแบบครบวงจรแก่ลกูค้าผูป้ระกอบการร้านค้าปลกี 
รายย่อย	 HoReCa	 และธุรกิจบริการ	 โดยมีบริการจัดส่งและชำาระ 
สินค้าหลากหลายรูปแบบผ่านหลากหลายช่องทาง	 (Omni	 -	 
Channel)	รวมทั้งช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(E	-	Commerce) 
ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้น	นอกจากนี้	ศนูย์จำาหน่ายสนิค้า	LOTS	 
ยังดำาเนินการตามนโยบายการสนับสนุนสินค้าและพันธมิตรคู่ค้าใน 
ท้องถิน่	โดยจดัซือ้สนิค้าและผลติภณัฑ์จากแหล่งผลติในชมุชนโดยตรง	 
เพื่อส่งมอบประโยชน์ให้ชุมชนท้องถ่ินผ่านการสร้างงาน	 สร้างรายได้ 
และการส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการร่วมกับบริษัทฯ	 ใน
ระยะยาว		

ทั้งนี้	 ในประเทศอินเดีย	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความสำาคัญของตลาด 
ในเชิงกลยุทธ์	 โดยเฉพาะการสร้างฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียใต้	 
และการเปิดสาขาขนาดเล็กในพื้นที่เมือง	 เน่ืองจากกลุ ่มลูกค้า
ส่วนใหญ่ไม่นิยมเดินทางไกลเพื่อซื้อสินค้า	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 
ยังเล็งเห็นโอกาสในการให้บริการด้านธุรกิจอาหารแบบครบวงจร	 
ด้วยความเชื่อมั่นว่าความรู้และประสบการณ์ของบริษัทฯ	จะสามารถ 
ช่วยให้	 LOTS	 นำาเสนอสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า 
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ผู้ประกอบการ	 HoReCa	 ในประเทศอินเดียได้	 ประกอบกับการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรอาหารและวิธีการทำาอาหารใหม่	ๆ 	 
จะส่งเสริมให้	 LOTS	 ก้าวขึ้นเป็นผู ้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร 
สำาหรับผู้ประกอบการชั้นนำาต่อไป

ก้าวแรกในประเทศจีน
นับเป็นความสำาเร็จที่บริษัทฯ	 ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการ
เม่ือเดือนกนัยายน	2562	โดยเปิดให้บรกิารแมค็โคร	ฟดูเซอร์วสิ	สาขา	
Huadu	Yingbin	ณ	เมือง	Guangzhou	บนพื้นที่	1,300	ตารางเมตร	
ผ่านบริษัทย่อย	Makro	(Guangzhou)	Food	Company	Limited	
เมือง	Guangzhou	มีประชากรประมาณ	14	ล้านคน	และเป็นเมือง
แห่งอาหารชั้นเลิศ	 แม็คโคร	 ฟูดเซอร์วิส	 จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
ที่สุดสำาหรับสาขาใหม่นี้	 โดยนำาความรู้และประสบการณ์อันยาวนาน
ในการดำาเนินธุรกิจด้านอาหารเพื่อลูกค้าผู้ประกอบการ	 HoReCa	 
จากประเทศไทยไปประยุกต์เพ่ือนำาเสนอสินค้าและบริการท่ีตอบ
โจทย์กลุ่มลกูค้าดงักล่าว	ประกอบกับการนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้
เพือ่สร้างประสบการณ์ท่ีดใีนการซ้ือสนิค้า	เช่น	ระบบซือ้ขายออนไลน์
และออฟไลน์	 ระบบ	 O2O	 ป้ายอิเล็กทรอนิกส์แสดงราคาสินค้า	
ระบบการชำาระเงินอัตโนมัติด้วยตนเอง	 และการชำาระเงินผ่านระบบ	
E-Payment	เป็นต้น	ส่งผลให้บรษิทัฯ	สามารถตอบสนองต่อพฤตกิรรม
การจบัจ่ายของกลุม่ลกูค้าทีมี่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยไีด้ดียิง่
ขึน้	ท้ังนี	้การขยายสาขาในประเทศจนีต่อไปในอนาคต	บรษิทัฯ	จะยงั
คงเน้นการเปิดสาขาในรูปแบบ	ฟูดเซอร์วิส	รวมถึงมุ่งสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น	 ทั้งด้านกระบวนการภายใน
ขององค์กรและในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการแข่งขันของแม็คโครในประเทศจีน

ก้าวแรกสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโต 
ในอัตราที่สูง	 ส่งผลให้ภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในเมียนมามีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัวขึ้น	 ประกอบกับประชากรท้องถ่ินนิยมสินค้าอุปโภค 
บริโภคที่นำาเข้าจากประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม	 
บริษัทฯ	 จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจในเมียนมา 
และได้จัดต้ังบริษัท	 ARO	 Commercial	 Company	 Limited	 
ขึ้นใน	 ปี	 2561	 และต่อมา	 ARO	 Commercial	 ได้รับใบอนุญาต 
การลงทนุจากรฐับาลของเมยีนมา	เพือ่เปิดศนูย์จำาหน่ายสนิค้าแมค็โคร 
สาขาแรกในรูปแบบคลาสสิก	 ณ	 เมือง	 Yangon	 โดยมีพื้นที่ขาย
ประมาณ	 8,000	 ตารางเมตร	 เพื่อจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่
ลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย	 ทั้งนี้	 คาดว่าจะสามารถ 
เปิดดำาเนินการได้ภายในปี	2563

วัตถุดิบคุณภาพ เพื่อการรังสรรค์เมนูชั้นเลิศ

กลุ่มธุรกิจ Food Service APME 
กลุ่มธุรกิจ	 Food	 Service	 APME	 มีบทบาทในกลุ่มบริษัทสยาม
แม็คโคร	 ในการขับเคล่ือนธุรกิจการให้บริการด้านอาหารในระดับ
สากล	ภายใต้วสิยัทศัน์ “Become a leading professional food 
service provider in Asia Pacific and the Middle East”  
โดยดำาเนินธุรกิจผ่านแบรนด์	“สยามฟูด เซอร์วิส”	 ในประเทศไทย	
และผ่านแบรนด์	“Indoguna”	ในตลาดต่างประเทศ	ได้แก่	สิงคโปร์	
เวียดนาม	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 กัมพูชาและเขตบริหารพิเศษ 
ฮ่องกง	รวมทั้งหมด	6	บริษัท	

ในการดำาเนินธุรกิจ	 กลุ่มธุรกิจ	 Food	 Service	 APME	 ให้ความ
สำาคัญกับการลงทุนในการพัฒนาและส่งมอบบริการ	 ผลิตภัณฑ	์ 
และสินค้าที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับความต้องการของกลุ ่มลูกค้า 
เป้าหมาย	 (Customization)	 เช่น	 การตัดแต่งเน้ือสัตว์ตามสัดส่วน 
ที่ลูกค้ากำาหนด	รวมถึงสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
ของลกูค้า	สภาวะการแข่งขนัในแต่ละพืน้ที	่และแนวโน้มความต้องการ
ในตลาดและพฤติกรรมการบริโภค	 เช่น	 สินค้าเกษตรอินทรีย์	 สินค้า
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน	 นอกจากนี้	 เพื่อสร้าง
ความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง	 ธุรกิจ	
Food	Service	APME	ยังมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศ	
การให้บริการแบบครบวงจรสำาหรับลูกค้าผู้ประกอบการ	 การผลิต
สินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปิดช่องทางธุรกิจใหม่	ๆ 	 เช่น	 การทำางาน
ร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	 ซ่ึงรวมถึง
การร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	การแนะนำาเทคนิคการปรุงอาหาร
และสร้างสรรค์เมนูใหม่	ๆ 	 ร่วมกับเชฟ	 เป็นต้น	 กิจกรรมดังกล่าว 
ช่วยให้ลูกค้าสามารถยกระดับธุรกิจของตนเอง	 และได้รับประโยชน์
จากเครือข่ายของกลุ่มที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาค
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บริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจ	Food	Service	APME	ประกอบไปด้วย	

สยามฟูด เซอร์วิส 
บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จำากัด	ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่าย
สินค้าจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมบริการจัดส่ง	 โดยนำาเข้าสินค้าประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพดีจากกว่า	 70	 แบรนด์	 จำานวน 
กว่า	 2,000	 รายการ	 แบ่งเป็น	 7	 กลุ่มสินค้า	 ได้แก่	 เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป	อาหารทะเล	ผลิตภัณฑ์จากนม	ผักผลไม้	ผลิตภัณฑ์
จากมันฝรั่ง	 เครื่องปรุงรส	 และอาหารพร้อมปรุง	 ซึ่งรวมถึงสินค้า
พรีเม่ียมคุณภาพชั้นเลิศสำาหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นภัตตาคารและกลุ่ม
ร้านอาหาร	 เช่น	 เนื้อวัวพรีเมี่ยมจากสหรัฐอเมริกา	 หอยนางรมจาก 
ประเทศฝรั่งเศส	 ผลิตภัณฑ์นมและชีสจากสวิตเซอร์แลนด์	 เป็นต้น	
ทั้งนี้	สยามฟูด	เซอร์วิส	มีสาขา	5	แห่ง	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	พัทยา	
เกาะสมุย	ภูเก็ต	และเชียงใหม่	ทั้งยังให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์	
เช่น	เฟซบุ๊กเพจ	“Food Diary”	และ	บริการบนแพลตฟอร์มต่าง	ๆ 	
เช่น	Happy	Fresh	และ	Lazada	เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับลูกค้าที่
ต้องการความสะดวกสบายของการสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์พร้อมบรกิาร
จัดส่งแบบครบวงจร

ในปี	 2562	 บริษัทสยามฟูด	 เซอร์วิส	 ได้ฉลองครบรอบ	 35	 ปี	 
ในประเทศไทย	 โดยจัดงาน	“Siam Food Discovery Phuket”  
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรายการสำาหรับ 
ผู้เข้าร่วมงานกว่า	500	คน	เช่น	การโชว์เมนูพิเศษโดยเชฟที่มีชื่อเสียง	
โดยใช้วัตถุดิบจากสยามฟูด	 เซอร์วิส	 การแสดงทำาเมนูขนมหวาน	
และการจัดแสดงสินค้าในหมวดหมู่ประเภทต่าง	ๆ 	 ได้แก่	 ไทยฟิวชั่น	
อิตาเลียน	ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	อเมริกัน	เม็กซิกัน	และเบเกอรี่คาเฟ่	เป็นต้น

Indoguna Vina Food Service ประเทศเวียดนาม
บริษัท	 Indoguna	 Vina	 Food	 Service	 Company	 Limited	 
ประกอบธรุกจินำาเข้า	ส่งออก	และจดัจำาหน่ายสนิค้าประเภทผลติภณัฑ์
อาหารคุณภาพสูงสำาหรับลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
จานด่วน	ร้านอาหาร	และธุรกิจโรงแรมทั่วไป	ทั้งนี้	นับเป็นตลาดต่าง
ประเทศแห่งแรกสำาหรับกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	 ซึ่งเริ่มดำาเนินการ
ตั้งแต่ปี	 2555	 โดยปัจจุบันมีสาขา	 2	 แห่ง	 ในเมือง	 Ho	 Chi	Minh	
และ	Hanoi		

Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์
บริษัท	 Indoguna	 (Singapore)	Pte	Ltd	 เป็นผู้นำาด้านธุรกิจนำาเข้า	 
ส่งออก	ผลติ	และจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่คุณภาพสงู	 
อาทิ	เนื้อสัตว์	อาหารแปรรูป	อาหารทะเล	ไวน์	นำ้าดื่ม	และผลิตภัณฑ์ 
อาหารฮาลาล	 สำาหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	 โรงแรม	 และผู้ให้
บริการด้านอาหารชั้นนำามากว่า	2	ทศวรรษ

Indoguna Dubai และ MAXZI THE GOOD FOOD SHOP   
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
บริษัท	 Indoguna	 Dubai	 L.L.C	 เป็นหน่ึงในผู้นำาธุรกิจนำาเข้าและ 
จดัจำาหน่ายอาหารระดบัพรเีมีย่มสำาหรบัผูป้ระกอบการ	HoReCa	และ 
ธุรกิจสายการบินช้ันนำา	 โดยให้บริการลูกค้าในกลุ่มประเทศตะวัน 
ออกกลาง	ได้แก่	ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	คเูวต	บาร์เรน	
และซาอุดิอาระเบีย

บริษัทฯ	 จัดตั้งร้านอาหาร	 MAXZI	 THE	 GOOD	 FOOD	 SHOP	 
ในเมืองดูไบ	 เพื่อให้บริการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	 มีคุณภาพ	 ในราคา 
ที่คุ้มค่า	เช่น	อาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์เกษตร 
อินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม	 (Non-GMO)	 และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านการคุ้มครองดูแลเลี้ยงสัตว์	 เป็นต้น	 
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังวางจำาหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ต่าง	ๆ 	 ของ	 
Indoguna	ได้แก่	ไส้กรอกพรเีมีย่ม	(Carne	Meats)	อาหารทะเล	(Ocean	
Gems)	ติม่ซำาฮาลาล	(MASTERPIECE)	ขนมหวาน	(C’est	Bon!)	และ 
กาแฟ	ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ด้วยตนเองจากหน้าร้าน	รับประทาน 
ในร้านพร้อมบริการปรุงอาหาร	 หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์และ 
แอพพลิเคชั่น	Uber	Eats	และ	Deliveroo	ซึ่งจัดส่งภายในเมืองดูไบ

Indoguna Lordly และ Just Meat ฮ่องกง
บริษัท	 Indoguna	 Lordly	 Company	 Limited	 และบริษัท	 Just 
Meat	 Company	 Limited	 ดำาเนินธุรกิจนำาเข้า	 ส่งออกผลิตภัณฑ ์
และจำาหน่ายผลติภณัฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์	เนือ้สตัว์คณุภาพสงู	อาหาร 
ทะเล	 และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากนม	 เพื่อบริการกลุ่มลูกค้าในฮ่องกง 
และมาเก๊า	 อาทิ	 ผู้ประกอบการโรงแรมสายการบิน	 และผู้ให้บริการ 
อาหาร	 ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 เผชิญความท้าทายอันเนื่องมาจาก 
สถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกง	 นำามาซึ่งความกังวลทั้งในส่วน 
ของพนักงานบริษทัเองและลกูค้าผูป้ระกอบการ	อย่างไรกต็าม	บรษัิท 
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 และมีมาตรการบริหารจัดการอย่าง 
รัดกุมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง	ๆ 	 อย่างมีประสิทธิภาพ	และเพื่อ
ลดผลกระทบของความเสียหายต่อบุคลากรและทรัพย์สิน	
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Indoguna (Cambodia) ประเทศกัมพูชา 
บริษัท	 Indoguna	 (Cambodia)	 Company	 Limited	 จัดตั้งขึ้น 
ในปี	2560	โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท	สยามฟูด	 เซอร์วิส	จำากัด	
และนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา	 ประกอบธุรกิจนำาเข้าและ
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพพรีเมี่ยม	 ท้ังนี้	 Indoguna	
(Cambodia)	 ขับเคลื่อนธรุกจิบรกิารด้านอาหารในกมัพูชาโดยได้เปิด
สำานกังานในกรงุ	Phnom	Penh	เมื่อปี	2561	และเมือง	Siem	Reap	
ในปี	2562

ในปี	2562	ธุรกิจ	Food	Service	APME	มุ่งสร้างระบบกระบวนการ	
และขั้นตอนการทำางานขั้นพื้นฐานให้แข็งแกร่ง	 เพ่ือเพิ่มความ 
สามารถในการแข่งขันร่วมกันในระยะยาว	ซึ่งรวมถึงการพัฒนาธุรกิจ 
E-Commerce	 และสินค้าภายใต้แบรนด์ของกลุ่มเอง	 ตลอดจนการ 
บูรณาการระบบการทำางานของ	 6	 บริษัทให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน	 กลุ่มธุรกิจได้ริเร่ิมวางระบบการสื่อสารและบริหารจัดการ
ข้อมูลภายในให้เป็นรูปแบบดิจิทัล	 เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลการ
ดำาเนินงานของทั้ง	 6	 บริษัทให้อยู ่ในระบบเดียวกัน	 ซึ่งจะทำาให ้
กลุ่มสามารถสร้างฐานข้อมูลส่วนกลาง	 ติดตามผลปฏิบัติงานของ 
บริษัทแต่ละแห่งได้ในรูปแบบเรียลไทม์และกำากับดูแลบริษัทต่าง	ๆ 	 
แบบองค์รวม	ซึง่จะช่วยเกือ้หนนุให้บรษิทัในกลุม่ขบัเคลือ่นการทำางาน 
ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

นอกจากนี้	 กลุ่มธุรกิจ	 Food	 Service	 APME	 ยังให้ความสำาคัญ 
กบัการขบัเคลือ่นบรษิทัทัง้	6	แห่งไปในทศิทางเดยีวกัน	โดยดำาเนนิการ 
ในประเด็นดังต่อไปนี้	
1. การพัฒนาธุรกิจเน้ือสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อวัวและเนื้อแกะ	 โดย 

เสริมสร้างศักยภาพของท้ังกลุ ่มในการซื้อขายเน้ือสัตว์บน
มาตรฐานเดียวกัน	 รวมถึงเริ่มพัฒนาแบรนด์เนื้อช้ันนำาของกลุ่ม 
เองที่มีช่ือว่า	 “Carne Meats” ทั้งนี้	 ผลิตภัณฑ์แรกภายใต้ 
แบรนด์ดังกล่าวจะวางขายในตลาดในปี	2563

2. การพัฒนาอาหารทะเล	 เน้นการพัฒนาแบรนด์ชั้นนำาของ	
Indoguna	 ซึ่งมีชื่อว่า	 “Ocean Gems” อย่างต่อเนื่องจาก
ปี	 2561	 ในบริษัททั้ง	 6	 แห่ง	 การพัฒนาแบรนด์อาหารทะเลนี้	 
กลุ่ม	Food	Service	APME	ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยมุง่สูก่ารรบัรองของ	Marine	Stewardship	
Council	 (MSC)	 และ	 Aquaculture	 Stewardship	 Council	
(ASC)	 สำาหรับสินค้าอาหารทะเลที่จะจำาหน่ายภายใต้แบรนด์น้ี	 
ซึง่จะช่วยส่งเสรมิการบกุตลาดพรีเมีย่ม	เช่น	ธรุกจิโรงแรมห้าดาว	 
ที่ให้ความสำาคัญกับการรับรองแหล่งและวิธีการได้มาของ 
อาหารทะเล	

3. การพัฒนาอาหารกูร์เมต์ และอาหาร Fine Food ซึ่งจะเริ่ม
พัฒนาความเชี่ยวชาญในประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์	ก่อนที่จะขยายออกไปยังประเทศอื่น	ๆ 	

4. การพัฒนาระบบการผลิตและโรงตัดแต่งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตภายในกลุ่ม	 และรองรับการขยายตัว 
ของบรกิารตัดแต่งผลติภณัฑ์เน้ือสตัว์ตามความต้องการของลกูค้า
ผูป้ระกอบการ	(Customization)	และบริการเฉพาะในส่วนอืน่	ๆ 	

ในการดำาเนินธรุกจิให้เป็นไปตามเป้าหมาย	กลุม่ธรุกจิ	Food	Service	
APME	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรและผู้นำาในอนาคต	 
จึงมีการจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบห้องเรียนและผ่านการปฏิบัติ
งานจริง	 เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเรียนรู้และฝึกงานในหลากหลาย 
รูปแบบตามทักษะและหน้าที่ความรับผิดชอบที่จำาเป็นสำาหรับ 
ธุรกิจและเนื่องจากมีพนักงานจากหลายประเทศ	 ซ่ึงมีพื้นฐาน 
วัฒนธรรม	 แนวคิด	 และวิธีการทำางานที่หลากหลาย	 ให้ความสำาคัญ 
กับการปลูกฝังวัฒนธรรมของกลุ่มธุรกิจ	 Food	 Service	 APME	 
เพื่อขับเคลื่อนการทำางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 นำามาซ่ึงการ
ปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อการเติบโตที่
ยั่งยืนของธุรกิจ

ก้าวต่อไปของกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครในต่างประเทศคือ	มุ่งแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ	การขยายสาขารวมถึงขยายฐานลูกค้าและส่วนแบ่ง
การตลาดอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงเร่งพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะทั้งสำาหรับแม็คโคร	 4.0	 และขับเคลื่อนธุรกิจให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของตลาดในแต่ละ
ประเทศ	 ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน 
ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อกา 
รดำาเนนิงาน	มกีารกำาหนดอำานาจการตดัสนิใจ	เพือ่ความคล่องคล่องตัว 
ในการดำาเนินธุรกิจ	 สุดท้ายนี้	 บริษัท	ฯ	 ตั้งเป้าหมายว่า	 จะเพิ่ม 
สดัส่วนรายได้จากสาขาต่างประเทศและธรุกิจ	Food	Service	APME	
ภายในอีก	5	ปีข้างหน้า	

ความโดดเด่นของคุณภาพอาหาร ที่คัดสรรมาจากทุกมุมโลก
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สร้างสรรค์...ใส่ ใจ
เพื่อความปลอดภัย

ต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสัญจร Say Hi to Bio, Say No to Foam on tour 
เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่แม็คโคร ร่วมกับกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างความตระหนักรู้
ในการลดเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ท�าลายสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ





เคียงข้าง
ผูกพัน
สร้างสรรค์สังคม

การเป็นที่จดจ�าในฐานะ “ที่รักในท้องถ่ิน” ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่เก้ือหนุนให้บริษัทฯ สามารถ 
ขับเคล่ือนธุรกิจให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ บนพ้ืนฐานของความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมกับสังคมชุมชนในทุกประเทศและทุกพ้ืนที่ที่ด�าเนินกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในการสร้างประโยชน์และส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนให้กับสังคมโดยรวมผ่านการด�าเนินโครงการและ 
กิจกรรมต่าง ๆ   ทีช่่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น สนบัสนนุการแก้ไขประเดน็ปัญหาทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และตอบโจทย์ความต้องการของประชากรท้อง
ถ่ินอย่างตรงจุด ซึ่งบริษัทฯ ด�าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงตาม 
เป้าหมาย 6 ประการตามแนวทางยทุธศาสตร์แมค็โคร 4.0 ตลอดจนพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ 
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable 
Development Goals (SDGs)) เพื่อให้มัน่ใจว่าโครงการต่าง ๆ  จะสร้างประโยชน์ในเชงิกลยุทธ์ให้กับธรุกิจ  
ตลอดจนสอดคล้องตามบริบทการเปล่ียนแปลงของโลก น�ามาซึ่งการเติบโตและคุณค่าร่วมกันท้ัง 
ในระดับประเทศ สังคม ชุมชน และองค์กรอย่างยั่งยืน

30  รายงานประจำาปี 2562



30 ปี แม็คโครวิ่งการกุศล (Run for Fund)

กิจกรรมพิเศษฉลองแม็คโคร 30 ปี 
ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้เสียอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน	 ในโอกาสครบรอบ	 30	 ปี	 ในปี	 2562	 น้ี	 
บริษัทฯ	 จัดกิจกรรมและโครงการพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์ 
สำาคัญในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ	 และเพื่อขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุฝ่ายทีส่นบัสนุนการดำาเนนิงานของบริษทัฯ	จนประสบความสำาเรจ็ 
ในปัจจุบัน	อาทิ	 โครงการ “30 ปี แม็คโครวิ่งการกุศล (Run for  
Fund)” ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง	 3	 กิโลเมตร	 
และ	 10	 กิโลเมตร	 ร่วมกับลูกค้าสมาชิกและประชาชนทั่วไปเพื่อ 
ชิงถ ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า	 กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยร่วมมือกับมูลนิธิ 
พฒันาชวีติชนบทเพือ่นำารายได้ส่วนหนึง่ไปสร้าง “โรงเรอืนเลีย้งไก่ไข่” 
สำาหรับโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนให้กับโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน	และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	30	แห่งทั่วประเทศ

บริษัทฯ	ดำาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม	รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ 	 มาโดยตลอด	 เช่น	 โครงการ 
บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย	 ซึ่งดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
ในศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครทั่วประเทศ	 โดยร่วมกับหน่วยกาชาด
ส่วนภูมภิาคและกาชาดส่วนกลางในการเป็นศนูย์กลางรบับริจาคโลหิต
ในชุมชน	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้าแม็คโครและบุคคลทั่วไป
สามารถร่วมบรจิาคโลหติได้โดยไม่ต้องเดนิทางไกล	และในโอกาสพเิศษ
ครบรอบ	30	ปีในปี	2562	บรษิทัฯ	ร่วมกบัสภากาชาดไทย	จดัโครงการ	
“แม็คโครจิตอาสา บริจาคโลหิต ปันน�้าใจด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่”
โดยเชิญชวนให้พนักงานและลูกค้าสมาชิกทั่วประเทศร่วมบริจาค 
โลหติตลอดทัง้ปีผ่านจดุรบับรจิาคโลหติในศนูย์จำาหน่ายสนิค้าแมค็โคร 
97	 สาขา	 และที่สำานักงานใหญ่	 โดยมียอดบริจาคโลหิตรวมกว่า	 
2.8	ล้าน	ซี.ซี.	ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	1	ล้าน	ซี.ซี.	และบริษัทฯ	
วางแผนที่จะดำาเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในอนาคต

เพือ่เป็นการตอบแทนลกูค้าทีใ่ห้การสนับสนุนบรษิทัฯ	มาตลอด	30	ปี	 
และด้วยความมุ ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าผู ้ประกอบการ	 
แม็คโครจึงได้จัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขายขึ้นเป็นพิเศษ 
ในปี	 2562	 เพื่อเพิ่มทางเลือก	 คืนกำาไร	 และลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า 
ทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม “แม็คโคร จัดให้ X2 แจกก�าไรให้ 
โชห่วย” และ	กิจกรรม	“แม็คโคร ฉลองครบรอบ 30 ปีรวยเปรี้ยง  
30 ล้าน” นอกจากนี้	ยังมีโปรโมชั่น “โปรเด็ดเดือน 11 ทุกสัปดาห์”  
เพื่อรองรับความต้องการซ้ือของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย	 
และธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการจัดเตรียมสินค้าเพื่อรองรับกำาลังซ้ือ 
ที่จะเกิดข้ึนในช่วงเทศกาล	 และเป็นการสนับสนุนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ	

การเป็นที่รักในท้องถิ่น
ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจที่ผ ่านมา	 แม็คโครมีนโยบาย 
ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นเพ่ือให้คนในชุมชนนั้น	ๆ 	 มีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคงซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้วิธีหนึ่ง	
ปัจจุบัน	 ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครแต่ละสาขามีสัดส่วนพนักงาน
ท้องถิน่อย่างน้อยร้อยละ	80	นอกจากนี	้ในการเปิดสาขาใหม่ทกุสาขา	 
บริษัทฯ	ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถม
ในชุมชนใกล้เคียง	จำานวน	15	ทุนต่อสาขา	ขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ก็ได้
ดำาเนินโครงการด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง	โดยสนบัสนนุ
ทนุการศกึษาแก่เยาวชนเพิม่เตมิจำานวน	11	ทนุให้แก่พนกังานแม็คโคร
ที่ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัย
ใหม่	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 รวมถึงมอบทุนการศึกษาอีก	
37	 ทุนสำาหรับบุตรหลานของพนักงานแม็คโครและนักศึกษาทั่วไป 
ที่ศึกษาในคณะการจัดการธุรกิจอาหาร	 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่

แม็คโครร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรโรตารีบางกะปิ
มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนในเขตบางกะปิ
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ด้วยบริษัทฯ	ตระหนกัถึงความสำาคญัของการให้ความรูแ้ละสร้างอาชพี
แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง	ๆ 	 ในสังคม	และเพื่อตอกยำ้าการเป็น	“คู่คิด
ธุรกิจ” ของผู้ประกอบการ	จึงได้ริเริ่มอีกหนึ่งโครงการขึ้นในปี	2562	
ได้แก่	โครงการ “แม็คโคร สร้างอาชีพ สร้างชีวิตใหม่” ณ	เรือนจำา
กลางเขากลิ้ง	อำาเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์
ในการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ	
โดยบริษัทฯ	 จัดฝึกอบรมและสนับสนุนวัตถุดิบในการอบรม	 เพื่อให้
ทักษะในการเริ่มต้นธุรกิจรายย่อยเป็นของตนเอง	 เช่น	 การจัดการ 
ร้านอาหารและร้านค้าปลีกรายย่อย	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ 
นำาไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต	

บริษัทฯ	 สนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาในแต่ละสาขาได้มีโอกาสร่วม 
กจิกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงทีช่มุชนใกล้เคียง 
ประสบภัยพิบัติ	 เช่น	 การร่วมฟื้นฟูร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบ 
จากพายุปาบึกในภาคใต้	 เพื่อช่วยให้ร้านโชห่วยสามารถฟื้นตัวจาก 
ความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว	 ดำาเนินการโดยแม็คโครสาขานครศร ี
ธรรมราช	และสาขาทุง่สง	และ	การร่วมกจิกรรมสนบัสนนุสภากาชาด 
ไทย	 ในเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่ภาคอีสานและ 
ภาคเหนือตอนล่าง	ดำาเนินการโดยสาขาพิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	พิจิตร	
สุรินทร์	 ศรีสะเกษ	 ร้อยเอ็ด	 กาฬสินธุ์	 มหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด	 และ
อุบลราชธานี	 โดยให้การสนับสนุนนำ้าด่ืมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	
รวมมูลค่ากว่า	 1	 ล้านบาท	 และจัดต้ังศูนย์แพคถุงยังชีพ	 บรรจุของ 
ใช้จำาเป็น	 เพื่อส่งต่อให้สภากาชาดไทยกระจายความช่วยเหลือไปยัง 
ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผ่านการร่วม 
ลงนามบนัทกึข้อตกลงทางการค้าเพ่ือรบัซ้ือผลผลติท้องถิน่ทีม่คุีณภาพ	
โดยในปี	 2562	 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าผลไม้ร่วม
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณ
การรับซื้อจากสหกรณ์การเกษตรจากปีก่อน	 แก้ปัญหาภาวะสินค้า
ฤดูกาลล้นตลาด	 อาทิ	 สินค้าผลไม้ฤดูกาลจากภาคตะวันออก	 เช่น	
เงาะ	 มังคุด	 ลองกอง	 และสละ	 สินค้าผลไม้ฤดูกาลภาคเหนือ	 เช่น	 
ลำาไย	 ลิ้นจี่	 และผลิตผลลองกองจากผู้นำาชุมชนมุสลิมใน	 3	 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้	 เป็นต้น	 ขณะเดียวกันยังมีทีมงานจัดซ้ือภูมิภาคให ้
คำาปรึกษาแลกเปล่ียนความรู้ด้านการตลาด	 การวางแผนการเพาะ
ปลูก	 และการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด	 และในเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 
ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าไทยในพื้นท่ี	 4	 จังหวัด
ภาคกลาง	 ได้แก่	 นครปฐม	 กาญจนบุรี	 สุพรรณบุรี	 และ	 ราชบุรี	 
โดยแม็คโครช่วยเป็นแหล่งรับซื้อกุ้งก้ามกรามและกระจายสินค้าใน 
ช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดอันเนื่องมาจากปัญหาการส่งออก

แม็คโครค�านึงถึงคุณภาพ ความสะอาด สดใหม่และความปลอดภัย
จากสารเคมีตกค้าง ครอบคลุมทั้งอาหารสด และอาหารแห้ง

การเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย
บริษทัฯ	ดำาเนินงานตามเป้าหมายในการเป็น	“แหล่งอ้างองิด้านอาหาร 
ปลอดภัย” ร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีกรอบการดำาเนินงาน	 ระบบ	 และกระบวนการภายใน 
และภายนอกองค์กรในการส่งเสริมการรักษามาตรฐานอันเป็นเลิศ	 
เน้นกระบวนการทำางานแบบมีส่วนร่วม	 โดยมุ่งทำางานกับคู ่ค้าที่ 
ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 คำานึงถึงความยั่งยืนของ 
สิ่งแวดล้อม	 และเน้นคุณภาพ	 ความสะอาด	 สดใหม่	 ปลอดภัยจาก 
สารเคมีตกค้าง	 ยาปฏิชีวนะและจุลินทรีย์ที่ก ่อให้เกิดโรค	 เพื่อ
สร ้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้าผู ้ประกอบการและผู ้บริโภคใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จำาหน่ายในแม็คโคร	 ครอบคลุมทั้งอาหารสด 
อาหารแห้ง	อาหารแช่เย็น	และ	อาหารแช่แข็ง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยึดมั่นใน
แนวคิดที่ว่า “ความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้” โดย
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางกฎหมายด้านสุขอนามัยและคุณภาพของ
อาหารอย่างเคร่งครัด	 อีกทั้งยังตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคเป็นสิ่งสำาคัญสูงสุด	

บริษัทฯ	 มีกระบวนการควบคุมคุณภาพอาหารที่เข้มงวดและรัดกุม	 
สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้อย่างโปร่งใสครอบคลมุท้ังห่วงโซ่อปุทาน	 
ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบสู ่กระบวนการผลิต	 การขนส่ง
สินค้า	และการวางจำาหน่ายที่ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร	นอกจากนี้	 
การดำาเนินการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานตามกลยุทธ์
ขยายธรุกจิการบรกิารด้านอาหาร	บรษิทัฯ	มุง่มัน่ยกระดบัการควบคมุ 
คุณภาพอาหารสูม่าตรฐานระดบัสากลอย่างต่อเน่ือง	โดยมฝ่ีายประกนั 
คุณภาพที่มีความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
ทำาหน้าทีเ่ป็นแกนหลกัในการวางโครงสร้างการปฏบิติังาน		ประกอบด้วย
กระบวนการประเมนิความเสีย่งของคูค้่า	ทัง้ด้านคณุภาพ	ความปลอดภยั	 
และความยั่งยืน	สร้างความเข้าใจโดยการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามคู่มือ 
การดำาเนินธุรกิจสำาหรับคู่ค้า	 นอกจากน้ี	 แม็คโครยังมีกระบวนการ 
วิเคราะห์จุดเสี่ยงและอันตรายสำาหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป
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การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Big Data, QR Code, 
Makro i-Trace)

พร้อมบริโภคทันที	 (กลุ่มเบเกอรี่)	 ตามกรอบ	 Hazard	 Analysis	 
Critical	 Control	 Point	 (HACCP)	 การสุ ่มตรวจคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของสินค้า	 รวมทั้งการตรวจสอบการปนเปื้อนของ 
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอกที่ได้รับการ 
รับรองมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 
และตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิ ธีการท่ีดีในการผลิต	 (Good	
Manufacturing	Practice	-	GMP)	และบริษัทฯ	ยังได้รับการรับรอง 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี	(Good	Laboratory	Practice	-	GLP)	
จากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปี	 2562	 แม็คโครเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่รายแรกที่ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร	 (ISO	 22000: 
2018)	 สำาหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	 ซ่ึงเป็นมาตรฐานด้านการรับรอง
คณุภาพในระดบัท่ีสงูกว่า	HACCP	โดยมสีาขาและศนูย์กระจายสนิค้า
ทีไ่ด้รบัการรบัรอง	ได้แก่	ศนูย์จำาหน่ายสนิค้าแมค็โคร	สาขานครอนิทร์	 
และสาขาบางบัวทอง	 ศูนย์กระจายสินค้าที่อำาเภอเมือง	 จังหวัด
สมุทรสาคร	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 วางแผนที่จะขยายการรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวให้ครอบคลุมแผนกเบเกอรี่ในทุกสาขาทั่วประเทศภายใน 
ปี	2563	นอกจากน้ี	ในปีทีผ่่านมาศูนย์จำาหน่ายสนิค้า	LOTS	ในประเทศ 
อินเดียท้ัง	2	สาขา		ได้ผ่านการรบัรองตามกรอบ	HACCP	สำาหรบัผลติภณัฑ์
อาหารสด	 (กลุ่มเนื้อสด	 ผักผลไม้	 ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากนม	 เบเกอรี่)	 
และอาหารแห้ง	(กลุ่มเครื่องปรุง	เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว)	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังให้ความสำาคัญกับการบูรณาการเทคโนโลยี 
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุค	 4.0	 ตั้งแต่ปี	 2560	
บริษัทฯ	 นำาเทคโนโลยี	 Makro	 i-Trace	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัย 
ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
ได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และแม่นยำา	โดยสแกน	QR	Code	ที่ปรากฏ
อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่ออ่านข้อมูล	เช่น	แหล่งที่มา	วิธีการทางการ 
เกษตรหรือการประมงที่ผู้ผลิตใช้ในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ	 ข้อแนะนำา

ในการบริโภค	และสูตรอาหาร	เป็นต้น	ปัจจุบัน	มีผลิตภัณฑ์ในระบบ	 
Makro	 i-Trace	แล้วทั้งหมดกว่า	 4,000	 รายการ	ทั้งนี้	 ในปี	 2562	
บริษัทฯ	 ได้ต่อยอดระบบ	Makro	 i-Trace	 เพิ่มเติม	 โดยเริ่มพัฒนา 
และนำาร่องซอฟแวร์ “Farm to Fork (F2F)” ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรายละเอียดครอบคลุม
ถึงระดับของส่วนประกอบแต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์อาหาร	ครอบคลุม
ผลติภัณฑ์เบเกอรีท่ี่แมค็โครผลติในแต่ละสาขา	ผลติภัณฑ์อาหารสดที่ 
ผลติทีศ่นูย์กระจายสนิค้ามหาชยั	และผลไม้ตรา	MQP	ทีแ่มค็โครควบคมุ
คุณภาพตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนถึงมือผู้บริโภค	 ครอบคลุม 
ผลิตภัณฑ์กว่า	 359	 รายการ	 ภายใต้แบรนด์ของแม็คโคร	 โดยเน้น 
สินค้าในกลุ่มเน้ือสัตว์	 เบเกอร่ีและผลไม้	 นอกจากน้ี	 เพื่อส่งเสริม 
ให้ผู ้บริโภคมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี	 บริษัทฯ	 ได้ลงนามบันทึก 
ความร่วมมอืกบัสถาบนัโภชนาการ	มหาวทิยาลยัมหดิล	โดยมขีอบเขต 
ความร่วมมือ	อาทิ	การพัฒนาฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ	(Thai	 
Food	 Composition	 Databases)	 และพัฒนานวัตกรรมอาหาร 
ผ่านโครงการวจิยัสนบัสนนุ	เป็นต้น	โดยนำาฐานข้อมูลดงักล่าวเชือ่มต่อ 
กับข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบ	Makro	 i-Trace	 เพ่ือ 
เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญด้านโภชนาการ	 และเป็น 
การเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าตามแนวโน้มการเติบโตของอาหาร 
เพื่อสุขภาพในปัจจุบัน	

บริษัทฯ	 ร่วมมือกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ
มาตรฐานทางการเกษตรในระยะยาวผ่านการดำาเนินโครงการต่าง	ๆ 	
อาทิ	โครงการ	“แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” 
โดยยังสานต่อขยายความร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นปี
ที่	2	เพื่อร่วมพัฒนาเกษตรกรไทย	สร้างงาน	สร้างอาชีพ	และรายได้ 
ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังดำาเนินโครงการ	 “ส้มปลอดภัย 
คนไทยยิ้มได้”	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 5	 ร่วมกับคณะกรรมการอาหาร 
และยา	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกำาแพงแสน	มหาวิทยาลยั
แม่โจ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ภาคีเครือข่าย	 และองค์กรอิสระ	 
เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรสวนส้มในจงัหวดัเชยีงใหม่ซึง่ครอบคลมุพืน้ที่
ปลกูส้มกว่า	20,000	ไร่	ปฏบัิตติามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภยั
ของอาหาร	 ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำาหรับพืช	 (Good	
Agriculture	 Practice	 -	 GAP)	 และสร้างมาตรการและนวัตกรรม
ในการลดสารพิษตกค้าง	 ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยลดปัญหาสาร
เคมีตกค้างในส้มไทยและกำาจัดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค
และเกษตรกร	 โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกส้ม 
ผ่านช่องทาง	 Makro	 i-Trace	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรนำาผลผลิตเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยห้องปฏิบัติการจาก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	เพ่ือสร้างความมัน่ใจ 
ในความปลอดภยัของสนิค้า	รวมถงึยกระดบัประสทิธภิาพกระบวนการ
ตรวจสอบตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงโรงคัดบรรจุ
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แม็คโครรักษ์โลก: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีาการดำาเนนิธรุกิจอาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ทัง้ในเชิงบวกและเชงิลบ	แมค็โครจงึมุง่มัน่ดำาเนนิธุรกจิอย่างรอบคอบ
เพื่อจำากัดการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด	 เพ่ือรักษาทรัพยากรลำ้าค่าที่มีอยู่อย่างจำากัด	 ตลอดจน 
ส่งเสรมิการเข้าถึงทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเท่าเทยีมของคนในชุมชน	
ทั้งนี้	 แม็คโครไม่มีนโยบายแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้ามาตั้งแต่เริ่ม
ดำาเนินกิจการ	โดย	ณ	วันที่	3	กรกฎาคม	2562	วันปลอดถุงพลาสติก
สากล	พบว่าบริษัทฯ	 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้กว่า	 5,400	
ล้านใบตลอดระยะเวลา	 30	 ปี	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังดำาเนินงาน 
ภายใต้แนวคิด	 3Rs	 ประกอบด้วย	 การลดใช้	 (Reduce)	 การใช้ซำ้า	
(Reuse)	 และการนำากลับมาใช้ใหม่	 (Recycle)	 เพื่อสร้างจิตสำานึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและส่งเสริมให้พนักงาน 
ทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	

ในปี	2562	บรษิทัฯ	รเิริม่โครงการนำาร่อง	“Say Hi to Bio, Say No to  
Foam” เพ่ือรณรงค์การงดใช้และงดจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต 
จากโฟม	และสนบัสนนุการใช้บรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแทน	
ได้แก่	 เยื่อไผ่	 ชานอ้อย	 และซางข้าวโพด	 โดยเริ่มต้นที่ศูนย์จำาหน่าย
สินค้าแม็คโครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลและชายหาดจำานวน	13	สาขา	

เช่น	 สาขากระบี่	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือกับอำาเภอเมืองกระบี่เพื่อ “ลด ละ เลิก”	การใช้ภาชนะโฟมและ
พลาสติกบรรจุอาหาร	และขยายผลไปยงัสาขาอืน่	ๆ 	รวมเป็น	34	สาขา	
ณ	 สิ้นปี	 2562	ทั้งนี้	 โครงการดังกล่าวสามารถลดการใช้บรรจุภัณฑ์ 
ที่ผลิตจากโฟมได้สูงถึง	 74	 ล้านชิ้นและยังช่วยเพิ่มสัดส่วนการขาย 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นเป็นร้อยละ	20	ทัว่ประเทศ	 
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	 และจังหวัดลำาพูน	 เปิดตัวกิจกรรม “Say Hi to Bio, 
Say No to Foam on Tour” เพื่อต่อยอดนโยบาย	“ล�าพูนเมือง
สะอาด ปราศจากโฟม”	 โดยรณรงค์ให้พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดจตุจักร
ลำาพูนกว่า	 500	 ร้านค้าไม่สั่งซื้อและไม่ใช้กล่องโฟมตามเป้าหมาย 
การเลิกใช้โฟมภายในปี	2565	

นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท	 ศรีไทย 
ซปุเปอร์แวร์	จำากดั	(มหาชน)	และบรษิทั	ไทย	เคเค	อตุสาหกรรม	จำากดั	 
ในการดำาเนินโครงการ	“เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” 
โดยรับคืนผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเป็นคูปองเงินสด 
นำาผลติภณัฑ์ทีไ่ด้เข้าสูก่ระบวนการบดหยาบ	คดัแยก	และบดละเอยีด
อีกครั้ง	 เพื่อนำาไปผสมกับวัตถุดิบอื่น	ๆ 	 ตลอดจนปรับคุณสมบัติ	 
เพื่อนำาไปขึ้นรูปใหม่	หรือกระบวนการ “Upcycling” ซึ่งสอดคล้อง
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กบัเป้าหมายของบรษิทัฯ	ทีจ่ะพฒันาผลติภัณฑ์และบรรจภุณัฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	 เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการ
ของลูกค้าและสังคมท่ีตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะและการอนุรักษ์ 
สิง่แวดล้อม	โดยบริษทัฯ	จะเปิดตวัโครงการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ
ในต้นปี	 2563	 ณ	 ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครสาขานครราชสีมา 
สาขานครราชสีมา	2	และสาขาปากช่อง	เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ 
และตอกยำ้าความมุ่งมั่นในนโยบายเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 
บริษัทฯ	 ได้ร่วมลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมาย “ฉลากเขียว”  
กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 บนผลิตภัณฑ์นำ้ายาล้างจาน	 และ 
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่องซักผ้าตรา	 “เอโร่” ซึ่งผ่าน 
การรับรองเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานฉลากเขียว	 ซึ่งเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ	และไม่มีสาร 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ	 เร่งยกระดับประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
ภายในองค์กร	 โดยประยุกต์ใช้แนวทางต่าง	ๆ 	 เพื่อลดการใช้พลังงาน
และปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกไปสู ่ ช้ันบรรยากาศ 
ซึ่งประกอบด้วย	 การตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานตาม 
มาตรฐานสากล	หรือ	 ISO	 50001:2011	 (Energy	Management	 
System)	 สำาหรับสำานักงานใหญ่และศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร	 
จำานวน	4	สาขา	ได้แก่	สาขาศาลายา	สาขานครอนิทร์	สาขาคลองหลวง 
และสาขานครนายก	 สืบเนื่องจากการใช้ระบบการจัดการพลังงาน 
ตามแนวทางสากล	บรษิทัฯ	ได้ดำาเนนิการตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติย์ 
ชนิดติดตั้ งบนหลังคากำาลังการผลิตรวม	 13.12	 เมกะวัตต  ์
ในศูนย์จำาหน่ายสินค้า	 21	 สาขา	 และในระยะท่ี	 2	 ของโครงการ 
มีแผนในการขยายกำาลังการผลิตเพิ่มเติมอีก	 15.56	 เมกะวัตต์	
ครอบคลุมศูนย์จำาหน่ายสินค้าอีกกว่า	 30	 สาขา	 รวมกำาลังการผลิต 
ทั้งสิ้น	 28.68	 เมกะวัตต์	 ประมาณการความสามารถในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง	 21,000	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อปี	จากการใช้พลังงานทดแทน	นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนิน
งานตามเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของบรษิทัฯ	ทีมุ่ง่ลดความเข้มข้นของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ	10	ภายในปี	2563	

นอกจากนี้	 บริษัทฯได้ลงทุนในระบบและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน	การขนส่ง	และกระจาย 
สินค้าขององค์กร	 เช่น	 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์	 Automated	 -	
Storage	 Retrieval	 System	 (ASRS)	 เพ่ือควบคุมสินค้าแช่แข็ง
ในห้องจัดเก็บสินค้าที่มีความสูงประมาณ	 30	 เมตร	 ช่วยลดพื้นท่ี 
การทำางานและประหยัดพลังงาน	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การสั่งซื้อสินค้า	(Order	Management	System)	และการให้บริการ
ส่งสินค้าถึงที่	 (Last-Mile	 Delivery)	 ซึ่งช่วยให้ลูกค้าผู้ประกอบการ 
ไม่ต้องเดนิทางมาซือ้ของทีร้่าน	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากการเดินทาง

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายและ 
หน่วยงานภายนอก	เพือ่พฒันามาตรฐานการดำาเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม 
สูร่ะดบัสากล	เช่น	ร่วมมอืกบัคูค้่าในการสรรหาผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 เข้าร่วมโครงการประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้โครงการ	 Thailand	 Voluntary	 Emission	
Reduction	Program:	T-VER	ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก	(องค์การมหาชน)	ตลอดจนเข้าร่วมการประเมนิการจดัประชมุ	
สมัมนา	ฝึกอบรมตามหลกัการ	การประชมุสเีขยีว	(Green	Meetings)	
จดัขึน้โดยองค์กรธรุกจิเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนืร่วมกบัมูลนธิสิถาบนั
สิ่งแวดล้อมไทย	

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
เพราะแม็คโคร “ไม่ใช่แค่คู่ค้า แต่เป็นคู่คิด”	 บริษัทฯ	 จึงปฏิบัต ิ
ต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของบริษัทฯ	 โดย 
มุ่งเน้นความสำาเร็จร่วมกันในระยะยาว	บริษัทฯ	ให้การสนับสนุนและ 
ส่งเสริมคู่ค้าผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 เช่น	 กิจกรรมจับคู่
ทางธุรกิจ	 (Business	Matching)	 ร่วมกับสภาหอการค้าเชียงใหม	่ 
เพ่ือสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ	 SME	 ระดับภูมิภาค	 และเปิดโอกาสให ้
ผู้ประกอบการ	 SME	 รายย่อยในกลุ่มสินค้าอาหารสดและอาหาร 
แห้งได้พบปะทีมงานจัดซื้อของบริษัทฯ	 เพื่อนำาเสนอสินค้าพร้อม 
ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้	 ความต้องการของลูกค้า	 และช่องทาง 
การจดัจำาหน่าย	นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	ยงัจดักจิกรรมฝึกอบรมให้แก่คูค้่า 
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซ้ือ	 
และวิธีปฏิบัติต่าง	ๆ 	 ผ่านระบบอัตโนมัติ	 Makro	 Supplier	 Portal 
(MSP)	 อันประกอบด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 และ 
การจ่ายเงิน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
ของคู่ค้าและลดข้อผิดพลาดในการทำาธุรกิจร่วมกัน	
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สร้างสรรค์...พัฒนา
เดินหน้าตามปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและกระบวนการท�างานสู่ยุคดิจิทัล
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพ



สร้างสรรค์...พัฒนา
เดินหน้าตามปณิธาน



พัฒนาบุคลากร
เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ “เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วย” ท่ามกลางความแตกต่างของ
บคุลากรแต่ละช่วงวัยและการเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิธรุกิจในยคุดจิิทลั บริษทัฯ จึงให้ความส�าคัญ
สงูสดุในการสรรหาบคุลากรคณุภาพ การพฒันาทกัษะให้สอดรบักับกลยทุธ์   การส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ การสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวติที่ดี และการพัฒนา
นวัตกรรม ด้วยตระหนักดีว่า “พนักงานทุกคน” มิใช่เป็นเพียงทรัพยากรล�้าค่าขององค์กร แต่ยังเป็น 
เสมือนสมาชิกครอบครัวแม็คโครที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างเข้มแข็งมาตลอดระยะเวลา 30 ปี
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ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนองค์กรสู่	 “แม็คโคร 4.0” 
เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการแสวงหา 
โอกาสเพื่อขยายธุรกิจ	 ทั้งนี้	 รูปแบบการดำาเนินธุรกิจ	 โดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตาม 
พฤติกรรมของผู้บริโภคและบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ส่งผล 
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกือบ	 20,000	 คนที่แตกต่างกันท้ัง 
ช่วงวัยและเชื้อชาติให้เป็นบุคลากรแม็คโคร	 4.0	 ถือเป็นความ 
ท้าทายและเป็นหัวใจหลักที่สำาคัญไม่แพ้การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
เพื่อยกระดับการดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 ได้วาง
โครงสร้างองค์กรและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกิจกรรม
ทางธุรกิจ	 และได้ใช้หลักการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรระดับบริหาร 
ที่สำาคัญโดยใช้	2	แนวทางหลัก	คือ	ให้โอกาสบุคลากรภายในสำาหรับ
สายงานที่มีความชำานาญอยู่ในองค์กร	 และจะสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอกสำาหรับตำาแหน่งท่ีไม่มีทักษะอยู่ในองค์กร	 เช่น	 ทักษะการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	 การขายผ่านหลากหลายช่องทาง	
(Omni-Channel)	 การบริหารจัดการธุรกิจในตลาดต่างประเทศ	
เป็นต้น	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนรุ ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพ	 (Young	
Talent)	 ได้ทำางานในกิจกรรมที่แตกต่างออกไป	 เช่น	 การขายผ่าน	
Omni-Channel	 การขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์	 และ
ให้บริการผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่	 ทั้งผู ้ประกอบการโชห่วยที่รับ
ช่วงธุรกิจต่อจากครอบครัว	 และผู้ประกอบการในกลุ่มโฮเรก้าที่ 
เริ่มต้นทำาธุรกิจ

บริการรับช�าระสินค้าผ่าน E-Wallet

บริษัทฯ	 จัดต้ังแผนก	 แม็คโคร	 4.0	 เพ่ือผลักดันโครงการใหม่	ๆ 	
โดยมีพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งด้านช่วงอายุ	 ความรู ้และ
ประสบการณ์	 และอายุงานในบริษัทฯ	 เข้ามาร่วมกันระดมความคิด 
และช่วยกันวางแผนการดำาเนินงานของโครงการต่าง	ๆ 	 ให้เป็นไป 
ตามกลยุทธ์แม็คโคร	4.0	

ในด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 บริษัทฯ	 ดำาเนินการ
ตามกรอบการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะดิจิทัล	 หรือ	 Digital	
Literacy	 Capability	 Framework	 ซึ่งครอบคลุมประเด็นการ 
เสริมสร้างทักษะต่าง	ๆ 	 อาทิ	 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล	 (Data	
Analytic)	 การนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทำางาน	การตลาดดิจิทัล	การเงินดิจิทัล	การจัดการสายโซ่อุปทาน 
ดิจิทัล	 และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในระบบดิจิทัล	 อีกทั้ง	 
บริษัทฯ	 ยังได้นำาหลักสูตร	 “ผู้น�า 4.0”	 มาใช้ในการพัฒนาทักษะ 
และความรู ้สำาหรับผู ้บริหารเพื่อส่งเสริมให้เป็นผู ้นำาสมัยใหม่ที่มี 
ความรอบรู้	สามารถทำางานเป็นทมีเพือ่บรรลเุป้าหมายขององค์กรร่วม
กนั	และพร้อมปรบัตัวเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลง	รวมถงึดำาเนนิโครงการ	 
“Young Talent”	 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
สูงได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตเร็วขึ้นทั้งบริษัทฯ	 และ
พนักงาน

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง	 รวมถึงสร้าง
ความต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบาย	 แม็คโคร	
4.0	ด้านการสร้างผู้นำารุ่นใหม่	บริษัทฯ	ยังคงดำาเนินการตามแผนงาน 
สืบทอดตำาแหน่งที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะการสืบทอด
ตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง	 บริษัทฯ	 จึงจัดทำาแผนการสืบทอด
ตำาแหน่งสำาหรับระดับผู ้จัดการอาวุโสข้ึนไปจนถึงระดับประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ประเมินความพร้อมของผู้สืบทอด
ตำาแหน่งตั้งแต่กลุ ่มที่สามารถสืบทอดตำาแหน่งได้ทันที	 จนถึง 
ภายใน	 3-5	 ปีข้างหน้า	 เพื่อกำาหนดรูปแบบและแผนการพัฒนา 
ผู้บริหารรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม	
 
การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนมีทักษะตรงตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ	 บริษัทฯ	
แบ่งโครงการฝึกอบรมของพนักงานออกเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	1)	ระดับ 
ปฏิบัติการ	 2)	 ระดับผู้จัดการระดับกลาง	 และ	 3)	 ระดับผู้บริหาร 
ระดับสูงในกลุ่ม	“Top 300”	ซึ่งขยายเพิ่มเติมจาก “Top 200”	ใน 
อดตี	เน่ืองจากบรษิทัฯ	เลง็เหน็ถงึความต้องการผูบ้ริหารทีจ่ะเพิม่ขึน้ใน
ช่วง	5	ปีข้างหน้า	ตวัอย่างโครงการสำาหรบัแต่ละระดบั	เช่น	โครงการ	Staff	
2	Potential	สำาหรบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร	โครงการ	Supervisory	
Academy	 Program	 สำาหรับระดับหัวหน้างาน	 โครงการ	 Section
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Development	&	 Fresh	 Food	Development	สำาหรับผู้จัดการ 
แผนกโครงการ	Food	Service	Academy	สำาหรับบุคลากรที่บริหาร
จัดการกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า	 โครงการ	 “สตาร์” สำาหรับพนักงานที่มี
ศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการสาขา	 โครงการ “สตาร์ พลัส” 
สำาหรับผู้จัดการสาขาที่มีศักยภาพท่ีจะก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการเขต	 และ	
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำา	 Makro	 Leadership	 4.0	
สำาหรับระดับผู้บริหาร	

ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 ได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานระดับบริหารที่ 
เป็นผู้นำากลยุทธ์ไปขับเคลื่อนการบริหารองค์กร	 เฉล่ีย	 48	 ชั่วโมง 
ต่อคนต่อปี	 และพนักงานระดับปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรม 
โดยเฉลี่ย	10	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	ทั้งนี้	พนักงานและผู้บริหารสามารถ
เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบ	 ทั้งการ
เรียนรู้ในห้องเรียน	 การลงมือปฏิบัติงานจริง	 การเข้าร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ	การหมุนเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร	ผ่านความร่วมมือกับ 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	 และเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือ	 M-Learning 
ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงหลักสูตรทั้งหมด	90	หลักสูตรได้ตลอด	24	
ชั่วโมง	สำาหรับสาขาต่างประเทศ	บริษัทฯ	จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
ต่างชาติทั้งก่อนเข้าและระหว่างการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	
ยังเชิญพนักงานท้องถ่ินจากประเทศต่าง	ๆ 	 ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ที่แม็คโครสำานักงานใหญ่	 และสาขาในประเทศไทย	 เป็นเวลา	 2	 -	 4	
เดือน	 เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ของแมค็โคร	อกีทัง้บริษทัฯ	ยงัประเมนิศกัยภาพของพนกังานระหว่าง 
การฝึกอบรมเพื่อเฟ้นหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง	 พร้อมท่ีจะเลื่อน
ตำาแหน่งไปสู ่ระดับที่สูงขึ้น	 และเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ 
“Young Talent” ของแม็คโคร	 และสำาหรับพนักงานคนไทยที่จะ
ต้องย้ายไปประจำาสาขาต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 เน้นพัฒนาทักษะทาง
ด้านภาษาอังกฤษรวมถึงการปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของแต่ละประเทศ	

ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ส่งเสริมให้พนักงานเปิดมุมมองให้กว้างไกล
และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้จากภายนอกองค์กร	โดยในปี	2562	
บริษัทฯ	 ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส  
สู่ผู้น�ารุ่นใหม่ One Young World 2019”	 เป็นการส่งผู้แทนคน 
รุ่นใหม่จากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำารุ่นใหม่ระดับ
โลก	ณ	กรงุลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ภายใต้แนวคดิ	“Ignite Future 
Leaders”	 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์เก่ียว
กับประเด็นปัญหาที่สำาคัญในระดับโลก	 ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงาน 
ของแม็คโครได้มีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติ	

ปลูกฝังวัฒนธรรมแม็คโคร
บริษัทฯ	คำานึงถงึความสำาคัญในการสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นแมค็โคร
ตั้งแต่วันแรกในการทำางาน	บริษัทฯ	จึงมุ่งสร้าง “แม็คโคร-ดีเอ็นเอ” 
และปลูกฝังค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” 
เพ่ือสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 นำามาซึ่งความภาคภูมิใจที่
ได้เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวแม็คโคร	 มีความรับผิดชอบในงานที ่
ทำา	และทำางานเป็นทมี	พร้อมสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่	ๆ 	โดยผ่านการ 
จัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	 เช่น	 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ	 ที่พนักงานใหม่จะได้ 
รับการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม็คโครจากผู้บริหารระดับสูง	

VICTORY - 7 ค่านิยมสมเป็นคนแม็คโคร
• Visionary - มองการณ์ไกล
	 มีวิสัยทัศน์และนำาหน้าผู้อื่นอยู่เสมอ
• Integrity - ใจซื่อสัตย์
	 ยึดมั่นในความสัตย์และการดำาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
• Challenge - เปิดรับสิ่งใหม่ 
	 กล้าที่จะท้าทายไม่ยึดติด
• Teamwork - ท�าอะไรเป็นทีม 
	 ไม่มี	“ตัวเรา”	มีแต่	“พวกเรา”	ในที่ทำางานของเรา
• Ownership – รับผิดชอบงานที่ท�า 
	 รักองค์กร	มีส่วนร่วมเหมือนเป็นเจ้าของแม็คโครร่วมกัน	
• Result oriented – มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย 
	 มีเป้าหมายชัดเจน	จับต้องได้	และวัดกันที่ผลงานอันเป็นรูปธรรม
• Yes we can – ทุกอย่างเป็นไปได้ 
	 เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้	ถ้าลงมือทำา	ไม่มีอะไรเกินเอื้อม

บรษิทัฯ	ให้ความสำาคัญกบัการสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานทีเ่อือ้ให้
พนักงานมีความสุขในการทำางาน	เช่น	การจัดให้มีห้องออกกำาลังกาย	 
มีลู่วิ่งและลานกิจกรรม	การจัดกิจกรรม	Happy	Hour	เป็นต้น	นอก
เหนือจากการจัดให้มีอุปกรณ์ในการทำางานที่ทันสมัย	 เน้นความ
ปลอดภัยในที่ทำางาน	 และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งประกอบด้วย 
จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน	
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สร้างสรรค์องค์กรแห่งนวัตกรรม
“นวัตกรรม”	 คือหัวใจสำาคัญของการดำาเนินงานในยุคแม็คโคร	 4.0	
เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ	 
เพิม่ศกัยภาพและประสทิธิภาพในการทำางาน	อกีทัง้ยงัช่วยสร้างมลูค่า 
เพ่ิมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว	 โดยแม็คโครวางทิศทาง 
การดำาเนินงานเพื่อมุ ่งสู ่	 “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ครอบคลุม 
การสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งนวตักรรมให้กบัพนกังานทกุคน	 
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ	ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมไม่จำากัดเพียง 
แค่เรือ่งเทคโนโลยเีท่านัน้	แต่ยงัครอบคลมุทกุ	ๆ 	มติขิองการดำาเนนิงาน	 
โดยบรษิทัฯ	จำาแนกนวัตกรรมออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	1)	กระบวนการ 
ใหม่	(Process	Innovation)	2)	ผลติภณัฑ์ใหม่	(Product	Innovation)	 
3)	บริการใหม่	(Service	Innovation)	และ	4)	ธุรกิจใหม่	(Business	
Model	Innovation)	

นับตั้งแต่ปี	2559	บริษัทฯ	จัดตั้งแผนก	Synergy	&	Innovation	ซึ่งมี 
บทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนวัตกรรมในองค์กร	 โดยเน้น 
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับนวัตกรรมให้กับพนักงาน	 รวมถึงเสริม
สร้างศกัยภาพและโครงสร้างภายในองค์กรให้แขง็แกร่ง	ม	ี“วัฒนธรรม
นวตักรรม” อย่างเป็นรปูธรรม	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้วาง	“ระบบนวตักรรม
แมค็โคร” (Makro	Innovation	System)	ซ่ึงเป็นช่องทางให้พนกังาน
นำาเสนอแนวคิดเรื่องนวัตกรรมใหม่	ๆ 	ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรมด้านนวัตกรรม	 การดำาเนินโครงการและกิจกรรมในรูปแบบ 
ต่าง	ๆ 	 ที่สนุกสนานเพื่อกระตุ ้นการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน 
และผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก	อาท	ิกจิกรรมวนันวัตกรรม	กจิกรรมโรดโชว์
ตามภูมิภาคและสาขาแม็คโคร	และกิจกรรมตลาด	“Inno Market”  
ซึ่งเป็นเวทีให้ผู ้ผลิตนวัตกรรมนำาสินค้านวัตกรรมประเภทต่าง	ๆ  
มาวางจำาหน่ายในสำานักงานใหญ่	 โดยพนักงานสามารถเข้ามาชม	 
เลือกซื้อสินค้า	และสร้างแรงบันดาลใจจากสินค้าที่นำามาจำาหน่าย

เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	 2562	 บริษัทฯ	 ได้จัดกิจกรรมการประกวด
นวตักรรมแมค็โคร	4.0	(Makro	4.0	Innovation	Awards)	ทัว่ประเทศ
เป็นครั้งแรก	 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานจากสาขาในแต่ละภูมิภาค 
และจากสำานักงานใหญ่คิดค้นนวัตกรรมใหม่	ๆ 	เพื่อเข้าประกวด	ทั้งนี้	 
บรษิทัฯ	คัดเลอืกนวตักรรมต่าง	ๆ 	จากทัง้หมด	11	โครงการในรอบสดุท้าย	
โดยม	ี3	โครงการทีไ่ด้รับรางวลั	ได้แก่	รางวลัชนะเลศิ	“โครงการยกระดบั
เนือ้โคไทยด้วยเทคโนโลยี 4.0” จากแผนกอาหารสด	โดยพนักงานได้

นำาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยยืดอายุสินค้าเนื้อวัวเข้ามาใช้	ส่งผล
ให้พนักงานสามารถลดเวลาการทำางานจาก	 4	 ขั้นตอน	 เหลือเพียง 
1	ขัน้ตอน	อกีทัง้ลดอตัราการสญูเสยีจากการตัดช้ินส่วนเนือ้ของสาขา	 
และเพิม่ยอดขายและผลกำาไร	นอกจากนี	้รางวลัรองชนะเลิศอันดับที	่1	 
ได้แก่	 “โครงการตะกร้าติดล้อ”	 สามารถช่วยลดเวลาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของการเติมสินค้า	 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่	 2	 ได้แก่	 “โครงการ HR Digitization”	 โดยนำาเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของแผนกทรัพยากรบุคคล
ครอบคลุมการสรรหาและจ้างงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 มากไป
กว่าน้ัน	 บริษัทฯ	 ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมระดับเครือฯ 
โดยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมในงาน	CPALL	President	Award	
2019	สำาหรบั	โครงการ “ครวัชุมชน” ทีน่ำาเสนอการเพ่ิมรายได้ให้แก่ 
ผูป้ระกอบการโชห่วยในยคุเศรษฐกจิชะลอตวั	โดยได้นำาเสนอการขาย 
สินค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็งให้แก่ลูกค้าในชุมชน	 ซึ่งรวมถึง
อาหารพร้อมปรุง	และอาหารพร้อมทาน

บรษิทัฯ	กำาหนดให้ม	ี“ผู้น�านวตักรรม”	(Innovation	Leader)	ซึง่เป็น 
บุคลากรที่ชอบคิดค้นสิ่งใหม่	ๆ 	 รวมถึงมีทักษะด้านการวิเคราะห์และ 
แก้ปัญหา	 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม	 ประชาสัมพันธ์ 
ให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของนวัตกรรม	 โดยในปัจจุบัน 
มีจำานวนผู้นำานวัตกรรมจากทุกแผนกรวมทั้งสิ้น	135	คน	นอกจากนี้ 
บริษัทฯ	 ยังสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้จัดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ 
แก่พนกังาน	เปิดโอกาสและช่องทางให้พนกังานนำาเสนอแนวคดิใหม่	ๆ 	 
ทั้งที่เป็น	 Process	 Improvement	 จนถึงงานนวัตกรรม	 โดยเน้น 
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่พนักงานกล้าคิด	 กล้าทำา	 กล้าแสดงออก	 
และยังสามารถนำาเสนอโครงการผ่านทาง	 Innovation	Web	 เพื่อ 
ให้คณะกรรมการนวัตกรรม	 (Innovation	 Committee)	 พิจารณา
อนุมัติโครงการเพื่อให้ทดลองทำาชิ้นงานต้นแบบต่อไป

สำาหรบัผลการดำาเนนิงานในปี	2562	มจีำานวนพนกังานทีต่ระหนกัและ
เข้าถงึเรือ่งนวตักรรมทัง้หมด	4,359	คน	หรอืร้อยละ	25	ของพนกังาน
ทั้งหมด	มีจำานวน	“นวัตกร” 130	คน	และจำานวนโครงการนวัตกรรม
ที่พนักงานได้นำาเสนอเข้าระบบและผ่านการคัดกรอง	 664	 โครงการ	
ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยนวัตกรรมประเภทกระบวนการทำางาน	
ตามด้วย	นวัตกรรมด้านงานบริการ	ซึ่งตั้งแต่ปี	2561	ถึงสิ้นปี	2562	
แม็คโครมีนวัตกร	จำานวนทั้งสิ้น	317	คน	
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การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน โดยได้บูรณาการ การจัดการภายใต้ข้อก�าหนดกฎหมาย ส�าหรับการด�าเนินกิจการของ 
แม็คโคร ขอบเขตครอบคลุมทุกสาขา คลังสินค้า และส�านักงานใหญ่ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีแก่พนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจน  
ลูกค้า ผู้มาใช้บริการ ภายใต้พื้นที่ในก�ากับดูแลของทางบริษัท 

บริษัทฯ	 มุ่งม่ันให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการกำาหนด
นโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน	 ด้วยการกำาหนดความมุ ่งมั่นท่ีจะทำาทุกวิถีทางเพ่ือ
ให้เกิดความปลอดภัยในการทำางาน	 รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดี
ของพนักงานทุกคน	 กำาหนดเป้าหมาย	 การไม่มีอุบัติเหตุในการ
ทำางานถึงขั้นหยุดงาน	 ทั้งของพนักงานประจำา	 พนักงานส่งเสริม 
การขาย	พนกังานจ้างเหมา	รวมถงึลกูค้าผู้ทีม่าใช้บริการ	ซึง่ครอบคลุมถงึ
	การมีสภาพการทำางานที่ปลอดภัย
	การจัดทำาระบบการทำางานที่ปลอดภัย	 รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับเครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่ใช้ในการทำางาน
	กำาหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม	 เพื่อให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน	 และลูกค้ามีความม่ันใจใน
การใช้บริการ
	จัดให้มีการฝึกอบรม	 สัมมนา	 การแนะนำาให้ความรู้แก่พนักงาน	 
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ทั้งใน 
เวลางานและนอกเวลางาน	
	จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำางานที่ถูกสุขอนามัย	
รวมถึงสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง		ๆ 	

ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 มีหน่วยงานบริหารด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 ทำาหน้าท่ีกำาหนดกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม	
และนำาไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามนโยบายโดย

	กำาหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ	 โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ความเข้มแขง็ของการจดัการภายในสาขาและสำานกังานใหญ่	โดยก่อ
ตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมใน 
การทำางานขึ้น	 ในทุกสาขาภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย	 เพื่อ
ขับเคลื่อน	 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 รวมถึงการป้องกัน
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำางานและสภาพที่ไม่ปลอดภัย	 อันนำา
ไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
	กำาหนดกลยุทธ์การตรวจประเมินความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน	 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 
จากกลุ่มธุรกิจ	 เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการจัดการของแต่ละสาขา
มีความปลอดภัย	 อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 เพื่อนำามา
ปรับปรุงและพัฒนา	 ในงานด้านความปลอดภัยของสาขาและคลัง
สินค้า
	กำาหนดกลยทุธ์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึน้	ผ่าน	Leadership	 
Engagement	เพือ่ให้เกดิการเสรมิสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัใน 
กลุ่มผู้บริหารของสาขา	 และถ่ายทอดส่งต่อยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
ลำาดับชั้น	 อันนำาไปสู่จิตสำานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
องค์กรอย่างยั่งยืน	

ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้เป็นปีของการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน	 (Safety	 Culture	 and	 Sustainability)	 
ผ่านกลยุทธ์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร	 การตรวจ
ประเมนิ	โดยคณะกรรมการการตรวจประเมนิภายนอกและ	Leadership	 
Engagement	 มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย
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อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	การปฐมนเิทศพนกังาน
โดยบรรจหุลกัสูตรการจดัการความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน	 รวมถึงการจัดอบรมสร้างเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยขององค์กรให้กับผู้บริหารใหม่ของสาขา	 รวมทั้งจัด 
ให้มีระเบยีบปฏิบตั	ิข้อบงัคบัการทำางาน	ให้แก่พนกังานและผูรั้บเหมา	 
เพื่อควบคุมการทำางาน	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
ต่อตนเองผู ้ร ่วมงาน	 และลูกค้าผู ้มาใช้บริการ	 จัดให้มีอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	ตามความเสี่ยงของงาน	
ครอบคลุมทั้งส่วนของพนักงานและผู้รับเหมาประจำา จัดให้มีรายงาน
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น	 ครอบคลุมทุกเหตุการณ์	 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต	
ทรพัย์สนิ	ตลอดจนเหตกุารณ์ทีม่คีวามเสีย่ง	รายงานอุบติัการณ์ส่งตรง
ถึงผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยผ่านทางโปรแกรม
การรายงานอุบัติเหตุออนไลน์	 (Incident	 Investigation	 Report	
application	 :	 IIR)	 ที่พัฒนาขึ้น	 เพื่อให้การรายงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 รัดกุม	 สามารถทวนสอบได้	 เป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการนำา	 นวัตกรรมด้านความปลอดภัยเข้ามาส่งเสริมงาน
ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	
ให้เกิดการพัฒนาควบคู่การดำาเนินธุรกิจ	 มีการสอบสวนอุบัติการณ์
เพื่อหาสาเหตุ	 กำาหนดมาตรการการแก้ไขป้องกันและดำาเนินการ 
ติดตามผล	 ทั้งหมดนี้ตอกยำ้าในการที่บริษัทได้ให้ความสำาคัญ	 ต่องาน 
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 และ	
สนับสนุนให้เกิดการดำาเนินงานตามแนวทางของข้อกำาหนดของ
กฎหมายและการจดัการความยัง่ยนืขององค์กร	บรษิทัจดัให้มกีารตรวจ
ประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน	อาทิ	การตรวจวดัสภาพแสง 
เสยีง	ความร้อนในสถานท่ีทำางาน	การตรวจวัดคณุภาพอากาศในอาคาร 
สำานักงาน	 เพื่อใช้ในการปรับสภาพการทำางานให้มีความเหมาะสม 
มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน	 รวมถึงจัดให้มีการตรวจประเมิน
ปัจจยัเสีย่งด้านอาชวีอนามยัในพืน้ทีท่ำางาน	โดยแพทย์อาชวีเวชศาสตร์	
และจัดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน	 เพื่อเป็นการ 
เฝ้าระวังและส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีของผู ้ปฏิบัติงาน 
ในด้านสุขภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ผู้ปฏิบัติงาน	 อาทิ	 การเกิดภาวะฝุ ่นขนาดเล็ก	 P.M.2.5	 เกินค่า 
มาตรฐานความปลอดภัยในประเทศไทย	ทางบรษิทัได้จดัให้มหีน้ากาก 
กรองฝุ่นตามมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผลกระ
ทบอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพ	 ในขณะการ
เดนิทางและการปฏิบติัหน้าที	่ครอบคลมุทัง้พนกังาน	ผูรั้บเหมาประจำา	 
และลูกค้า	 อันเป็นสิ่งยืนยันถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัย	 ของ 
ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า	ภายใต้การบริหารงานของทางบริษัท	

บริษัทฯ	สนับสนุนการจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน	ผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานของสาขา	 ให้มีความยั่งยืน	 เน้น 
การจัดการภายใต้กรอบของกฎหมาย	 และเป็นแนวทางเดียวกัน 
กับการจัดการของภาครัฐ	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีสาขาภายในประเทศ
ทีไ่ด้รบัรางวลัสถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น	ด้านความปลอดภยั	
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 รวมทั้งสิ้น	 50	 สาขา
โดยแบ่งเป็น	 รางวัลระดับประเทศ	 จำานวน	 32	 สาขา	 ระดับจังหวัด	
14	สาขา	และประกาศนยีบตัรชมเชยระดับจงัหวดั	4	สาขา	ตามลำาดบั	 
อีกทั้ง	 ได้รับรางวัล	 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ 
ทำางานให้เป็นศนูย์	(Zero	Accident	Campaign)	ระดบัประเทศ	จำานวน	 
1	สาขา	การเข้าร่วมการตรวจประเมินด้าน	Sustainability	Report	
Assurance	 ตามแนวทาง	 GRI	 Standard	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
ในแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ	อาชีวอนามัย	และความปลอดภัย
ที่เป็นสากล	 ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 โดยดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัย	 
(Safety	Index)	ของทุกสาขา	โดยพิจารณาจากอัตราการบาดเจ็บใน
การทำางานถึงขั้นหยุดงาน	(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate	:	
LTIFR)	อยู่ที่ระดับ	2.16	เทียบจาก	ชั่วโมงการทำางาน	1	ล้านชั่วโมง

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทัฯ	คำานึงถงึการดำาเนินธรุกจิให้ควบคูไ่ปกับการรักษาสิง่แวดล้อม	
การเคารพในสิทธิของชุมชนและสังคม	 โดยมุ่งเน้นการไม่กระทำา
การใด	ๆ 	 อันส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
โดยรอบ	เคร่งครัดในการปฏบัิตภิายใต้กรอบของกฎหมายสิง่แวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร	 และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	
ความตั้งใจในการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม	 และลดผลกระทบ 
จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ได้ถูกผนวกเข้าเป็นหนึ่งในแผน
กลยทุธ์แมค็โคร	4.0	การดำาเนินการภายใต้กลยทุธ์ดงักล่าวครอบคลมุ
ตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายห่วงโซ่อุปทาน	

การดำาเนนิการภายใต้กรอบกลยทุธ์แมค็โคร	4.0	ด้านการบรหิารจดัการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนั้นต้อง 
โดยอาศัยการร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทีห่ลากหลาย	อาท	ิการร่วมมอืกบั 
คู่ค้าในการสรรหาผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	และบรรจภุณัฑ์
ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ 
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้เลือกใช้สินค้าที่ตรงตามความต้องการ	
โดยเฉพาะอย่างยิง่การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมภายในศูนย์จำาหน่าย
สินค้าแม็คโคร	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่าง 
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มีประสิทธิภาพ	มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และลดผลกระทบแก่บริษัทฯ	
และสังคม	 ในเวลาเดียวกัน	 โดยจัดให้มีการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ที่มี
ศกัยภาพและร่วมมอืกับคูค้่าในการรวบรวมส่งเศษวัสดุเพือ่นำากลบัเข้า 
สู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน
การใช้ทรัพยากรภายในห่วงโซ่อุปทานของแม็คโคร	อีกทั้งดำาเนินการ 
โครงการ	Zero	Wastewater	Discharge	อย่างต่อเนื่อง	นำานำ้าที่ผ่าน 
การบำาบัดมาใช้ในพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร	
เน้นยำ้าความตั้งใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังได้มุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดขยะอาหารสดที่	 ณ	 ศูนย์จำาหน่าย 
สนิค้าแมค็โคร	ผ่านการฝึกอบรมพนกังานกว่า	80	หลกัสตูร	เสริมความ
รู้คณุลกัษณะเฉพาะของสนิค้า	การใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมหลงัการ
เก็บเกีย่วยดือายสุนิค้า	ซึง่ช่วยให้บรหิารจดัการสนิค้ามปีระสทิธภิาพสงู 
ข้ึนและลดการสูญเสียของสินค้าได้เป็นอย่างดี	 สิ่งเหล่านี้ถือเป็น 
การวางรากฐานเพื่อก้าวเข้าสู่เป้าหมายการเป็นต้นแบบของศูนย์
จำาหน่ายสินค้าที่ไม่มีของเสียในอนาคต	

การบริหารจัดการพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
ถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของการดำาเนินการตามกรอบกลยุทธ์
แม็คโคร	 4.0	 สืบเนื่องจากการนำาระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐานสากล	 (Energy	 Management	 System)	 หรือ	 ISO	
50001:2011	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน 
ทดแทนภายในศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร	 ติดตั้งแผงพลังงาน 
แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคากำาลังการผลิตรวม	 13.12	 เมกะ-
วัตต์	ในศูนย์จำาหน่ายสินค้า	21	สาขา	ประมาณการความสามารถใน 
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ถงึ	21,000	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังศึกษาและให้ความสำาคัญ 
แนวปฎิบัติและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานอ่ืน	 เพ่ือนำามา
ประยุกต์ใช้เสริมความแข็งแกร่งทางด้านพลังงาน	 เช่น	 มาตรฐาน
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
PEA-Global	 Sustainable	 Energy	 and	 Environment	 (PEA	 -	
GSEE)	ซึง่เป็นการผสมผสานแนวทางด้านความยัง่ยนืเข้ากบัมาตรฐาน
การจัดการพลังงาน	ครอบคลุม 7 มิติ 1) Leadership 2) Energy 
Performance Issue 3) Environmental Issue 4) Innovation 
5) Circular Economy 6) Green and Renewable Energy 
และ 7) Sustainability Culture ประเดน็และความก้าวหน้าเหล่าน้ี 

เป็นการดำาเนินการตามเป้าหมายระดบักลยทุธ์แมค็โคร	4.0	ในการลด 
ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ	10	ภายในปี	2563
เพ่ือให้การดำาเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกต้อง	
แม่นยำา	 และโปร่งใส	 บริษัทฯ	 ได้ให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอก
เข้าทวนสอบความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ 
บริษัทฯ	 ตามมาตรฐาน	 GRI	 Standard	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
ในแนวทางการจัดการและข้อมูลด้านพลังงาน	 การจัดการมลภาวะ	
การจัดการของเสีย	สุขภาพ	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เป็นต้น			

การให้ความรู้ การอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัฯ	มุง่หมายให้เกิดการดำาเนนิการทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	 
ทรัพยากรธรรมชาติ	และชุมชน	การปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบ 
ต่อสิง่แวดล้อม	ชมุชน	และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมให้แก่องค์กร 
และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนในการเติมเต็มความ 
สำาเร็จที่สำาคัญตามความมุ่งหมายดังกล่าวได้	 โดยจัดให้มีการอบรม 
สร้างจติสำานึกด้านสิง่แวดล้อมให้แก่พนักงานทกุระดบั	รวมถงึผูบ้ริหาร 
ที่เข้าประจำาท่ีสาขา	 โดยกำาหนดให้เข้ารับการอบรมความรู ้ด้าน 
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มเข้าทำางานผ่านการปฐมนิเทศ	ณ	สำานักงานใหญ่	 
มุง่เน้นการสือ่สารและรณรงค์ในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม	 ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและชุมชน

ผลของการดำาเนินกิจกรรมต่าง		ๆ 	 เหล่านี้	 ได้ถูกรายงานต่อผู้บริหาร
ตามสายงาน	 เพื่อนำาไปสู่แนวทางการปรับปรุง	 การกำาหนดแผนงาน
ของแต่ละส่วนงาน	และกำาหนดเป้าหมายของบริษัทฯ	ให้สามารถนำา
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

แม็คโคร ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
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ภาวะอุตสาหกรรมและ
การแข่งขัน

สถานการณ์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในปี	2562	 เผชิญความท้าทายมากกว่าปีที่ผ่านมาจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัว 
ลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี	 2562	 โดยในไตรมาสที่	 4	 ปี	 2562	 มีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ	 1.6	 ประกอบกับพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคที่มีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นจากความวิตกในสถานการณ์เศรษฐกิจและรายได้ในอนาคต

เศรษฐกิจไทยในปี	 2562	 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ	 2.4	 ลดลงเมื่อเทียบกับปี	 2561	 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ	 4.2	 อันเป็น 
ผลมาจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของมูลค่าการส่งออก	ประกอบกับการปรับตัวลดลงของการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ	

สำาหรับรูปแบบร้านค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยในปัจจุบัน	สามารถจัดแบ่งได้เป็น	6	ประเภท	ดังนี้	1 
1)	 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่	(Discount	Store/	Supercenter/	Hypermarket)	หมายถึง	ร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่	1,000	ตารางเมตร

ขึ้นไป	จำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำาวันทั้งหมวดอาหาร	(Food)	และหมวดที่มิใช่อาหาร	(Non-Food)	มีกลยุทธ์การตลาดที่
สำาคญัคือ	รปูแบบร้านค้าทนัสมยั	ทำาเล	สิง่อำานวยความสะดวก	และสามารถจำาหน่ายสนิค้าทีต่ำา่กว่าราคาตลาด	ได้แก่	เทสโก้	โลตสั	บิก๊ซี

1 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์	 การอุตสาหกรรม	 และการแรงงาน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.	 (2559).	 รายงานการพิจารณาการศึกษา	 เร่ือง	 โครงสร้างธุรกิจ 
ค้าปลีกค้าส่ง	สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

ที่มา:	สำานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การส่งออก	(แกนซ้าย) การลงทุนภาครัฐ	(แกนขวา) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม	(แกนขวา)
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการลงทุนภาครัฐ

Q1/61

(ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีก่อน) (ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีก่อน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  45



2)	 ร้านค้าส่งขนาดใหญ่บริการตนเอง	 (Cash	 &	 Carry)	 หมายถึง	 ร้านค้าส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่	 1,000	 ตารางเมตรขึ้นไป	 จำาหน่วยสินค้า 
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำาวัน	 ทั้งหมวดอาหาร	 (Food)	 และหมวดที่มิใช่อาหาร	 (Non	 Food)	 โดยสัดส่วนหมวดอาหาร	 (Food) 
มากกว่าสนิค้าหมวดท่ีมใิช่อาหาร	(Non-Food)	และขายสนิค้าในปริมาณมาก	หรือเป็นขนาดหบีห่อ	(pack	size)	ราคาขายส่ง	ได้แก่	แม็คโคร

3)	 ร้านซปุเปอร์มาร์เกต็	(Supermarket)	หมายถงึ	ร้านค้าปลกีทีม่พีืน้ทีข่ายตัง้แต่	400	ตารางเมตรขึน้ไป	จำาหน่วยสนิค้าอปุโภคบรโิภคในชวิีต
ประจำาวัน	โดยเฉพาะหมวดอาหารที่มีความสดใหม่และหลากหลายของสินค้า	และหมวดอื่น	ๆ 	ราคาจำาหน่ายตามราคาตลาด	เช่น	ท๊อปส์	
ฟู้ดแลนด์	เป็นต้น

4)	 ร้านสะดวกซื้อ	(Convenience	Stores/	Express/	Mini	Mart)	หมายถึงร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่	40	ตารางเมตรขึ้นไป	จำาหน่วย
สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำาวัน	ทั้งสินค้าอาหารและสินค้าประเภทที่มิใช่อาหาร	เน้นการบริการ	ให้ความสะดวกแก่ลูกค้า	จึงเลือก
ที่จะตั้งร้านในแหล่งชุมชน	และเปิดบริการ	24	ชั่วโมง	เช่น	7	-	Eleven	FamilyMart	เป็นต้น

5)	 ห้างสรรพสินค้า	(Department	Store)	หมายถึง	ร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่	1,000	ตารางเมตรขึ้นไป	จำาหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด	
โดยเน้นทีสิ่นค้าประเภททีม่ใิช่อาหาร	สนิค้าทีท่นัสมยั	คณุภาพสงู	จดัเรยีงสนิค้าเป็นแต่ละแผนกอย่างชดัเจน	ราคาจำาหน่ายตามราคาตลาด
หรือสูงกว่าราคาตลาด	โดยมีพนักงานบริการหน้าเคาน์เตอร์/พนักงานเดินบิล	เช่น	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล	เดอะมอลล์	โรบินสัน	เป็นต้น

6)		 ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง	 (Specialty	 Store)	 และร้านสินค้าเฉพาะอย่างราคาถูก	 (Category	 Killer)	 หมายถึง	 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มี
พื้นที่ขายตั้งแต่	 1,000	ตารางเมตรขึ้นไป	และขนาดเล็กที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่	 200	ตารางเมตรขึ้นไป	 จำาหน่ายสินค้าประเภทที่มิใช่อาหาร
เฉพาะอย่าง	มีความหลากหลายในชนิดสินค้าหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์	เช่น	เครื่องใช้ไฟฟ้า	เฟอร์นิเจอร์	อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน	ผลิตภัณฑ์
เพื่อความงามหรือเพื่อสุขภาพ	 อุปกรณ์กีฬา	 เป็นต้น	 โดยมีพนักงานเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสินค้านั้น	ๆ 	 มาบริการให้ 
คำาแนะนำาอย่างมีคุณภาพ	ราคาสินค้าค่อนข้างสูง	เช่น	วัตสัน	บู๊ทส์	เป็นต้น

ในปี	 2562	 แม้ว่าภาคธุรกิจภาคค้าส่งค้าปลีกจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	 แต่ก็ยังคงได้รับปัจจัยหนุนหลายด้าน	 
ได้แก่	 มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ	 อาทิ	 มาตรการการลดหย่อนภาษีช่วยชาติ	 มาตรการช้อปช่วยชาติ	 เป็นต้น	 การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที	่ 10	 และการเพ่ิมขึ้นของจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 ซึ่งปัจจัยต่าง	ๆ 	 เหล่าน้ีส่งผลให้ภาคธุรกิจ 
ค้าส่งค้าปลีกค้ายังคงเติบโต	 ทั้งนี้	 จากข้อมูลสมาคมผู้ค้าปลีกไทยระบุว่า	 ธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตร้อยละ	 2.8	 เมื่อเปรียบเทียบกับป	ี 2561	 
ที่เติบโตร้อยละ	3.2
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อย่างไรก็ดี	 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยังคงมีความรุนแรง	 ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างยังคงแข่งขันกัน
ทั้งในด้านการขยายสาขา	 การแข่งขันด้านราคา	 และการเพิ่มความหลากหลายและสร้างความแตกต่างในสินค้า	 โดยเฉพาะในการขยายสาขา
ผู้ประกอบการจะคัดเลือกทำาเลท่ีมีศักยภาพมากขึ้นและให้ความสำาคัญกับพัฒนารูปแบบร้านค้าให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่และเสริมสร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค	นอกจากนี้	ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมเลือกซื้อสินค้า
จากหลากหลายช่องทางมากขึ้น	ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวไปสู่กลยุทธ์การทำาการตลาดแบบ	Omni	Channel	เพื่อให้สามารถ 
เข้าถึงผูบ้รโิภคไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์	(Offline)	หรือออนไลน์	(Online)	มารวมเข้าด้วยกนั	รวมถงึนำาเอาเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการและการตลาด	ตลอดจนการใช้	Big	data	ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	(แกนซ้าย) ดัชนีค้าปลีก	(แกนขวา)

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และดัชนีค้าปลีก
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ที่มา:	กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

(ล้านคน) (ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีก่อน)
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สร้างสรรค์ 
แนวคิดธุรกิจ 
สู่ความยั่งยืน

เปิดตัวแม็คโครฟูดเซอร์วิสในรูปแบบดิจิทัล สโตร์ สาขาแรกที่ลาดกระบัง
เพื่อน�าร่องและเป็นต้นแบบห้างค้าส่งอัจฉริยะ



สร้างสรรค์ 
แนวคิดธุรกิจ 
สู่ความยั่งยืน

เปิดตัวแม็คโครฟูดเซอร์วิสในรูปแบบดิจิทัล สโตร์ สาขาแรกที่ลาดกระบัง
เพื่อน�าร่องและเป็นต้นแบบห้างค้าส่งอัจฉริยะ



การพัฒนาธุรกิจ
และแผนงานสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้าสู ่ยุคแม็คโคร 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์  
และความเชี่ยวชาญขององค์กรในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ท่ามกลางความท้าทาย 
และการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพ การลงทุนใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การต่อยอด 
ความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรม การขยายกิจการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการยกระดับ 
การด�าเนินงานขององค์กรในด้านการคัดเลือกสินค้าอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการได้มาของอาหาร ควบคู ่ ไปกับการพัฒนาศักยภาพ 
ผู ้ประกอบการร้านโชห่วยและร้านอาหารให้เติบโตอย่างย่ังยืน การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ดังกล่าวจะช่วยเก้ือหนุนให้บริษัทฯ สามารถคงความเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน สอดคล้องตามเป้าหมาย 6 ประการของกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ซึ่งเป็นรากฐาน 
ส�าคัญในการก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานให้บรรลุตามวิสยัทศัน์ “มุง่เป็นทีห่นึง่ในเรื่องการจดัหาสนิค้า 
เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ”  

ธุรกิจเติบโต มั่นคง รวดเร็วในยุคดิจิทัล ตามทิศทางกลยุทธ์
แม็คโคร 4.0
จากอิทธิพลของโลกดิจิทัลในปัจจุบันท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเน้นความรวดเร็ว	 สะดวกสบาย	 บริษัทฯ	
จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเพื่อให้เป็นแม็คโคร	
4.0	 โดยริเริ่มโครงการหลากหลาย	 เพื่อยกระดับการดำาเนินงาน 
ขององค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็น 
ผู้ประกอบการยุคใหม่	 ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ในยุคดิจิทัล	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เปิดตัวระบบนิเวศ	 O2O	 ในปีที่
ผ่านมาและได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มช่อง 
ทางการส่ังซื้อให้รวดเร็วและสะดวกสบายสำาหรับลูกค้า	 รวมทั้ง 
เพิ่มบริการที่ลูกค้าต้องการ	โดยบริษัทฯ	มุ่งเน้นการขยายระบบนิเวศ	 
O2O	 ให้ครอบคลุมการซ้ือสินค้าและบริการลูกค้าผ่านหลากหลาย 
ช่องทาง	(Omni	-	Channel	Sales	and	Services)	ประกอบด้วย	Cash	&	 

Carry,	 E	-	Commerce	 บนเว็บไซต์	 Makroclick.com	 แม็คโคร	
แอพพลิเคชั่น	 และ	 Credit	 &	 Delivery	 โดยระบบดังกล่าว 
ยังครอบคลุมถึงการจัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อ	(Pick	&	Pack)	 
บริการจัดเตรียมสินค้าตามความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร	 การจัดส่งสินค้า	 การเชื่อมต่อช่องทางการสื่อสารและ 
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าออนไลน์และออฟไลน์	 นอกจากนี	้ 
บริษัทฯ	 ยังร่วมมือกับลูกค้าผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ตอบโจทย์รูปแบบการ
บริโภคในยุคดิจิทัลและแนวโน้มความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ 
โดยบริษัทฯ	มุง่มัน่จัดโครงการฝึกอบรมต่าง	ๆ 	รวมถงึผลกัดันโครงการ 
มิตรแท้โชห่วยพลัส	 อย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งยังร่วมคิดค้นและต่อยอด 
บริการใหม่	ๆ 	 ที่ฝึกอบรมและเรียนรู้ทักษะเก่ียวกับธุรกิจอาหารให้ 
กับลูกค้าโฮเรก้าผ่านหลักสูตรใหม่	ๆ 	 บนแพลตฟอร์ม	 “แม็คโคร  
โฮเรก้า อคาเดมี” (Makro	HoReCa	Academy	หรือ	MHA)
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บรษิทัฯ	ยงัคงดำาเนนิงานตามกลยทุธ์การปรบัองค์กรเข้าสูร่ะบบดิจทิลั	 
(Digital	Transformation)	โดยเปิด	Digital	Store	2	แห่ง	ได้แก่	สาขา
ลาดกระบังและสาขารามคำาแหง	 24	 ซึ่งอยู่ในช่วงประเมินผลระบบ 
ดิจิทัลใน	 Digital	 Store	 สาขาต้นแบบดังกล่าว	 เพื่อนำาไปปรับปรุง 
และขยายผลไปสู่สาขาอื่น	ๆ 	เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ผู้ประกอบการและพนักงานของบริษัทฯ	

นอกจากนั้น	บริษัทฯ	 จะเร่งการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	Data)	
เพ่ือนำามาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าสมาชิกกว่า	 3	 ล้านราย	
รวมทัง้ปรบัปรงุประสทิธภิาพการทำางานภายในองค์กรและการพัฒนา
ระบบ	Automation	ต่าง	ๆ 	เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการทำางาน	เช่น	
Robotic	Process	Automation	หรือ	RPA	และระบบบริหารจัดการ
การสั่งซื้อสินค้า	(Order	Management	System)	เป็นต้น

จากการที่แม็คโครประเทศไทยได้นำาร่องในการพัฒนาระบบ	O2O	
และระบบดิจิทัล	 ต่าง	ๆ 	 บริษัทสามารถท่ีจะนำาระบบเหล่านี้ไปใช้ใน
การดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศนอกเหนือจากการขายแบบ	Cash	&	
Carry	 โดยเพิ่มช่องทางการขาย	 Online	 และ	Offline	 รวมทั้งเพ่ิม
ประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าจาก
แม็คโครในต่างประเทศ

โครงการขยายธุรกิจภายในประเทศ  
ด้วยเครอืข่ายศูนย์จำาหน่ายสนิค้า	134	สาขา	ท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ
ในหลากหลายรปูแบบ	บรษิทัฯ	ยงัคงเดินหน้าขยายธุรกจิศูนย์จำาหน่าย
สินค้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง	 โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะมุ่งการขยายสาขาในรูปแบบ	 แม็คโคร	
ฟูดเซอร์วิส	 ที่มีพื้นท่ีขายเฉลี่ย	 1,000	 -	 3,000	 ตารางเมตรเป็น
หลัก	 เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของภาคธุรกิจการบริการด้านอาหาร	 
รวมถึงส่งเสรมิการเข้าถงึลกูค้ากลุม่โฮเรก้า	โดยเฉพาะในพืน้ทีท่่องเทีย่ว 
และพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีศักยภาพสูง	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	เป็นแหล่ง
รวบรวมอาหารสดและอาหารแช่แข็งเกือบทุกชนิด	 ประกอบกับ 
บรษัิทฯ	มีช่องทางการขายสนิค้าและให้บรกิารท่ีหลากหลาย	(Omni	- 
Channel	Sales	and	Services)	ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูและมคีวามสะดวก 
สบายในการชำาระเงินผ่าน	 E-Payment	 ดังน้ัน	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึง 
โอกาสในการส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คุีณภาพของแมค็โครแก่ 
ลูกค้ากลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้มาใช้บริการท่ีศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร	 
อาท	ิบรษิทัผูป้ระกอบการโรงงานทีม่โีรงอาหารสำาหรบัพนักงาน	โรงแรม 
ระดับ	 4	 ถึง	 5	 ดาว	 ภัตตาคารช้ันนำาที่มีสาขาจำานวนมากและ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดใหญ่	เป็นต้น	ซึง่แมค็โครสามารถตอบ 
สนองความต้องการในเรื่องสินค้าหลากหลายและราคาที่เหมาะสม 
โดยผ่านช่องทางการขายต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ

บริษัทฯ	 ยังคงพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เฉพาะเจาะจงสำาหรับ 
ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น	(Customization)	ควบคู่ไปกับการขยาย 
สาขาศูนย์จำาหน่ายสินค้า	 เพื่ออำานวยความสะดวกและยกระดับ 
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจของลูกค้า	 เช่น	 การให้บริการ 
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีความพร้อมในการขนส่งสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานสากล	 สามารถขนส่งสินค้าทั้งอาหาร
สด	 อาหารแช่แข็ง	 และอาหารแช่เย็นให้กับลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารได้อย่างปลอดภัย	สดใหม่	และคุณภาพดี	นอกจากนี้	บริษัทฯ	 
ยังมุ ่งยกระดับสินค้าภายใต้แบรนด์แม็คโคร	 ได้แก่	 เอโร่	 (aro) 
เซพแพ็ค	 (Savepak)	 เอ็มแอนด์เค	 (M&K)	 คิว-บิซ	 (Q-BIZ)	 และ 
โปรเทค	(Protech)	รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ของกลุ่มธุรกิจ	Food	 
Service	APME	ให้เหมาะสมกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
ในแต่ละตลาด	 อีกทั้งให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 สินค้า	 
และบรกิารใหม่	ๆ 	ทีส่อดคล้องกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	 
เช่น	ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ	และการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

โครงการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
การขยายสาขา
ตามแผนงานของบริษัทฯ	 ที่จะขยายสาขาไปยังต่างประเทศโดยใช้
ประสบการณ์	 ความสำาเร็จของแม็คโครในประเทศไทยเป็นต้นแบบ 
ในการไปดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ	 โดยเฉพาะความสำาเร็จใน 
ด้านธุรกิจ	 Food	 Service	 ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ 
ผูป้ระกอบการรายอืน่	ในปีทีผ่่านมาบริษทัฯ	ได้ขยายธรุกิจศนูย์จำาหน่าย 
สินค้าไปยังประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตสูง	และส่วนหนึ่งเป็นประเทศ
ที่เศรษฐกิจจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

บริษัทฯ	 ได้ลงทุนในประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปลายปี	 2560	 ซ่ึง 
ประสบความสำาเร็จในการเปิดสาขาแรกที่กรุง	Phnom	Penh	และมี 
แผนงานทีจ่ะนำาองค์ความรูจ้ากสาขาแรกไปใช้ปรบัปรงุการดำาเนนิงาน 
ของสาขาที่	2	ณ	เมือง	Siem	Reap	รวมถึงการขยายสาขาอื่นต่อไป 
เช่นเดียวกันบริษัทฯ	 ได้เร่ิมดำาเนินธุรกิจในประเทศอินเดียภายใต ้
แบรนด์	LOTS	ในกลางปี	2561	โดยผลประกอบการของร้านค้าที่เปิด 
ดำาเนินการจำานวน	3	สาขายงัต้องมกีารปรับปรุงให้มปีระสทิธิภาพสงูข้ึน	 
โดยได้ทดลองให้สาขาที่เปิดล่าสุดเป็นสาขาต้นแบบในการเพิ่ม 
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาลูกค้าและพัฒนาพนักงาน 
(Store	 of	 Learning)	 และบริษัทฯ	 ยังคงมีแผนงานที่จะขยายสาขา 
เพิ่มเติมในประเทศอินเดียต่อไป	 สำาหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
บริษัทฯ	 ได้เร่ิมเปิดดำาเนินการเมื่อช่วงไตรมาสที่	 3	 ของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งยังอยู่ในช่วงติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน	 และยังมีแผน 
ขยายสาขาในรูปแบบ	Food	Service	Store	ต่อไป
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สำาหรับการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 บริษัทฯ	
คาดว่าจะเปิดสาขาแรกในปี	 2563	 ซึ่งจะต้องใช้เวลาติดตามและ
ประเมินผลการดำาเนินงานและมีแผนงานท่ีจะขยายสาขาต่อไป	 

ในขณะเดียวกัน	 บริษัทฯ	 ยังคงยึดมั่นในพันธกิจของการเป็นที่รักใน 
ท้องถิ่น	 และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม	 บริษัทฯ	 จึงได ้
กำาหนดแผนงานที่จะต่อยอดโครงการ	 “มิตรแท้โชห่วย” ไปยัง 
ประเทศต่าง	ๆ 	 ที่เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	 โดยมีการศึกษาและวิเคราะห ์
พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในพื้นที่	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและ 
บริบทในการดำาเนินธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยในท้องถิ่น	 เพื่อกำาหนด 
แนวทางการพัฒนาร้านค้าโชห่วยที่เหมาะสม	พัฒนาคู่มือการบริหาร 
จดัการร้านโชห่วยเป็นภาษาท้องถ่ินเพือ่เป็นแหล่งข้อมลูความรูส้ำาหรบั 
ผู้ประกอบการ	 และร่วมมือกับเกษตรกรผักผลไม้และผู้ประกอบการ 
อาหารทะเลท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ	ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
มาตรฐานการดำาเนินงานระดับสากล	 เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า 
และกระบวนการทำางานของผู้ประกอบการให้มปีระสิทธิภาพ	สามารถ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้	 นำามาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สำาหรบัธรุกจิ	Food	Service	ภายใต้กลุม่ธรุกจิ	Food	Service	APME	
ซึง่ดำาเนินธรุกจิในประเทศไทย	สงิคโปร์	สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์	ฮ่องกง	
เวียดนาม	 และกัมพูชา	 มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำาด้านสินค้าอาหาร
ระดับพรีเมี่ยม	เพื่อต่อยอดสินค้าและบริการของแม็คโคร	โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาและผลติสนิค้า	Own	Brand	ภายใต้แบรนด์	Carne	Meats	
และ	 Ocean	 Gems	 ซึ่งเป็นการนำาความรู้	 และประสบการณ์จาก	 
Indoguna	Singapore	มาผลิตและจำาหน่ายในประเทศอื่นที่มีบริษัท	 
ของกลุ่มธุรกิจ	 Food	 Service	 APME	 ต้ังอยู่	 รวมถึงการประสาน 
ประโยชน์กับแม็คโครในทุกประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ลูกค้าและยกระดับอาหารปลอดภัยและอาหารคุณภาพในกลุ่มธุรกิจ 
HoReCa	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ยงัมแีผนงานทีจ่ะศกึษาความเป็นไปได้ใน 
การนำาธุรกิจรูปแบบร้านอาหาร	Maxzi	มาเปิดบริการในประเทศที่มี 
ธุรกิจของแม็คโครหรือ	Food	Service	APME	ดำาเนินการอยู่แล้ว
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โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1.1 ข้อมูลหลักทรัพย์
 ณ	 วันกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	 (Record	 Date)	 วันที่	 23	 สิงหาคม	 2562	 บริษัทฯ	 มีทุนจดทะเบียนจำานวน	 

2,400,000,000	 บาท	 เป็นทุนชำาระแล้วจำานวน	 2,400,000,000	 บาท	 โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น	 4,800,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ	0.50	บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

รำยชื่อ
จ�ำนวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

(ร้อยละ)

1.	 บริษัท	สยามแม็คโคร	โฮลดิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด* 2,640,302,800 55.01

2.	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)* 1,827,598,700 38.07

3.	 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	 41,057,600	 0.86

4.	 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	 28,956,800	 0.60

5.	 นายปริญญา	เธียรวร	 27,150,000	 0.57

6.	 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	75/25	 18,384,200	 0.38

7.	 AIA	COMPANY	LIMITED-EQAP-D	FUND	1	 15,882,000	 0.33

8.	 กองทุนเปิด	บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	 11,241,700	 0.23

9.	 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	 8,425,000	 0.18

10.	AIA	COMPANY	LIMITED-EQTG-D	FUND	1	 7,677,000	 0.16

รวม 4,626,675,800 96.39

หมายเหตุ : 
*	 บริษัท	สยามแม็คโคร	โฮลดิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	และ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพีออลล์	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมกัน	ร้อยละ	93.08	ของหุ้นที่ออกและเรียกชำาระแล้วทั้งหมด
**	 ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท	 ไทยเอ็นวีดีอาร์	 จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน	 

โดยเฉพาะชาวต่างชาต	ิให้สามารถลงทนุในหุน้สามัญของบริษัทจดทะเบยีนได้	โดยไม่ตดิเร่ืองเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาต	ิ(Foreign	Limit)	 
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน
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1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 หากไม่มีความจำาเป็นอื่นใด	 คณะกรรมการบริษัท	 สยามแม็คโคร	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี	โดยเริ่มจากผลการ
ดำาเนินงานตั้งแต่ปี	2537	เป็นต้นไป

	 ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

1.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2557 - 2561)

2557* 2558 2559 2560 2561

กำาไรต่อหุ้น	(บาท) 1.03 1.12 1.13 1.29 1.24

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 0.77 0.85 0.85 0.96 0.96

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ) 75.10 75.90 75.40 74.60 77.50

หมายเหตุ:	 *	ในปี	2558	ได้มกีารปรบัปรงุงบกำาไรขาดทนุรวม	งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	ย้อนหลงัปี	2557	เนือ่งจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่19	 
	 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
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โครงสร้างการจัดการองค์กร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

ประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

เอเชียแปซิฟิก 
และตะวันออกกลาง

รองประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริหารการเงิน

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริหารทรัพยากร

บุคคล
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2. การจัดการองค์กร
2.1 โครงสร้างการจัดการ
 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	

• คณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการชุดย่อย	 ที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำาคัญซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	จำานวน	3	คณะ	 ได้แก่	
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน	และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

• คณะผูบ้รหิาร	โดยมปีระธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	-	กลุ่มธรุกจิสยาม
แม็คโครเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีกรรมการ 
จำานวน	15	ท่าน	ประกอบด้วย
• กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	จำานวน	7	ท่าน	โดยในจำานวนน้ีประกอบ
ด้วยกรรมการอสิระ	จำานวน	5	ท่าน	(เท่ากบั	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการ 
ทั้งหมด)

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 (มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	 จำานวน	
8	ท่าน

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการ	และรองประธานกรรมการ	ทัง้น้ี	ประธานกรรมการ	หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย 
มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ	มีเวลาเพียงพอ 
ที่จะศึกษา	 พิจารณา	 และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง	ๆ 	 โดยประธานกรรมการจะทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม	 เว้นแต่กรณีที ่
ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา	 ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธาน 
ในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง วันที่ ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรก

1.	 นายอาสา	สารสิน1) ประธานกรรมการ 26	มกราคม	2537

2.	 นายโชติ	โภควนิช2) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	ประธาน 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

5	กรกฎาคม	2556

3.	 นายเรวัต	ฉำ่าเฉลิม กรรมการอิสระ/	ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 28	สิงหาคม	2562

4.	 นางกรรณิการ์	งามโสภี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 28	สิงหาคม	2562

5.	 นายจักร	บุญ-หลง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ 28	สิงหาคม	2562

6.	 นายประสพสุข	บุญเดช กรรมการอิสระ/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 8	พฤศจิกายน	2562

7.	 นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ/	รองประธานกรรมการที่	1/	กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

5	กรกฎาคม	2556

8.	 นางสุชาดา	อิทธิจารุกุล กรรมการ/	รองประธานกรรมการที่	2/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

29	สิงหาคม	2539

9.	 ดร.ประเสริฐ	จารุพนิช กรรมการ 7	พฤษภาคม	2531

10.	 นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล กรรมการ	 5	กรกฎาคม	2556

11.	 นายปิยะวัฒน์	ฐติะสทัธาวรกลุ กรรมการ 5	กรกฎาคม	2556

12.		นายณรงค์	เจียรวนนท์ กรรมการ 5	กรกฎาคม	2556

13.	 นายอดิเรก	ศรีประทักษ์ กรรมการ 5	กรกฎาคม	2556

14.	 นายอำารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ 5	กรกฎาคม	2556

15.	 นางเสาวลักษณ์	ถิฐาพันธ์ กรรมการ/	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	
สายงานบริหารการเงิน

15	ธันวาคม	2547

หมายเหตุ
1)	 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการ	วันที่	9	สิงหาคม	2562
2)	 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการ	วันที่	9	สิงหาคม	2562/	ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการ 
	 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	วันที่	28	สิงหาคม	2562
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รายชื่อกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562

รำยชื่อ ต�ำแหน่งก่อนกำรลำออก วันที่ลำออก

1.	 นายอรรถพร	ข่ายม่าน กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 9	สิงหาคม	2562

2.	 นายชวลิต	อัตถศาสตร์ กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 9	สิงหาคม	2562

3.	 นายธีระ	วิภูชนิน กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ/	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	

9	สิงหาคม	2562

4.	 ดร.	ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ/	ประธานคณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการ	 10	สงิหาคม	2562

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

รำยชื่อ
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวำคม

เพิ่มขึ้น/ลดลง
2562 2561

1.	 นายอาสา	สารสิน - - -

2.	 นายโชติ	โภควนิช - - -

3.	 นายเรวัต	ฉำ่าเฉลิม 10,000(1) 	 -	(2) -

4.	 นางกรรณิการ์	งามโสภี - 	 -	(2) -

5.	 นายจักร	บุญ-หลง - 	 -	(2) -

6.	 นายประสพสุข	บุญเดช - 	 -	(2) -

7.	 นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์ - - -

8.	 นางสุชาดา	อิทธิจารุกุล - - -

9.	 ดร.ประเสริฐ	จารุพนิช 200 200 -

10.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล - - -

11.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล - - -

12.	นายณรงค์	เจียรวนนท์ - - -

13.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์ - - -

14.	นายอำารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์ - - -

15.	นางเสาวลักษณ์	ถิฐาพันธ์ - - -

16.	นายชิ	หลุง	ลิน - - -

17.		นายพอล	สตีเฟ่น	ฮาวเว่ - - -

หมายเหตุ: (1)	ถือหุ้นโดยคู่สมรส

 (2)	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี	2562
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กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายก่อศักด์ิ	 ไชยรัศมีศักดิ์	 หรือ	 นายอำารุง	 สรรพสิทธิ์วงศ์	 หรือ	 
นายณรงค์	 เจียรวนนท์	 หรือ	 นายประเสริฐ	 จารุพนิช	 คนใดคนหนึ่ง	 
ลงลายมือชื่อร่วมกับ	 นางสุชาดา	 อิทธิจารุกุล	 หรือ	 นางเสาวลักษณ์	 
ถฐิาพันธ์	หรอื	นายพทิยา	เจยีรวิสฐิกลุ	หรอื	นายปิยะวัฒน์	ฐติะสทัธาวรกลุ	 
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ข้อบงัคับบรษิทัฯ	กำาหนดให้คณะกรรมการของบรษิทัฯ	จะต้องประกอบ 
ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า	(5)	คน	หรอืจำานวนขัน้ตำา่ตามท่ีกฎหมาย
และมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นกำาหนดแต่ไม่เกินสิบห้า	 (15)	 คน	 และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด	 ต้องมีถิ่นที่ 
อยูใ่นประเทศไทย	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะต้องเป็นผูม้คีณุสมบตัิ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด	 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
หรือไม่ก็ได้	ทั้งนี้	ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย	1	คน	
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/	อุตสาหกรรมที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ
1)	 ประธานกรรมการ	 หรือผู ้ที่ประธานกรรมการมอบหมายม ี

หน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยส่งหนังสือนัด
ประชมุไม่น้อยกว่า	7	วนัก่อนวนัประชมุ	เพือ่ให้กรรมการบริษทัฯ	
มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา	 พิจารณา	 และตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
ในเรื่องต่าง	ๆ 	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2)	 มบีทบาทในการกำาหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

3)	 มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ	 จัดสรรเวลา 
ให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำาเสนอข้อมูล	 สนับสนุนและเปิด
โอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	
ควบคุมประเด็นในการอภิปราย	และสรุปมติที่ประชุม

4)	 มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการ	เช่น	การแสดงตน	งดออกเสียงลงมติ	
และการออกจากห้องประชุม	 เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระ 
ที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5)	 สื่อสารข้อมูลสำาคัญต่าง	ๆ 	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้รับทราบ
6)	 สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 และทำา

หน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม	 เพื่อควบคุมการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ	และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

7)	 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต
อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ตาม
กฎหมาย	และตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่กำาหนดทิศทางและนโยบาย 

หลักของบริษัทฯ	 ที่ชัดเจน	 เหมาะสม	 ตามสภาพแวดล้อมและ 
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง	ๆ 	พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกคน 
ในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกนั	นอกจากน้ี	มหีน้าทีก่ำากบั 
ดูแลฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 ด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม	 ภายใต้กรอบข้อกำาหนดของกฎหมาย	
จริยธรรมทางธุรกิจ	 ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ	และระดับสากล

2)	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าทีใ่นการกำาหนดวสิยัทศัน์วตัถปุระสงค์	
เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะปานกลาง	 พร้อมท้ังแผนการดำาเนิน
งาน	และงบประมาณประจำาปี	ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ 
เป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ	โดยพิจารณาถงึการจดัสรรทรพัยากร
และการควบคุมการดำาเนินงานที่เหมาะสม	รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม	 ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง	ๆ 	 ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย	value	chain	ตลอดจน 
กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน 
และงบประมาณประจำาปีที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด	 ให้แก่กิจการรวม 
ทั้งสนับสนุนให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงานกลยุทธ์และ 
ภารกิจบริษัทฯ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

3)	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ต้องจดัทำากฎบัตรคณะกรรมการบรษัิทฯ	
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณของบริษัทฯ	เพื่อให้
กรรมการบรษิทัฯ	ผูบ้รหิาร	พนักงาน	รวมถงึลูกจ้างทกุคน	ใช้เป็น
แนวทางในการประพฤตปิฏบัิตคิวบคู่ไปกบัข้อบังคับและระเบยีบ
ของบริษัทฯ	 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย

4)	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ต้องปฏบัิตหิน้าทีด้่วยความรูค้วามสามารถ
อย่างเตม็ที	่รับผดิชอบต่อการตดัสนิใจของตนเอง	โดยใช้ดลุยพนิจิ
อย่างอิสระบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต	 ระมัดระวังและ
รอบคอบ	โดยคำานึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	และเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

5)	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าทีใ่นการอนมุตัใินส่วนการดำาเนนิการ 
ทางการเงนิเกีย่วกบัการลงทนุของบรษิทัฯ	โดยคำานึงถงึผลประโยชน์	 
สูงสุดของบริษัทฯ	และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

6)		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ต้องให้บรษัิทฯ	และบรษิทัย่อยมรีะบบบญัชี	 
การรายงานทางการเงิน	 การสอบบัญชี	 การบริหารความเสี่ยง	 
การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในทีม่คีวามน่าเชือ่ถือ	 
มกีารตดิตาม	ประเมนิผล	และทบทวนระบบการบริหารความเสีย่ง	 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำา	 เพื่อให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
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7)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม
ในกิจการใด	ๆ 	 ซึ่งมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ	 หรืออาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 รวมทั้ง 
สอดส ่องดูแลเรื่องการจัดการแก ้ไขป ัญหาความขัดแย ้ง 
ทางผลประโยชน์	 และรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ตลอดจนดูแลให้มี
แนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การทำารายการดังกล่าวเป็นไปตาม 
ขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูล	 ตามที่กฎหมาย
กำาหนดและเพื่อให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 และ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ	

8)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ	 เพื่อให้ 
คำาแนะนำาทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีค่ณะกรรมการ
จะต้องทราบ	 เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ	 ปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง	ๆ 	ที่มีผลบังคับใช้

9)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ	 และรายบุคคลเป็นประจำา 
ทกุปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	โดยร่วมกนัพจิารณาผลการดำาเนนิงาน 
และปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

10)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่ประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	 เป็นประจำาทุกป	ี 
และกำาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร

11)	 กรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 หากมีภารกิจสำาคัญท่ี 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบรษัิทฯ

12)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัต ิ
ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 และจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ	ไม่น้อยกว่าปีละ	1	ครั้ง

13)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าท่ีกำากับดูแลให้มีการส่งเสริม 
การสร้างนวัตกรรม	 และนำานวัตกรรม	 และเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนั	โดยยงัอยูบ่นพืน้ฐานของ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

14)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่กำาหนดนโยบายการกำากับดูแล
บริษัทย่อย	 รวมถึงระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร	หรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย	ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสม

15)	 คณะกรรมการบริษทัฯ	มหีน้าทีส่่งเสรมิให้มกีารพฒันากรรมการ
อย่างสมำา่เสมอ	เช่น	การเข้าร่วมการอบรม	การสมัมนา	การดงูาน
ต่างประเทศ	เป็นต้น	

16)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่ง	
(succession	 plan)	 เพื่อเป็นการเตรียมการสืบทอดตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง	 และให้กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่รายงานผลการดำาเนนิงาน	ตามแผนสบืทอดตำาแหน่ง 
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

17)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ควรดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน	
พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร	ได้แก่	การเงิน	การผลิต	ภูมิปัญญา	
ด้านบุคลกร	 สังคมและความสัมพันธ์	 และธรรมชาติให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 โดยคำานึงถึงการเปลี่ยน 
แปลงของปัจจัยภายในและภายนอก

18)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทำานโยบายและ 
แนวปฏบิตัด้ิานการต่อต้านคอร์รปัชนั	รวมถงึส่งเสรมิและปลกูฝัง 
ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย	 และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

19)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซ่ึงรวมถึง
งบการเงิน	รายงานประจำาปี	แบบ	56-1	สามารถสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการดำาเนินงานอย่างเพียงพอ	 รวมทั้งสนับสนุน
ให้บริษัทจัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส	อน่ึง	ในกรณทีีก่าร
เปิดเผยข้อมูลรายการใด	 เกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่ง 
เป็นการเฉพาะกรรมการรายน้ัน	ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมลูใน
ส่วนของตนมีความครบถ้วน	ถูกต้องด้วย

20)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่กำากับดูแลให้ฝ ่ายบริหาร 
มีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและ 
มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ	 และในกรณีที่
บริษทัฯประสบปัญหาหรือมแีนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงนิ	 
คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ	กำาหนดแผนการ
แก้ปัญหาทางการเงนิ	เพือ่ความอยูร่อด	และ/หรอืเพือ่ประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

21)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 
และดำาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 รวมถึงการ
ดำาเนนิการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
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หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - กลุม่ธรุกจิ 
สยามแม็คโคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ทำาหน้าท่ีเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจ 
ตามปกติของบรษัิทฯ	โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณทีไ่ด้รบั 
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด	ซื่อสัตย์	สุจริต	และ
หน้าที่ในการกำากับดูแลกิจการ	 ให้มีการดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์ 
แก่บริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม	 
รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ัวไป	 และข้อมูลด้านการเงิน 
ของบริษัทฯ	 ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี	 และไม่ทำาการใดท่ีมีส่วน 
ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัทฯ
เพื่อให้เป็นไปตาม	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	
พ.ศ.	2551	มาตรา	89/15	และมาตรา	89/16คณะกรรมการบริษัทฯ	
ได้มีมติแต่งตั้งให้	นางสาวกัญญ์ภัสสร์	ประยูรโภคราช	ดำารงตำาแหน่ง
เป็นเลขานกุารบรษัิทฯ	ตัง้แต่วันท่ี	1	มถินุายน	2562	เพือ่ปฏบิตัหิน้าที่
ตามที่กฎหมายกำาหนด	โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้	
1)	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก.	 ทะเบียนกรรมการ
ข.	 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะ

กรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
ค.	 หนงัสือนดัประชุมผูถ้อืหุน้	และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้

2)	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย	 ที่รายงานโดยกรรมการหรือ 
ผู้บริหาร

3)	 ดำาเนินการอ่ืน	ๆ 	 ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศ
กำาหนด

4)	 จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย	 (กรรมการ/	 ผู้บริหาร/	
บุคคลที่เกี่ยวข้อง)	 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ 
ตรวจสอบทราบภายในเจด็วัน	นบัแต่วันท่ีบรษิทัฯ	ได้รบัรายงานนัน้ 
จากกรรมการและผู้บริหาร

5)	 ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และ
ความซื่อสัตย์สุจริต	 รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	มติคณะกรรมการ	ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติเลขานุการบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวกัญญ์ภัสสร์	ประยูรโภคราช	
อายุ			 41	ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ		 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร		 ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตร	ีอกัษรศาสตรบัณฑิต	สาขาวชิาภาษาองักฤษ	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 หลักสูตรนานาชาติ	 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	22/2007
• หลักสูตร	Effective	Minute	Taking	(EMT)	รุ่น	7/2007	
• หลักสูตร	Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่น	3/2010
• หลักสูตร	ASEAN	CG	Scorecard	Coaching	(มกราคม	2562)
• หลักสูตร	 Anti-Corruption:	 The	 Practical	 Guide	 (ACPG)	 
รุ่น	50/2019

• อบรมการใช้งานระบบ	SET	Link	(กันยายน	2562)
• Enhancing	 Good	 Corporate	 Governance	 based	 on	 CGR	
Scorecard	(กันยายน	2562)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• หลกัสตูร	Advances	for	Corporate	Secretaries	(กรกฎาคม	2558)

ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ  
• หลักสูตร	TQA	Application	Report	Writing	 
โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ประจำาปี	2553 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	(สิงหาคม	2553)	

• หลักสูตร	“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562” 
(กรกฎาคม	2562)

• หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Executives	 
(กันยายน	2562)

ประวัติการท�างาน
2550	-	2554	 ผูค้วบคมุและสนับสนนุงานเลขานุการบรษิทั	
	 บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	
2555	-	2557	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัท
	 บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)
2557	-	2561	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
	 บริษัท	สิงห์	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)
1	ม.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการอาวุโส	-	เลขานุการบริษัท
	 แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์	 และ 

นักลงทุนสัมพันธ์	
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
1	มิ.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	 เพ่ือกลั่น
กรองและกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เฉพาะเรื่อง	 ทั้งน้ี 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีประสิทธิภาพ	
และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ	และให้เป็นไปตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบั
ของ	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระ	จำานวน	3	ท่าน	ดังนี้
1.	 นายโชติ	โภควนิช
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)
2.	 นางกรรณิการ์	งามโสภี	
	 กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)
3.	 นายจักร	บุญ-หลง
	 กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ :	คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วน	ตามที่	ก.ล.ต.	และ 
ตลท.	 กำาหนดเพื่อทำาหน้าท่ีสอบทานการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 รายการ
ทางการเงิน	 ระบบการควบคุมภายใน	 คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี	 รวมทั้ง	
พิจารณารายการระหว่างกัน	 โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ 
และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะทำาหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง	และ

เพียงพอ
2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 และระบบการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พิจารณาคุณสมบัติ	 ความเป็นอิสระ	 ผลการปฏิบัติงาน	 และ 
ค่าสอบบญัชขีองผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก	เพือ่พจิารณาแต่งตัง้
หรือถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก

5.	 พิจารณาเข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.	 สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์		ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาด 
หลักทรัพย์	 ท้ังนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำาปีของบรษิทัฯ	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก.	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นที่เชื่อถือได้ 

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข.	 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการบรหิารความ

เสี่ยง	และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค.	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ง.	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ.	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
ฉ.	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการเข้า

ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช.	 ความเห็นหรือข้อสังเกตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ

จากการปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ.	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

8.	 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง	 และแบบประเมิน 
ตนเอง	เกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัของบริษัทฯ	ตาม
โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ

9.	 ปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่น	ๆ 	 ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ	
มอบหมายโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องด้วย

ในรอบปี	 2562	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2562	ประกอบด้วยกรรมการ	จำานวน	3	ท่าน	ดังนี้
1.	 นายโชติ	โภควนิช
	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
	 (กรรมการอิสระ)
2.	 นายประสพสุข	บุญเดช
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	(กรรมการอสิระ)
3.		 นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
1.	 คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารง

ตำาแหน่งกรรมการชดุต่าง	ๆ 	เพือ่ให้มอีงค์ประกอบ	และคณุสมบตัิ
ตามกฎหมาย/	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	โดยคำานงึถึงความหลากหลาย 
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ	เช่น	ทักษะ	ประสบการณ์	เพศ	 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 การอุทิศ 
เวลา	 และนำาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อ
พจิารณาอนมุตัหิรอืนำาเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	
ซึง่จะนำาเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเพือ่พจิารณาอนมุตั	ิ(แล้วแต่กรณ)ี

2.	 พิจารณาหลักเกณฑ์	 และกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ 
บรษัิทฯ	และกรรมการชุดต่าง	ๆ 	ท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ	แต่งตัง้ 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และ
ความรับผิดชอบ	 โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทน 
ของบริษัทอื่น	ๆ 	ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	หากพิจารณาแล้วเห็น
ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผู้ถือหุ้นเดิม	 ให้นำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาเพื่อนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพือ่พจิารณาอนุมตั	ิและประเมนิผลการปฏิบตังิานและพจิารณา 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 กลุ่ม
ธุรกิจสยามแม็คโคร	 โดยให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.		 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	โดย
ให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาอนุมติั	เว้นแต่
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มอบหมายให้กรรมการบรษัิทฯ	ท่านใด
ท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมินผล

4.	 สนับสนุนให้บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมาย 
ในรอบปี	 2562	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ประกอบ
ด้วยกรรมการ	จำานวน	3	ท่าน	ดังนี้
1.		 นายเรวัต	ฉำ่าเฉลิม	
	 ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	(กรรมการอิสระ)
2.	 นายจักร	บุญ-หลง
	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ	(กรรมการอิสระ)
3.	 นายอำารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์
	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
1.	 กำาหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด ้านการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อใช้เป็น 
หลักปฏิบัติของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือสืบต่อไป	

2.	 กำาหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุน	 ให้มีการประเมินระดับ 
มาตรฐานการกำากบัดูแลกจิการภายในองค์กรด้วยตนเอง	รวมทัง้
เข้ารับการตรวจประเมนิจากองค์กรภายนอกทีม่ชีือ่เสยีง	และเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำา	

3.		 กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามหลักการ
กำากบัดแูลกจิการทีด่	ีของสถาบันกำากบัฯ	ได้แก่	ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

4.	 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 
อย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล 
และข้อเสนอแนะของสถาบันกำากับฯ	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.		 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดี	ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	และให้มี 
ผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ

6.	 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

ในรอบปี	2562	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1.	 ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของจำานวนหุน้ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	ๆ 	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	
พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	 หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือของผู ้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว	ไม่น้อยกว่า	2	ปี	 
ทั้งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ	หรือทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็น	 บิดามารดา	 คู่สมรส	 
พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	 ผู้ถือ 
หุน้รายใหญ่	ผูม้อีำานาจควบคมุ	หรือบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
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4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ	่
บริษัทย่อย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามวรรคหน่ึง	รวมถงึ
การทำารายการทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ	
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 
ด้วยการรับหรอืให้กู้ยมื	คำา้ประกัน	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนั 
หนี้สิน	 รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให ้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่
ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	 20	
ล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า	 ทั้งน้ี	 การคำานวณ
ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมลูค่าของรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 แต่ใน 
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น 
ในระหว่าง	 1	 ปี	 ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดยีวกนั

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ	บรษิทัใหญ่	บริษทัย่อย	 
บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของ
สำานักงานสอบบัญชี	 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ 	ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจาก	บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของ 
ผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
ทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน 
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 
ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	หรือถือหุ้นเกิน	 
ร้อยละ	0.5	ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

10.	 กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน	9	ปี	

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ	 1	 ถึงข้อ	 10	 อาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการ	ให้ตดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษิทัฯ	 
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ 
ขององค์คณะ	(collective	decision)	ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ	 แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ 
เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ	 ให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำาหนดตามข้อ	 4	 หรือข้อ	 6	 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็น	 ว่าการแต่งตั้งบุคคล 
ดังกล่าว	 ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่
เป็นอิสระ	และบริษัทฯ	ได้เปิดเผย	ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว	
ก.	 ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

ที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำาหนด

ข.	 เหตผุลและความจำาเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอิสระ

ค.	 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ในการเสนอให้มีการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการ	 ซึ่งไม่ได้เป็น 
ผู้บริหาร	 ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเอง	 อย่างเป็น 
อสิระ	สำาหรับการเสนอแนะความคิดเหน็ต่าง	ๆ 	เพ่ือพัฒนาการปฏบิตั ิ
หน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ	 รวมทั้งการกำาหนดแนวทางการพัฒนา 
คณุภาพการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีบรษิทัฯ	จงึได้กำาหนดให้มกีารประชมุ 
กรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และการประชุมคณะกรรมการ 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหัวข้อ	การสรรหากรรมการ
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	

รำยชื่อบริษัท
SML

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

นายอาสา	สารสิน

นายโชติ	โภควนิช

นายเรวัต	ฉำ่าเฉลิม

นางกรรณิการ์	งามโสภี

นายจักร	บุญ-หลง

นายประสพสุข	บุญเดช

นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์

นางสุชาดา	อิทธิจารุกุล ,«        
ดร.ประเสริฐ	จารุพนิช

นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล  
นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล

นายณรงค์	เจียรวนนท์

นายอดิเรก	ศรีประทักษ์  
นายอำารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์

นางเสาวลักษณ์	ถิฐาพันธ์ ,«   
นายชิ	หลุง	ลิน «
นายพอล	สตีเฟ่น	ฮาวเว่ «
นางสาวธัญมาส	วรชาติ  
นางรัทยา	เงินบำารุง

นายธนิศร์	เจียรวนนท์

นายศักดิ์สิทธิ์	ปานุราช  
นายยุทธภูมิ	เจริญสุข

นายชัยพร	ตรีเลิศกุล   
Mr.	Teo	Hong	How	Jackie  
Mr.	Nishant	Rayirath

Ms.	Dy	Sopheak	Pagna

Oknha	Seng	Nhak

Mr.	Gauthier	Bouillot

Ms.	Helene	Raudaschl   
Mr.	Aung	Din  

หมายเหตุ :	ตำาแหน่ง
£	 =	ประธานกรรมการ	  	 =	 กรรมการ	 	
	 =	กรรมการอิสระ	 	 =	 ผู้บริหารระดับสูง	

ชื่อบริษัท
SML บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน) SFS บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จำากัด
PRO บริษัท	โปรมาร์ท	จำากัด INDV Indoguna	Vina	Food	Service	Company	Limited
MROH บริษัท	แม็คโคร	อาร์โอเอช	จำากัด INDS Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd
MAC Makro	(Cambodia)	Company	Limited INDD Indoguna	Dubai	L.L.C
CPWI CP	Wholesale	India	Private	Limited MAXZI MAXZI	THE	GOOD	FOOD	RESTAURANT	&	CAFE	L.L.C
MM ARO	Commercial	Company	Limited INDL Indoguna	Lordly	Company	Limited
ARO ARO	Company	Limited JM Just	Meat	Company	Limited
MGZ Makro	(Guangzhou)	Food	Company	Limited INDC Indoguna	(Cambodia)	Company	Limited
MGH Guangzhou	Huadu	Makro	Food	Supermarket	Company	Limited

r	 «
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2.2 การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ
1)	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 และ 

หลักเกณฑ์ที่กำาหนด	เช่น	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด	และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	

2)	 มีความหลากหลายท้ังด้านทักษะ	 ประสบการณ์	 ความรู	้ 
ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน	ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ	ตลอดจนเพศและอายุ	

3)	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	 และ 
มีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ้ความสามารถ	 
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ	ได้

4)	 พิจารณาจำานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ	
ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของ 
คณะกรรมการทัง้คณะ	โดยมคุีณสมบตัติามทีค่ณะกรรมการ	 
ก.ล.ต.	 ประกาศกำาหนด	 และมีจำานวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน 
เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถ 
ตรวจสอบถ่วงดุลการทำางานของคณะกรรมการการดำาเนนิ
งานของผู้บริหาร	 รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน	

5)	 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน	์
(Conflict	of	Interest)	ที่อาจมีกับบริษัทฯ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ	เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล
ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม	เพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกต้ังเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	 ก่อนการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี	โดยรายละเอียดเป็นไปตามหัวข้อการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ทำาหน้าที่คัดเลือก 
และสรรหาบุคคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสม	เพือ่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	 โดยพิจารณาจากประสบการณ	์ 
ความรู้	 ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 และนำาเสนอ
ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่พิจารณา	และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 จะเป็นผู ้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 
เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ	ต้องผ่านมตอินุมตัด้ิวย 
คะแนนเสยีงข้างมากของจำานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้	ทีม่าประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนด	 ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ	ดังนี้

ก.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ
ข.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	 ก.	 

เลือกตั้งบุคคลคนเดียว	 หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะ 
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ค.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 
การเลือกตั้งเป ็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในคร้ังน้ัน	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ 
ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที ่
จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให ้ผู ้ เป ็นประธานที ่
ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
1.	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจาก

ตำาแหน่ง	 1	 ใน	 3	 เป็นอัตรา	 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู ้ออกจากตำาแหน่ง	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะ 
แบ่งออกให้ตรงเป็น	 3	 ส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียง
ทีส่ดุกบัส่วน	1	ใน	3	กรรมการซึง่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รบัเลอืก
เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

2.	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการจะพ้นจาก
ตำาแหน่งเมือ่	ตาย	ลาออก	ขาดคณุสมบตั	ิหรอืมลีกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด	 และ/หรือกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ลงมติให้ออก	หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก

3.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง	 ให้ยื่นใบลาออกต่อ
บริษัทฯ	 โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ	 ทั้งนี้	 กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตน 
ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4.	 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ	ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวน 
ผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง	และมหุ้ีนนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	เว้น
แต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	โดยบุคคล 
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการ 
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน	 
มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า	3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562
 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	 ปี	 2562	 จำานวน	 

19	ราย	(รวมกรรมการซึ่งได้ลาออกระหว่างปี)	สิ้นสุด	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เท่ากับ	42.89	ล้านบาท	
ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี	2562	 
เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2562	 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่าง	ๆ 	 และเปรียบเทียบกับองค์กร 
ที่อยู ่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และมีขนาดธุรกิจ 
ใกล้เคียงกัน	 ตลอดจนผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	
และบทบาท	หน้าที	่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม	 ทั้งนี้	
อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	 ในปี	 2562 
มีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

องค์ประกอบค่ำตอบแทน บำท/ท่ำน/เดือน บำท/ท่ำน/ปี

1. ค่าตอบแทนประจ�า

	 -	ประธานกรรมการ 155,000 1,860,000

	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 และกรรมการอิสระ

140,000 1,680,000

	 -	กรรมการตรวจสอบ	
	 	 และกรรมการอิสระ

115,000 1,380,000

	 -	กรรมการ 100,000 1,200,000

	 -	ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 15,000 180,000

	 -	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ 5,000 60,000

2. เงินโบนัสประจ�าปี (ทั้งคณะ) 23.04	ล้านบาท

3. สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

ตารางแสดงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับในปี 2562

ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนประจ�ำ (บำท/ปี) รวม
ค่ำตอบแทน 
ที่ ได้รับทั้งปี

คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ

1 นายอาสา	สารสิน ประธานกรรมการ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ(1)

1,860,000  
36,333

1,896,333

2 นายโชติ	โภควนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 908,500 1,585,500

กรรมการกำากับดูแลกิจการ(1) 36,333

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ(2)

578,667

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน(2)

62,000

3 นายเรวัต	ฉำ่าเฉลิม(2) กรรมการอิสระ	 413,333 475,333

ประธานคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ 62,000

4 นางกรรณิการ์	งามโสภี(2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 475,333 475,333

5 นายจักร	บุญ-หลง(2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 475,333 496,000

กรรมการกำากับดูแลกิจการ 20,667

6 นายประสพสุข	บุญเดช(3) กรรมการอิสระ	 176,667 185,500

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 8,833
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ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนประจ�ำ (บำท/ปี) รวม
ค่ำตอบแทน 
ที่ ได้รับทั้งปี

คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ

7 นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ	รองประธานกรรมการที่	1 1,200,000 1,260,000

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 60,000

8 นางสุชาดา	อิทธิจารุกุล กรรมการ	รองประธานกรรมการที่	2	
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

1,200,000 1,200,000

9 นายอำารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ 1,200,000 1,260,000

กรรมการกำากับดูแลกิจการ 60,000

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

11 นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 1,200,000 1,200,000

12 นายปิยะวฒัน์	ฐติะสัทธาวรกลุ กรรมการ 1,200,000 1,200,000

13 นายณรงค์	เจียรวนนท์ กรรมการ 1,200,000 1,200,000

14 นายอดิเรก	ศรีประทักษ์ กรรมการ 1,200,000 1,200,000

15 นางเสาวลักษณ์	ถิฐาพันธ์ กรรมการ	และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	
สายงานบริหารการเงิน

1,200,000 1,200,000

กรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2562

1 นายอรรถพร	ข่ายม่าน(4) กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

1,017,333 1,017,333

2 นายธีระ	วิภูชนิน(4) กรรมการอสิระ	และ	กรรมการตรวจสอบ 835,667 981,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

109,000

กรรมการกำากับดูแลกิจการ 36,333

3 นายชวลิต	อัตถศาสตร์(4) กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 835,667 872,000

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 36,333

4 ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์(5) กรรมการอสิระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	 839,500 949,000

ประธานคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ 109,500

เงินโบนัสประจ�าปี (ส�าหรับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561) 23,040,000

หมายเหตุ: 
(1)		ลาออกจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	วันที่	9	สิงหาคม	2562
(2)	 ได้รับการแต่งตั้งวันที่	28	สิงหาคม	2562
(3)		ได้รับการแต่งตั้งวันที่	8	พฤศจิกายน	2562	/	ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	โดยได้รับค่าตอบแทนในปี	2562	รวมทั้งสิ้น	6,564,000	บาท
(4)	ลาออกวันที่	9	สิงหาคม	2562
(5)	ลาออกวันที่	10	สิงหาคม	2562
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ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ผูบ้รหิาร	จำานวน	7	ราย	(รวมผูบ้รหิารซ่ึงได้ลาออก/	ได้รับ

การปรบัเปลีย่นตำาแหน่งในระหว่างปี)	ได้รบัค่าตอบแทน 
ในรปูแบบเงนิเดอืนและโบนสั	รวมเป็นเงนิท้ังสิน้	142.58	
ล้านบาท	และได้รับค่าตอบแทนอื่น	ๆ 	ซึ่งประกอบด้วย 
เงนิกองทนุสำารองเลีย้งชีพเฉพาะส่วนท่ีบรษิทัฯ	จ่ายให้	
(ร้อยละ	 3	 ของเงินเดือน)	 และค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร 
ชาวต่างประเทศ	 เช่น	 ค่าเช่าบ้าน	 ค่านำ้า	 ค่าไฟฟ้า	 
ค่าโทรศพัท์	ค่าภาษ	ีค่าเบีย้ประกนัชวีติ	และค่าเดนิทาง	
เป็นต้น	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28.89	ล้านบาท

	 รายการค่าตอบแทนผู ้บริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ ์
ทีบ่รษิทัฯ	ได้มกีารจ่ายออกไปในระหว่างปี	โดยจะแตก
ต่างจากจำานวนเงินท่ีแสดงไว้ในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท	 ซ่ึงได้จัดทำาขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราช
บัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

 2) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
	 กรรมการบริษัทฯ	 ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ	1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

2.4 การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน

 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน	 ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยยดึถอืปฏบัิตหิน้าท่ีให้เป็นไปตาม
บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	
และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ	 และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมำ่าเสมอ	 ทั้งน้ี	 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายและทิศทางการ 
ดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และกำากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร 
ดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้กำาหนดไว้	พร้อมทัง้ติดตาม 
การดำาเนินกิจการ	 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ 
บรษัิทฯ	อย่างสมำา่เสมอ	นอกจากนี	้ยงัได้ดำาเนนิการให้มรีะบบการ 
ควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบภายในที่จำาเป็นและพอเพียง 
เพือ่ให้การดำาเนนิกจิการของบริษทัฯ	เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ

2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บรษิทัฯ	เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

จึงถือเป็นนโยบายที่สำาคัญในการดำาเนินการให้เกิดความเสมอ
ภาคและยติุธรรมต่อผูถ้อืหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั	โดยข้อมูล
ภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ	 ถือเป็นข้อมูลภายในท่ีใช้
ในการดำาเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ	 หากเปิด
เผยแล้ว	ย่อมส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ	การป้องกนัข้อมลูภายในมี 
ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จของบริษัทฯ	 รวมทั้งมีความ 
สำาคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้วย	
เพือ่ให้การให้ข้อมลูข่าวสารต่อบคุคลภายนอกเป็นไปในแนวทาง 
ทีจ่ะไม่เกิดผลเสยีหายต่อธรุกจิและช่ือเสยีงของบริษทัฯ	บริษทัฯ 
จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน	 และ 
บุคลากรของบริษัทฯ	 จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ 
ไม่นำาข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	 แม้พ้นสภาพหรือ 
สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

	 ทั้งน้ี	 ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง	ๆ 	 ดังน้ี	 แผนการ
ดำาเนินงาน	ความลบัทางการค้า	ข้อมลูเกีย่วกบัผลการดำาเนนิงาน	 
ข ้อมูลของผู ้จัดจำาหน ่ายสินค ้าและข ้อตกลงทางการค ้า	
ข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
และคุณค่าของบรษิทัฯ	ข้อมลูท่ีต้องเก็บเป็นความลบัทางกฎหมาย	
ข้อมูลเกี่ยวกับการสำารวจและจัดหาที่ดิน	 ข้อมูลส่วนตัวของ
พนกังาน	รหสัผ่านต่าง	ๆ 	เพือ่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ	และ/หรอื	 
ข้อมูลใด	ๆ 	 ที่หากเปิดเผยแล้วจะสร้างความเสียหายหรือเสื่อม 
เสียแก่บริษัทฯ	พนักงานลูกจ้าง	คู่ค้า	หรือลูกค้า

 แนวปฏิบัติ
1.	 พนักงานของบริษัทฯ	 ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสาร 

ที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	 อันนำาไปสู ่การ 
แสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองหรอืครอบครวั	หรอืพวกพ้อง 
ในทางมิชอบ	เช่น	ข้อมลูที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น	ความลับ 
ทางการค้า	 การประดิษฐ์คิดค้นต่าง	ๆ 	 ซึ่งถือเป็นสิทธิของ 
บริษัทฯ

2.	 พนักงานของบริษัทฯ	 จะไม่นำาข้อมูลท่ีเป็นความลับไปใช ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

3.	 พนักงานของบริษัทฯ	ที่ได้รับหรือทำางานเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา	หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว	อย่างระมัด 
ระวัง
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4.	 บริษัทฯ	 ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อ
มูลบริษัทฯ	 ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม	 เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำาคัญของบริษัทฯ	เปิดเผยออก
สู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ	 โดยให้ถือว่า
มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทฯ	ด้วย

5.	 บรษัิทฯ	กำาหนดให้ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัคูส่ญัญาและข้อตกลง
ที่มีไว้กับคู่สัญญา	ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคล
อ่ืน	เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษิทัฯ	และคูส่ญัญาเท่าน้ัน

6.	 พนกังานของบรษิทัฯ	จะไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ 
บริษัทฯ	แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

7.	 กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู ่นอก
เหนือความรับผิดชอบ	 ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง	ๆ 	 
ด้วยความสุภาพ	 และแนะนำาให้สอบถามจากหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย	 และรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลน้ัน
โดยตรง	 เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

8.	 ในกรณทีีเ่กดิข่าวลอื	หรอืการรัว่ไหลของข้อมลูทีย่งัไม่สมบรูณ์	 
และยังไม่ได้เปิดเผย	จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที	
เพื่อนำาเสนอผู้บริหารลำาดับต่อไป	พิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง	
หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

2.6 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย

 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงว่า	 เป็นกลไกและเครื่องมือในการ 
ผลักดันให้บริษัทฯ	 สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ	
กำาหนดไว้	 นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเงิน	 
ด้านการรายงานทางการเงิน	 และด้านการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ	 และนโยบายที่จะทำาให้ระบบการทำางานของ 
บริษัทฯ	 มีความถูกต้อง	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 รวมท้ังลด
หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมี 
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจำานวน	3	ท่าน	ท่ีเป็นผูท้รงคณุวฒุิ
และมีประสบการณ์หลายด้าน	 รวมท้ังมีความเป็นอิสระตาม 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยทำาหน้าที่
ในการสอบทานรายงานทางการเงิน	 การเปิดเผยข้อมูลของ 

บริษัทฯ	 และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 
สมเหตสุมผล	และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ	อกีทัง้สอบทาน 
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเส่ียง	 
ระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ	และแผนงานการตรวจสอบ 
ภายใน	 และพิจารณาประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ	 และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งต้ังหรือ	 ถอดถอน 
ผู้สอบบัญช	ี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมทั้ง 
สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร	ทำาหน้าทีป่ระเมนิระบบการควบคุมภายในและสอบทาน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	 ภายในบริษัทฯ	 และบริษัท
ย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น	 มีการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ได้กำาหนดอย่างเหมาะสม	 โดยได้ประเมิน
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
โดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ	ดังนี้

1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)
	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของ

การควบคุมภายในที่ดีพร้อมทั้งกำาหนดนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	
ซึ่งระบุบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 
ผู้บริหาร	 และพนักงานไว้อย่างชัดเจน	 รวมทั้งมีข้อกำาหนด
เกี่ยวกับจริยธรรม	 เพ่ือเป็นรากฐานในการดำาเนินธุรกิจของ
องค์กร	 มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและ 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน	
และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
และมกีารปรบัปรงุให้มคีวามเหมาะสมกบัการดำาเนนิงานอยู่
เสมอ	เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและการปฏบัิตงิานของพนกังานเป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถติดตาม	 ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำาเนินงานได้ชัดเจน	 โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน
สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในท่ีด	ี
นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรม
ความรู้ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย	
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2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญและจัดให้มีระบบการบริหารความ

เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	
Management	 Committee)	 ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
กำาหนดกรอบนโยบาย	 รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ	 	 กำาหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความ
เสี่ยงด้านต่าง	ๆ 	 โอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้ง 
ปัจจัยภายในและภายนอกและมีมาตรการบริหารความ
เสี่ยงให้เหลืออยู ่ในระดับที่ยอมรับได้	 และกำาหนดให  ้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะต้องรายงานการปฏบิตังิาน 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	
นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งนี้	 เพื่อ
ความโปร่งใสและคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 โดย
มฝ่ีายตรวจสอบภายในสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสม 
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสมำ่าเสมอ	โดยกำาหนดให้
แผนการตรวจสอบครอบคลมุถงึกระบวนการการปฏบัิติงาน 
ที่มีความสำาคัญ

3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)
	 บรษัิทฯ	มกีจิกรรมการควบคมุภายในทีชั่ดเจนและเหมาะสม	 

มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวางแผน
และควบคุม	 มีคู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธรุกจิซึง่เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของทุกคน	บรษิทัฯ	ได้ 
มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำาหนดความรับผิดชอบของ 
งานด้านต่าง	ๆ 	 อย่างชัดเจน	 เช่น	 มีระเบียบปฏิบัติเร่ือง
อำานาจในการอนมุติั	มกีารกำาหนดระดับวงเงนิอนมุตัริายการ
ประเภทต่าง	ๆ ของผูบ้รหิารอย่างชดัเจน	มรีะเบยีบวธิปีฏบิตัิ
งานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ		
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้มีการแบ่งแยกหน้าท่ี	
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ	 การกำาหนดรหัส
ผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ย้อนหลังได้	 บริษัทฯ	 มีการกำาหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 เพื่อความโปร่งใสและคำานึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
สอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุ
ภายในอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยกำาหนดให้แผนการตรวจสอบ
ครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำาคัญ	 
รวมถึงบริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการ 
ดำาเนินงานของบริษัทย่อย	 เพื่อให้มีแนวทางการดำาเนินงาน
สอดคล้องกบันโยบายทางธุรกจิของบริษทัฯ	อย่างสมำา่เสมอ

4.	 สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 (Information	 and	
Communication)

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและ 
การสื่อสาร	 โดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
บรหิารจดัการข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ช่วยในกระบวนการ 
ตัดสินใจของผู้บริหาร	 และบริษัทฯ	 มีการจัดการสื่อสาร
ภายในองค์กรให้พนักงานทกุคนได้รบัทราบข้อมลูสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย	 ระเบียบ	 คำาสั่ง	 ของบริษัทฯ	 ผ่าน
ช่องทางต่าง	ๆ ของบริษัทฯ	 อาทิ	 Intra-net	 ป้ายประกาศ 
ในสาขา	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 และการ	 Broadcast	 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	
และทันเวลา	

	 นอกจากน้ี	บริษทัฯ	มช่ีองทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมาย	 หรือพฤติกรรมน่าสงสัย
ที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน	 หรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กร	โดยแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	หรือ	
อีเมล์	 cgoffice@siammakro.co.th	 และบริษัทฯ	 ยังมี 
ช่องทางการสือ่สารกบัผูมี้ส่วนได้เสยีภายนอกอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ	 สำาหรับลูกค้าเพ่ือสอบถามหรือร้อง
เรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ	 และหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์สำาหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	 โดยผ่าน	 
Call	 Center	 (0	 2335	 5300)	 ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้มี 
ส่วนได้เสียสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา	
และเป็นการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ	 รวมถึง	 การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีนโยบายที่ชัดเจน
ในเร่ืองการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึง 
ข้อมูล	และการนำาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร	โดยได้ดำาเนิน 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

5.	 การติดตาม	(Monitoring)
	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดำาเนิน

งานอย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่	 พร้อมทั้ง
วิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำาเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนงานและมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	นอกจากน้ียังมีฝ่ายตรวจ
สอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ	 ที่ดำาเนินการสอบทาน
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ 
กำาหนดไว้อย่างเหมาะสม	โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลมุ 
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำาคัญ	ตามแผนการ 
ตรวจสอบทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ	พร้อม 
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ทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในกับฝ่ายบริหาร	 และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

	 ในรอบปี	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระสำาคญั	และ
บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่
กำาหนดไว้

2.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2562
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 ให้แก่สำานักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด	 ในรอบปีบัญชี	 2562	 โดยม ี

รายละเอียดดังนี้	

ชื่อบริษัทผู้จ่ำย ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ค่ำสอบบัญชี 
(บำท)

สยามแม็คโคร บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด 	 6,820,000

สยามฟูด	เซอร์วิส บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด 	 1,350,000

แม็คโคร	อาร์โอเอช บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด 	 200,000

Indoguna	Vina	Food	Service	 KPMG	(Vietnam)	Limited 	 334,100	(2)

โปรมาร์ท บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด 	 50,000

ARO(1) Khin	Su	Htay	&	Associates	Limited 	 49,676	(3)

CP	Wholesale	India	 KPMG	India 	 1,106,750	(4)

Makro	(Cambodia)	 KPMG	Cambodia 	 760,666	(5)

Makro	(Guangzhou)	Food(1) BDO	China	Shu	Lun	Pan	Certified	Public	Accountants	LLP 	 66,709	(6)

Indoguna	(Singapore)(1) Chong,	Lim	&	Partners	LLP 	 774,047	(7)

Indoguna	Dubai(1) FRG	Chartered	Accountants 	 253,581	(8)

Indoguna	Lordly(1) Linkers	CPA	Limited		 	 368,606	(9)

Just	Meat(1) Linkers	CPA	Limited		 	 103,051	(10)

MAXZI	THE	GOOD	FOOD	RESTAURANT	&	CAFE(1) FRG	Chartered	Accountants 	 63,395	(11)

Indoguna	(Cambodia)(1) Fii	&	Associates 	 201,809	(12)

ARO	Commercial(1) Khin	Su	Htay	&	Associates	Limited 	 214,824	(13)

Guangzhou	Huadu	Makro	Food	Supermarket(1) BDO	China	Shu	Lun	Pan	Certified	Public	Accountants	LLP 	 39,299	(14)

หมายเหตุ :
(1)	 มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้อยู่สำานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(2)	 สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	257,000,000	ดองเวียดนาม	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดองเวียดนาม	เป็น	0.0013	บาท)
(3)	 สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	1,600	ดอลลาร์สหรัฐ	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐ	เป็น	31.0476	บาท)
(4)	 สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	2,500,000	รูปีอินเดีย	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	รูปีอินเดีย	เป็น	0.4427	บาท)
(5)	 สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	24,500	ดอลลาร์สหรัฐ	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐ	เป็น	31.0476	บาท)
(6)	 สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	14,841	หยวนเหรินหมินปี้	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	หยวนเหรินหมินปี้	เป็น	4.4949	บาท)
(7)	 สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	34,000	ดอลลาร์สิงคโปร์	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สิงคโปร์	เป็น	22.7661	บาท)
(8)	 สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	30,000	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	เป็น	8.4527	บาท)
(9)	 สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	93,000	ดอลลาร์ฮ่องกง	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์ฮ่องกง	เป็น	3.9635	บาท)
(10)	สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	26,000	ดอลลาร์ฮ่องกง	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์ฮ่องกง	เป็น	3.9635	บาท)
(11)	สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	7,500	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	เป็น	8.4527	บาท)
(12)	สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	6,500	ดอลลาร์สหรัฐ	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐ	เป็น	31.0476	บาท)
(13)	สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	10,530,600	จ๊าดพม่า	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	จ๊าดพม่า	เป็น	0.0204	บาท)
(14)	สำาหรับปี	2562	เป็นเงินจำานวน	8,743	หยวนเหรินหมินปี้	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	หยวนเหรินหมินปี้	เป็น	4.4949	บาท)
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ค่าบริการอื่น
บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอืน่	ได้แก่	การเป็นทีป่รกึษาธรุกจิในด้านต่าง	ๆ 	ทีไ่ม่เกีย่วกับงานสอบบญัช	ีการให้บรกิาร
ด้านกฎหมายและภาษี	และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน	 ให้แก่สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี	2562	 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่ำย ประเภทของงำนบริกำรอื่น ผู้ ให้บริกำร จ่ำย
(บำท)

ส่วนที่จะต้องจ่ำย
ในอนำคต(บำท)(11)

สยามแม็คโคร การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน(1) บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด 20,000 20,000

สยามฟูด	เซอร์วิส การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน(1) บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด 45,000 -

สยามแม็คโคร การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี(2) บริษัท	สำานักภาษี	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	จำากัด - 1,800,000

สยามแม็คโคร การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ(3) บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	 
ที่ปรึกษาธุรกิจ	จำากัด

1,500,000 -

Indoguna	Vina	Food	
Service

การให้บริการด้านธุรกิจ	 
กฎหมายและภาษี(4)

KPMG	(Vietnam)	Limited 140,400 187,200

Indoguna	Dubai	 การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ(5) DOM	Tax	Consultant 54,943 -

Indoguna	Lordly การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ(6) PLC	(CPA)	Limited 68,045 -

CP	Wholesale	India การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี(7) KPMG	India 132,810 -

MAXZI	THE	GOOD 
RESTAURANT	&	
CAFE	

การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ(8) DOM	Tax	Consultant 33,811 -

ARO	Commercial	 การให้บริการด้านภาษี(9) PriceWaterhouseCoopers	Myanmar	
Co.,	Ltd.

569,823 -

Makro	(Cambodia) การให้บริการด้านภาษี(10) Ernst	&	Young	(Cambodia)	LTD 273,948 -

รวม 2,838,780 2,007,200

หมายเหตุ :  
(1)	 การเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำาลายสินค้า
(2)	 การให้คำาปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม	BEPS	Action	Plan	13
(3)	 การให้บริการด้านการฝึกอบรมการใช้งานกระบวนการทำางานอัตโนมัติ	“Robotic	Process	Automation	Training”	(RPA)
(4)	 ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสำานักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจำานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำาหรับปี	 2562	 จ่ายเงินไปแล้วเป็นจำานวน	

108,000,000	ดองเวียดนาม	คงเหลือส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตจำานวน	144,000,000	ดองเวียดนาม	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดองเวียดนาม	เป็น	0.0013	บาท)
(5)	 จำานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำาหรับปี	2562	จำานวน	6,500	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	เป็น	8.4527	บาท)
(6)			จำานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำาหรับปี	2562	เป็นจำานวน	17,168	ดอลลาร์ฮ่องกง	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์ฮ่องกง	เป็น	3.9635	บาท)	
(7)	 ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสำานักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจำานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำาหรับปี	2562	เป็นจำานวน	300,000	รูปีอินเดีย	 

(อัตราแลกเปลี่ยน	1	รูปีอินเดีย	เป็น	0.4427	บาท)
(8)	 จำานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำาหรับปี	 2562	 เป็นจำานวน	 4,000	 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 (อัตราแลกเปลี่ยน	 1	 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

เป็น	8.4527	บาท)
(9)	 จำานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำาหรับปี	2562	เป็นจำานวน	27,932,510	จ๊าดพม่า	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	จ๊าดพม่า	เป็น	0.0204	บาท)
(10)	จำานวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำาหรับปี	2562	เป็นจำานวน	8,823	ดอลลาร์สหรัฐ	(อัตราแลกเปลี่ยน	1	ดอลลาร์สหรัฐ	เป็น	31.0476	บาท)
(11)	ค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562



คณะกรรมการ
และผู้บริหารบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



74  รายงานประจำาปี 2562

นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ 
 อายุ : 83 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 มกราคม 2537
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยบอสตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(สาขาการระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2556	 Role	of	Chairman	Program	(RCP)
• 2551	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)
• 2550	 Audit	Committee	Program	(ACP)
• 2546	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	จำากัด	(มหาชน)
• 2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	บริษัท	ดุสิตธานี	จำากัด	(มหาชน)
• 2542	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 2541	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)
• ส.ค.	2559	-	8	ส.ค.	2562	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 2558	-	มี.ค.	2561	 ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)
• 2556	-	พ.ค.	2559	 รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
	 และประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

• 2550	-	ส.ค.	2559	 กรรมการอิสระ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 2544	-	มี.ค.	2561	 กรรมการ	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)
• 2542	-	พ.ค.	2559	 กรรมการอิสระ	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	มิตซูบิชิ	เอลเลเวเตอร์	เอเซีย	จำากัด
• 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไทยนำ้าทิพย์	จำากัด
• 2538	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำากัด
• 2536	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่	จำากัด

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ส�าคัญในปัจจุบัน
• พ.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิบัวหลวง
• ต.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ
• 2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
• 2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิมิตซูบิชิ	อิเล็คทริคไทย
• 2548	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่งประเทศไทย
• 2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานที่ปรึกษา	สมาคมไทย-ลาว	เพื่อมิตรภาพ
• ธ.ค.	2531	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิสังกะสีผาแดง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  75

วุฒิการศึกษา
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรพัฒนาการจัดการ	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด	มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2555	 IOD	National	Director	Conference	2012	-	Moving	Corporate	Governance	Forward:	Challenge	for 
	 Thai	Directors 
	 Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR) 
	 Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE) 
	 How	to	Measure	the	Success	of	Corporate	Strategy	(HMS) 
	 Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM) 
	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA) 
	 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	(MIR)

• 2552		 Director	Certification	Program	(DCP)
• 2546	 Director	Accreditation	Program	(DAP)
• 2543	 Chairman	2000

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 28	ส.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 28	ส.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• ก.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
• 5	ก.ค.	2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บางกอกแร้นช์	จำากัด	(มหาชน)
• 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการ	ด้านการเงิน	กรรมการในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

• ส.ค.	2559	-	8	ส.ค.	2562	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 2555	-	ธ.ค.	2562	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำากัด	(มหาชน)
• 2556	-	8	ส.ค.	2562	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 2555	-	เม.ย.	2561	 กรรมการตรวจสอบ	ล็อกซเล่ย์	จำากัด	(มหาชน)
• 2542	-	ก.ย.	2560	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2552	-	2562	 กรรมการ	บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำากัด
• 2545	-	2560		 กรรมการ	บริษัท	กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค	จำากัด	(มหาชน)
• 2545	-	2560	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	มูฟ	จำากัด
• 2542	-	2560	 กรรมการ	บริษัท	คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์	จำากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายโชติ โภควนิช 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 77 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



76  รายงานประจำาปี 2562

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิต	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.	รุ่นที่	1)	

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2547	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 28	ส.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำากัด	(มหาชน)
• 2557	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	บริษัท	การบินกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ		บริษัท	ซิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่นจำากัด	(มหาชน)
• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	เสริมสุข	จำากัด	(มหาชน)
• 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบัน	 ข้าราชการบำานาญ	สำานักงานอัยการสูงสุด
• ปัจจุบัน	 กรรมการกฤษฎีกา	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	ร่างกฎหมาย	และ	อนุบัญญัติคณะรัฐมนตรี
• ปัจจุบัน	 ศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปัจจุบัน	 ศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปัจจุบัน	 ศาสตราจารย์	เนติบัณฑิตยสภา	ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปัจจุบัน	 ศาสตราจารย์	วิทยาลัยการปกครอง
• ปัจจุบัน	 ศาสตราจารย์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
• ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบ 
	 บริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง	จำากัด	(มหาชน)	

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 10,000
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายเรวัต ฉ�่าเฉลิม
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 อายุ : 74 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  77

วุฒิการศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การจัดการมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2545	 Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	21/2002
• 2561	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	รุ่น	13/2018

ประวัติการท�างาน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 28	ส.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 
	 และบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

• ก.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 บริษัท	ธนบุรี	เฮลท์แคร์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

• ก.ย.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	โกลบอลกรีนเคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

• ธ.ค.	2559	-	2561	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

• มิ.ย.	2558	-	ก.ค.	2559	 รองผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ 
	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)

• 2554	-	พ.ค.	2558	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)
• 2544	-	2554	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มตรวจสอบและกำากับ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย
• 2560	-	ปัจจุบัน	 คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ARYU	International	Health	Care	Co.,	Ltd.
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2559	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นางกรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



78  รายงานประจำาปี 2562

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท	(International	Political	and	Economy),	มหาวิทยาลัย	ดีทรอยต์	(University	of	Detroit)	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2562		 Directors	Certification	Program	(DCP)	
• 2562		 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 28	ส.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• ม.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	พี.ซี.เอส.	แมชีน	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)

• เม.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	โกลว์	พลังงาน	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	(องค์การมหาชน)

• พ.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ 
	 บมจ.	เอส	โฮเทล	แอนด์	รีสอร์ท

• 2560	-	2561	 เอกอัครราชทูต 
	 กรุงย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมา

• 2558	-	2559	 เอกอัครราชทูต 
	 กรุงออสโล	ประเทศนอร์เวย์

• 2555	-	2557	 เอกอัครราชทูต 
	 กรุงเทลอาวีฟ	ประเทศอิสราเอล

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายจักร บุญ-หลง 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 อายุ : 61 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  79

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิต	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• เนติบัณฑิตอังกฤษ	สำานักลินคอล์น	อินน์
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	41
• วิทยาลัยตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	10

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2560	 Director	Accreditation	Program	(DAP)
• 2559		 Ethical	Leadership	Program	(ELP)	

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 8	พ.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการกำากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

• 2558	-	2562	 รองประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

• 2554	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากฎหมายและคดี	 
	 ธนาคาร	ธนชาต	จำากัด	(มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายประสพสุข บุญเดช
กรรมการอิสระ 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 74 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2562
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



80  รายงานประจำาปี 2562

วุฒิการศึกษา
• ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์	โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
• ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนอร์ธ	-	เชียงใหม่
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
• ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2549		 The	Role	of	Chairman
• 2543		 Director	Certification	Program	(DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• พ.ย.	2559	-ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	รองประธานกรรมการที่	1	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2533	-	ปัจจุบัน		 รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2533	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ 
	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ส�าคัญในปัจจุบัน
• นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
• กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	-	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
• ประธาน	-	สมาพันธ์หมากล้อมจีน
• นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการที่ 1 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 67 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  81

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2546	 Director	Certification	Program	(DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ม.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการที่	2	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• มี.ค.	2560	-	ม.ค.	2561	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	ก.พ.	2560	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2544	-	2556		 รองประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ก.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ARO	Commercial	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	(Cambodia)	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	MAXZI	THE	GOOD	FOOD	RESTAURANT	&	CAFE	L.L.C
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	Dubai	L.L.C
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	Lordly	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Just	Meat	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Makro	(Guangzhou)	Food	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	CP	Wholesale	India	Private	Limited
• 2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	Makro	(Cambodia)	Company	Limited
• 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โปรมาร์ท	จำากัด	
• 2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	ARO	Company	Limited	
• 2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	แม็คโคร	อาร์โอเอช	จำากัด
• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	Indoguna	Vina	Food	Service	Company
• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จำากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
 อายุ : 67 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 สิงหาคม 2539
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



82  รายงานประจำาปี 2562

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก	สาขา	Industrial	Engineering	and	Management,	มหาวิทยาลัย	โอคลาโฮมาสเตต	(Oklahoma	State)	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2551	 Role	of	the	Compensation	Committee	
• 2547	 Director	Certification	Program	(DCP)
• 2547	 Finance	for	non-finance	director

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2531	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	พ.ย.	2559	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2551	-	2552`	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2550	-	2553	 กรรมการอิสระ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2531	-	2550	 กรรมการ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 200
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 
กรรมการ
 อายุ : 71 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 7 พฤษภาคม 2531
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
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วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2543	 Director	Certification	Program	(DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2556	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2558	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2542	-	2556	 กรรมการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบัน		 กรรมการสภา	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ออลล์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ออลล์	เทรนนิ่ง	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ปัญญธารา	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ศึกษาภิวัฒน์	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ออลล์	นาว	แมนเนจเม้นท์	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ออลล์	นาว	โลจิสติกส์	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	เอ	เอ็ม	ฮาร์ท	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โกซอฟท์	(ประเทศไทย)	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ซีพี	รีเทลลิงค์	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ซีพีแรม	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทเวนตี้โฟร์	ช้อปปิ้ง	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โอเอชที	จำากัด
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	โฮลดิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 
กรรมการ
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



84  รายงานประจำาปี 2562

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี		คณะบริหารธุรกิจ	(การตลาด)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาเอก	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2544	 Director	Certification	Program	(DCP)	

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2542	-	2557	 กรรมการผู้จัดการ	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

• ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	เอ็ม	เอ	เอ็ม	ฮาร์ท	จำากัด

• ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จำากัด

• ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ซีพีแรม	จำากัด

• ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ซีพี	รีเทลลิงค์	จำากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล  
กรรมการ
 อายุ : 66 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
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วุฒิการศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัญชี	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)
• 2544	 Director	Certification	Program	(DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 1	มี.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

• 2546	-	2560	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานคณะผู้บริหาร 
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 19	ม.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 รองประธานอาวุโส	 
	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด

• 2548	-	2560	 รองประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการ
 อายุ : 73 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
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วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา	Business	Administration,	มหาวิทยาลัย	นิวยอร์ค	(New	York	University)	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลกัสตูร	Advance	Management	Program	:	Transforming	Proven	Leaders	into	Global	Executives,	ฮาร์วาร์ด	บสิซเินส	สกูล	(Harvard	Business	 
School),	มหาวิทยาลัย	ฮาร์วาร์ด	(Harvard	University)	ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• หลักสูตร	Systematic	Innovation	of	Products,	Processes	and	Services,	MIT	Sloan	School	of	Management	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2550	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
• 2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	C.P.	Pokphand	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 รองประธานอาวุโส	บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด
• 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	กรุ๊ป	จำากัด
• 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธาน	Charoen	Pokphand	Import	and	Export	Trading	(Shanghai)	Company	Limited
• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอส	เอ็ม	ทรู	จำากัด
• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดิ	ไอคอนสยาม	ซูเปอร์ลักซ์	เรสซิเดนซ์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด
• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดิ	ไอคอนสยาม	เรสซิเดนซ์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด
• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไอคอนสยาม	จำากัด
• 2553	-	ปัจจุบัน	 รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท	แพนเทอร์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำากัด	
• 2553	-	ปัจจุบัน	 รองประธานคณะกรรมการ	กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำาหน่าย	(ไทย)
• 2553	-	ปัจจุบัน	 รองประธานคณะกรรมการ	กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำาหน่าย	(จีน)
• 2553	-	ปัจจุบัน	 รองประธานคณะกรรมการ	กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน	(จีน)
• 2553	-	ปัจจุบัน	 รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท	Shanghai	Kinghill	จำากัด
• 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ซีพีพีซี	จำากัด
• 2550	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการอาวุโส	บริษัท	Chia	Tai	(China)	Investment	จำากัด
• 2550	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการอาวุโส	บริษัท	CP	Lotus	Corporation	จำากัด
• 2559	-	2560	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการ
 อายุ : 54 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  87

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทสาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 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)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ส.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• ก.พ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

• 2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

• ส.ค.	2559	-	พ.ย.	2560	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	 
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ปัจจุบัน	 รองประธานสำานักการเงิน	 
	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด

• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 
	 บริษัท	ซี.พี.	โลตัส	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด

• 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ซีพีพีซี	จำากัด	(มหาชน)

• 2546	-	2559	 กรรมการ	 
	 ธนาคาร	วีนาสยาม	จำากัด	(ประเทศเวียดนาม)

• 2542	-	2559		 กรรมการ	 
	 บริษัท	อลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 อายุ : 67 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



88  รายงานประจำาปี 2562

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี	สาขากฎหมาย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ม.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	สายงานบริหารการเงิน	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
• มี.ค.	2560	-	ม.ค.	2561	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	ก.พ.	2560	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• มี.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Guangzhou	Huadu	Makro	Food	Supermarket	Company	Limited
• ก.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ARO	Commercial	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	(Cambodia)	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	MAXZI	THE	GOOD	FOOD	RESTAURANT	&	CAFE	L.L.C
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	Dubai	L.L.C
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	Lordly	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Just	Meat	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Makro	(Guangzhou)	Food	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	CP	Wholesale	India	Private	Limited
• 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Makro	(Cambodia)	Company	Limited
• 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โปรมาร์ท	จำากัด
• 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์	แคปปิตอล	จำากัด
• 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ARO	Company	Limited
• 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แม็คโคร	อาร์โอเอช	จำากัด
• 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	Vina	Food	Service	Company	Limited	(เดมิชือ่	Vina	Siam	Food	Company	Limited)
• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จำากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - กลุม่ธรุกิจสยามแมค็โคร 
สายงานบริหารการเงิน
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 ธันวาคม 2547
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  89

วุฒิการศึกษา
• Master	of	Business	Administration,	National	Taipei	University	of	Technology,	ประเทศไต้หวัน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ปี	2553	 Director	Certification	Program	(DCP)	

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ม.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส	เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• มี.ค.	2560	-	ม.ค.	2561	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธุรกิจ	ฟูดเซอร์วิส	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2558	-	ก.พ.	2560	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	สายงานฝ่ายบริหารสินค้า	ฝ่ายการตลาด	และฝ่ายซัพพลายเชน	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2557	-	2558	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-สายงานธุรกิจในประเทศไทย	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	2557	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	สายงานธุรกิจ	ฟูดเซอร์วิส	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	(Cambodia)	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	MAXZI	THE	GOOD	FOOD	RESTAURANT	&	CAFE	L.L.C
• 2560	-	ปัจจุบัน`	 กรรมการ	Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	Dubai	L.L.C
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	Lordly	Company	Limited
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Just	Meat	Company	Limited
• 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โปรมาร์ท	จำากัด
• 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ARO	Company	Limited
• 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แม็คโคร	อาร์โอเอช	จำากัด
• 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	Indoguna	Vina	Food	Service	Company	Limited
• 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ผู้อำานวยการบริหาร	บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จำากัด
• 2560	-	มิ.ย.	2562	 กรรมการ	Makro	(Guangzhou)	Food	Company	Limited

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายชิ หลุง ลิน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิก
และตะวันออกกลาง
 อายุ : 55 ปี
 สัญชาติ : จีนไทเป 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 พฤษภาคม 2546
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



90  รายงานประจำาปี 2562

วุฒิการศึกษา
• The	Diploma	of	Information	Technology	(DIT),	Melbourne	Institute	of	Technology,	ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ไม่มี

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ม.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• มี.ค.	2560	-	ม.ค.	2561	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจแม็คโคร	สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2557	-	ก.พ.	2560	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2557	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	สายงานพัฒนาระบบข้อมูล 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
 อายุ : 54 ปี
 สัญชาติ : อังกฤษ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กันยายน 2556
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  91

วุฒิการศึกษา
• 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)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2552	 Director	Certification	Program	(DCP)
• 2547	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	กู๊ดเยียร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

• 2542	-	8	สิงหาคม	2562	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2535	-	2539		 กรรมการผู้จัดการ 
	 สำานักงาน	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	กรุงเทพฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายอรรถพร ข่ายม่าน 
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 75 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 พฤศจิกายน 2542
 ลาออกวันที่ : 9 สิงหาคม 2562
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562



92  รายงานประจำาปี 2562

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	Stevens	Point	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2557	 Chartered	Director	Class	(CDC)
• 2548	 Audit	Committee	Program	(ACP)	
• 2544	 Director	Certification	Program	(DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2543	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ 
	 บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำากัด	(มหาชน)

• 2538	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ 
	 บริษัท	สหอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์ม	จำากัด	(มหาชน)

• 2546	-	8	ส.ค.	2562	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• ส.ค.	2559	-	8	ส.ค.	2562	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	8	ส.ค.	2562		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2548	-	2560		 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	  
	 บริษัทเงินทุน	กรุงเทพธนาทร	จำากัด	(มหาชน)

• 2548	-	2559	 ประธานกรรมการ 
	 กรรมการอิสระ	บริษัท	อินเตอร์ไฮด์	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-	

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายธีระ วิภูชนิน 
กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
 อายุ : 70 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 พฤษภาคม 2546
 ลาออกวันที่ : 9 สิงหาคม 2562
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
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วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์,	Williams	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์,	Massachusetts	Institute	of	Technology	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2549	 Director	Certification	Program	(DCP)
• 2547	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• ส.ค.	2559	-	9	ส.ค.	2562	 ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• ส.ค.	2559	-	24	เม.ย.	2562	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

• ก.ค.	2559	-	24	เม.ย.	2562	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	9	ส.ค.	2562	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ	 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	24	เม.ย.	2562	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	ส.ค.	2559	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	ก.ค.	2559	 กรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-	

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ส�าคัญ
• 2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 73 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
 ลาออกวันที่ : 10 สิงหาคม 2562
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
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วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• เนติบัณฑิตอังกฤษ	Gray’s	Inn	ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• 2552	 Director	Certification	Program	(DCP)	
• 2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• 2558	-	8	สิงหาคม	2562	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

• 2542	-	8	สิงหาคม	2562	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ 
	 บริษัท	สำานักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล	จำากัด

• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ 
	 บริษัท	สำานักงานกฎหมายสยามซิตี้	จำากัด

• 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ 
	 บริษัท	ชวลิต	แอนด์	แอซโซซิเอทส์	จำากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/	ผู้บริหาร	(หุ้น)	 -
คู่สมรส	(หุ้น)	 -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(หุ้น)	 -

นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 70 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 พฤศจิกายน 2542
 ลาออกวันที่ : 9 สิงหาคม 2562
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
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ด้วยบริบทของการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจแม็คโครอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ  ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการความเส่ียงตลอด 
ห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เน้นการด�าเนินงานแบบเชิงรุก ด้วยตระหนักดีว่าองค์กร 
จะเติบโตสู่เป้าหมายอย่างย่ังยืนได้จะต้องมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดี ครอบคลุมทั้งโครงสร้าง 
การก�ากับดูแล การก�าหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามการบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจนการ 
สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่เข้มแข็ง

บรษิทัฯ	กำาหนดให้มคีณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	(“คณะกรรมการฯ”)	
ทำาหน้าที่กำากับดูแลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตาม
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งบริษัทฯ	 และเครือเจริญ
โภคภัณฑ์	(“เครอืฯ”)	โดยมรีองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	-	กลุม่ธรุกจิ 
สยามแม็คโคร	สายงานบรหิารการเงนิ	เป็นประธานคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารจากฝ่ายต่าง	ๆ 	เป็นกรรมการ	ได้แก่	ฝ่ายปฏบิตักิาร	ฝ่ายจดัซือ้	 
ฝ่ายการเงิน	ฝ่ายกฎหมาย	ฝ่ายประกันคุณภาพ	ฝ่ายไอที	ฝ่ายบริหาร
งานด้านสื่อสารองค์กร	 ฝ่ายซัพพลายเชน	 และฝ่ายบริหารจัดการ
ทรพัยากรบคุคล	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการระบ	ุการประเมนิ	และการตดิตาม
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมในการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันและ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	(Emerging	Risks)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
นอกจากนี	้บริษัทฯ	ได้แต่งตัง้ทีป่รกึษาอสิระทีม่คีวามรู้ความเช่ียวชาญ	
เพื่อให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการฯ	อย่างใกล้ชิด	

ทั้งน้ี	 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	กำาหนด
แนวทางและเคร่ืองมือต่าง	ๆ 	 ในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง	
อาทิ	คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามความเสี่ยง	 (Risk	
Monitoring)	 การจัดทำาแผนที่ความเสี่ยง	 (Risk	Map)	 การกำาหนด 
มาตรการจัดการความเสี่ยง	 (Mitigation	 Plan)	 การพัฒนา 
แผนงานการบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ 
ภาวะวิกฤต	 (Business	 Continuity	Management	 Framework) 
ตลอดจนจดัฝึกอบรมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งคณะกรรมการฯ	 ยังจัดการประชุมรายไตรมาส
ทั้งภายในองค์กร	 และร่วมกับเครือฯ	 เพื่อติดตามการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อนำาไปใช้ปรับปรุงการดำาเนินงานต่อไป
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ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยง	ที่อาจจะเกิดขึ้นและ
มีผลต่อแผนงานต่าง	ๆ 	ของบริษัทฯ	ดังนี้

ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
เศรษฐกจิของประเทศในปี	2562	มอีตัราการเตบิโตในระดบัตำา่	ประกอบ 
กับสงครามทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำานาจ	 รวมถึงความ 
ไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศที่บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจอยู่หรือมี 
แผนที่จะขยายธุรกิจในอนาคต	ปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ที่การเติบโตของธุรกิจจะหยุดชะงัก	 หรือทำาให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถ 
บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้	 บริษัทฯ	 จึงมีการติดตาม
สถานการณ์ทางการเมืองและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานยังสอดคล้อง
ตามกลยุทธ์	 โดยเฉพาะการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ด้านอาหาร	 ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์หลัก	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	
ได ้จัดตั้งคณะทำางานบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต	 (Crisis	
Management	 Team)	 ที่มีบทบาทในการกำากับดูแลติดตาม
สถานการณ์	 พร้อมทั้งมีอำานาจในการตัดสินใจในกรณีเกิดเหตุการณ์
วิกฤตซึ่งครอบคลุมทั้งในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง	ๆ 	 เช่น	การ 
ก่อการร้าย	การประท้วงและเหตกุารณ์ไม่สงบ	อกีทัง้บรษิทัฯ	ยงัทบทวน 
แผนงานการบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ 
ภาวะวกิฤต	(Business	Continuity	Management	Plan	หรอื	“BCM”)	
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์	 เพื่อให้มั่นใจว่า
กิจกรรมต่าง	ๆ 	 ที่สำาคัญของบริษัทฯ	 จะสามารถดำาเนินการต่อไปได้ 
อย่างต่อเนือ่งหรอือยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	โดยมมีาตรการทีส่ำาคญั	เช่น	 
การใช้	Operational	Excellence	Platform	ในการป้องกนัความเสีย่ง 
ด้านการปฏบิตังิาน	การเตรียมเคร่ืองและระบบคอมพิวเตอร์สำารองไว้ 
ที่สำานักงานและศูนย์สำารอง	 (DR	 Site)	 การกำาหนดนโยบายให้ 
พนักงานทำางานจากที่บ้าน	 ตลอดจนการวางระบบการจัดการแต่ละ
สาขาให้รัดกุม	 สามารถกระจายสินค้าหรือให้บริการแทนสาขาอื่นได้
หากเกิดภาวะฉุกเฉิน

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังต้องเผชิญกับสภาวะเงินบาทแข็งค่าและความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่	
(Emerging	Market)	 บริษัทฯ	 จึงมีกระบวนการติดตามข้อมูลและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนมี
การใช้เครื่องมือต่าง		ๆ 	ที่เหมาะสม	ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	
รวมถึงซื้อประกันคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่เป็นการลงทุน
ระยะสั้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความสำาคัญกับการลงทุนผ่านสกุล

เงนิของประเทศน้ัน	ๆ 	ตลอดจนการจดัหาแหล่งเงนิทนุภายในประเทศ
เพิม่เตมิ	เพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและ 
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางการเงินของแต่ละกิจการ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
บริษทัฯ		ได้มกีารพจิารณาถงึสภาพอากาศปัจจบุนัท่ีมคีวามแปรปรวน
อย่างรุนแรงมากขึ้น	 เช่น	 ภัยแล้ง	 อุทกภัย	 และวาตภัย	 ซ่ึงจะมี 
ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของคู่ค้า	 รวมถึงการจัดส่งสินค้า 
จากคู่ค้าถึงบริษัทฯ	 หรือเครือข่ายการขนส่งและกระจายสินค้าของ 
บริษัทฯ	 การเดินทางของลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเลือกซื้อสินค้าที่สาขา	
บริษัทฯ	จึงได้มีการจัดทำาแผนการจัดการ	ดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ภาวะวกิฤต	(BCM)	ซึง่รวมถงึการมสีาขาและศนูย์กระจายสนิค้า 
ทั่วประเทศที่สามารถส่งสินค้าแทนกันได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	 
นอกจากน้ี	 บริษัทฯมีเครือข่ายคู่ค้าจำานวนมาก	 ซึ่งจะสามารถจัดหา 
สนิค้าให้ลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนมีบรกิารสัง่ซ้ือสนิค้าผ่านช่อง 
ทางออนไลน์	 ซึ่งช่วยอำานายความสะดวกให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไป
ซื้อสินค้าที่สาขา	

การพจิารณาลดผลกระทบจากความเสีย่งด้านภยัธรรมชาตใินอนาคต	
โดยเฉพาะความเสีย่งด้านอทุกภยั	บรษิทัฯ		ได้กระจายทีต่ัง้ศนูย์กระจาย
สินค้าโดยคัดเลือกสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่าง	ๆ 	 อยู่ 
ในระดบัตำา่	และวางมาตรการช่วยเหลอืในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	 
อย่างรัดกุม	 เช่น	 การใช้ไฟฟ้าจากหลายแหล่ง	 รวมถึงการผลิตไฟฟ้า
ใช้เองด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังไว้บนหลังคาของศูนย์ 
จำาหน่ายสินค้า	เพื่อช่วยให้สาขาเปิดให้บริการได้ตามปกติในกรณีเกิด
ภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ปัจจุบันโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ	 ส่งผลให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่นิยมเดินทาง
ไปซื้อสินค้าที่ร้านมาสู่การซื้อสินค้าและบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์	 อีกทั้งการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของผู้ประกอบการร้าน
ค้าปลีกรายย่อยจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง	 ซึ่งมีวิธีการดำาเนินธุรกิจ 
ที่แตกต่างกัน	 และการเพิ่มจำานวนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้ 
เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงผู้บริโภค	 ต่างเป็นปัจจัยที่อาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ	 สูญเสียฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาดหาก 
ไม่สามารถปรับตัวและส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้	
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บริษัทฯ	 เตรียมแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลง	 โดยปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น	
ประกอบด้วย	แม็คโคร	คลิก	(Makroclick.com)	ซึ่งให้บริการซื้อขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์	ระบบนิเวศ	O2O	ซึ่งเชื่อมต่อช่องทางออนไลน์
กับออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบ	 การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากว่า	3	ล้านราย	เพื่อวางแนวทางสื่อสารกับ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลให้เหมาะสมตามความต้องการ
มากขึ้น	 (Personalized	 Communication)	 อีกท้ังบริษัทฯ	 ยังม ี
หน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบระบบนเิวศ	O2O	โดยเฉพาะเพือ่ขบัเคลือ่น 
การให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย	 ทั้งออนไลน์และ 
ออฟไลน์โดยเฉพาะ	E-Commerce	การให้บริการจัดส่งสินค้าไปยังที่ 
อยู่ของลูกค้า	(Last	Mile	Delivery)	ใน	100	สาขาทั่วประเทศ	และ
การเปิดตัวแม็คโคร	 ดิจิทัล	 สโตร์	 เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ใน 
การซื้อสินค้า	เป็นต้น	

ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู ่ยุค	
“แม็คโคร 4.0”	ด้วยความท้าทายในการบรหิารจดัการความแตกต่าง
ของบุคลากรแต่ละช่วงวัยที่มีความคิด	ความสนใจ	และวิธีการทำางาน
ที่แตกต่างกัน	การเปลี่ยนผ่านของบุคลากรจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง	
รวมถึงพนักงานรุ่นใหม่มีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนงานบ่อยคร้ังเพื่อค้นหา
องค์กรและวิธีการทำางานที่ต้องการ	 ทำาให้บริษัทฯ	ต้องเร่งปรับตัวให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	พฒันารูปแบบการทำางานท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของบคุลากรทกุรุ่น	สอดคล้องกบัการเตบิโตของธรุกจิ 
ทั้งในและต่างประเทศ	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคมไทย
และสงัคมโลก	สร้างวฒันธรรมองค์กรทีส่ามารถดงึดดูบคุลากรคณุภาพ 
ให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ	 ตลอดจนรักษาพนักงานคุณภาพให้
เติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว	 ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะ
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่จำาเป็นในยุค	 แม็คโคร	 4.0	 โดยบริษัทฯ	 
ได้วางกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล		โดยเน้นส่งเสริมให้ 
บคุลากรภายในองค์กรได้เจรญิก้าวหน้าในสายอาชพี	และเปิดโอกาสให้ 
คนรุ่นใหม่ได้เสนอวิธีการทำางานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาลักษณะ 
งานที่แตกต่างออกไป	 การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ 
และสามารถเทียบเคียงหรือสูงกว่าผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรม 
เดยีวกนั	การพฒันาศกัยภาพและยกระดับขดีความสามารถทีเ่หมาะสม 
กับตำาแหน่งงานในแต่ละระดับเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 จะมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจต่อไปในอนาคต

ความเสีย่งด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security)
เทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด	 
ประกอบกับบริษัทฯ		ได้นำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการดำาเนินงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของพนักงานและยกระดับกระบวนการ
ภายในองค์กร	 เพื่อให้เป็นรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยตรงกับ 
ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งการใช้เทคโนโลย ี
ในกิจกรรมต่าง	ๆ 	 อาจก่อให้เกิดความเส่ียงด้านความปลอดภัยของ 
ข้อมลู	ความเสยีหายของระบบการทำางาน	(System	Risk)	และภยัคกุคาม 
ด้านไซเบอร์อื่น	ๆ 	 โดยภัยคุกคามดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงานขององค์กร	 ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ	 รวมถึง 
เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ	 ในกรณีข้อมูลที่สำาคัญรั่วไหล	 สูญหาย	 
หรือถูกนำาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	 โดยเฉพาะในการให้บริการลูกค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์	 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ	 ใช้ในการขยายตลาด
ในกลุ่มลูกค้ายุคใหม่

บริษัทฯ	 จัดทำาระบบ	 และเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์รวมถึง
มาตรการต่าง	ๆ 	ในการเฝ้าระวงัภยั	รวมถงึจดัทำาแผนรบัมอืภยัคกุคาม 
การโจมตีด้านไซเบอร์	 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรบัได้	โดยบรษิทัฯ	กำาหนดให้มกีารทดสอบระบบอย่างสมำา่เสมอ	 
ประกอบไปด้วยการทดสอบเจาะระบบ	 (Penetration	 Testing)	 
การซ้อมกู้ระบบสำารองฉุกเฉิน	 และการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลของ 
บริษัทฯ	 มีความรัดกุมเพียงพอ	 และหากมีภัยคุกคามทางไซเบอร์	 
บริษัทฯ	 จะสามารถรับมือกับการโจมตีได้อย่างทันท่วงที	 นอกจากนี้	 
บริษัทฯ	 ยังทำาประกันเพื่อลดผลกระทบในกรณีเกิดความเสียหาย	
ตลอดจนมุง่สร้างความตระหนกัรูด้้านความปลอดภยัทางไซเบอร์ให้กับ 
พนักงานอย่างต่อเนื่อง	

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร
บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจเคียงข้างลูกค้าผู ้ประกอบการมา	 30	 ปี	 
เป็นที่ยอมรับด้านการให้บริการจำาหน่ายสินค้าและบริการคุณภาพ	 
ครบจบในที่เดียว	 ดังนั้น	 ภาพลักษณ์ของ	“แม็คโคร”	 จึงถือเป็นอีก 
สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญและเชื่อมโยงกับความน่าเชื่อถือใน 
การดำาเนินธุรกิจ	เนื่องจากปัจจุบันนี้	ผู้บริโภค	และลูกค้า	สามารถเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 	ได้ง่ายและรวดเร็ว	โดยเฉพาะในโลกออนไลน์
ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	 ได้เพียงเสี้ยววินาที	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ 
จะได้รับข้อมูลข่าวสารด้านลบ	 หรือไม่ตรงกับความจริง	 นำามาซ่ึง 
ความเข้าใจผิด	 และขาดความเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	
หรือมีข้อมูลความลับทางธุรกิจถูกเผยแพร่ออกไปในช่องทางที่ไม่ใช ่
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ช่องทางสื่อสารหลักของบริษัทฯ	นำามาซึ่งความเสียหายทางธุรกิจ	 
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินตามมา	 เช่น	 จำานวน
ลูกค้าลดลงเนื่องจากไม่เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า	 หรือการจัดการของ 
บริษัทฯ	 เป็นต้น	 บริษัทฯ	จึงได้จัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร	 ซึ่งมี 
หน้าที่หลักในการปกป้องภาพลักษณ์องค์กร	 ติดตามดูแลช่องทาง 
การสื่อสารของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ท่ีกำาหนดไว้	 
รวมถึงบริหารจัดการด้านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง	 ท้ังในกรณีก่อน	 
ระหว่าง	 และหลังเกิดภาวะวิกฤตอย่างทันท่วงที	 นอกจากนี้	 
บริษัทฯ	 ยังกำาหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
ต่อภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
อย่างเหมาะสม	 ทั้งช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	 เพื่อชี้แจง 
ตอบคำาถาม	 และติดตามความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้า 
อย่างใกล้ชิด	 เพิ่มเติมจากช่องทางการขายสินค้าและบริการของ 
บริษัทฯ	 เช่น	 ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของแม็คโคร 
ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่นโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมตอบทุกข้อคำาถาม	 ทั้งน้ี	 
ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียมีเร่ืองร้องเรียน	 สามารถติดต่อ 
บริษัทฯ	 ได้ผ่าน	 3	 ช่องทางหลัก	 ได้แก่	 สายตรงศูนย์บริการลูกค้า 
สัมพันธ์	 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ช่องทางโซเชียลมีเดีย	 
และติดต่อโดยตรงที่แผนกต้อนรับลูกค้าในสาขาต่าง	ๆ 	 	 ซึ่งบริษัทฯ	
จะแจ้งรบัเรือ่งภายใน	24	ชัว่โมงและดำาเนนิการแก้ปัญหา	ภายใน	3	วนั

ความเ ส่ียงด ้านการจัดหาสินค ้าและผลิตภัณฑ์  และ 
ความปลอดภัยของอาหาร
การบริหารจัดการด้านการจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ให้เพียงพอและมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าถือเป็นหนึ่ง 
ความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจ	 เนื่องจากสินค้าของแม็คโคร 
มีความหลากหลาย	และลูกค้าผู้ประกอบการของแม็คโครกระจายตัว 
อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 
ต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหารอย่างใกล้ชิด	 ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน 
การสรรหาแหล่งที่มาวัตถุดิบ	การคัดเลือกคู่ค้า	ขั้นตอนการรับสินค้า	 
การจัดเก็บและขนส่งสินค้า	 จนถึงมาตรฐานการวางจำาหน่ายในสาขา 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าคุณภาพของผลติภณัฑ์ทางการเกษตรและสินค้าต่าง	ๆ  
เป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศและระดับสากลที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงได้การรับรองด้านคุณภาพท้ังจากฝ่ายประกันคุณภาพของ 
บริษัทฯ	และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	มีการใช้แรงงานที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	 ตลอดจนคำานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์และความรับ 
ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	

บริษัทฯ	 มีศูนย์จำาหน่ายสินค้าในหลายรูปแบบครอบคลุมทั่วประเทศ	 
เพื่อให้ม่ันใจว่าจะมีสินค้าคุณภาพพร้อมจำาหน่ายเสมอ	 และเพื่อ 
ป้องกันความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนสินค้า	ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	
มีศูนย์กระจายสินค้าทั้งสิ้น	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 1)	 ศูนย์กระจายสินค้า
อาหารแห้ง	สินค้าอุปโภค	ที่อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
2)	 ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด	 อาหารแช่เย็น	 และอาหาร 
แช่แข็ง	 ที่อำาเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 3)	 ศูนย์
กระจายสินค้าอาหารแห้งและสินค้าอุปโภค	 ที่อำาเภอบางเสาธง	 
จังหวัดสมุทรปราการ	 และ	 4)	 ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด 
อาหารแช่แข็ง	 อาหารแช่เย็น	 และคลังสินค้าแช่แข็ง	 ที่อำาเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร	 ซึ่งทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	 จะสามารถบริหาร 
การจดัส่งสนิค้าให้ไปถงึลกูค้าอย่างรวดเรว็	และมคุีณภาพ	นอกจากนัน้	 
จากการที่บริษัทฯ	 มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่หลายที่	 ทำาให้บริษัทฯ 
มีการวางแผนในการบริหารและจัดการ	 เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจ 
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต	

อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้า
รายใดรายหนึ่งในการจัดหาผลิตภัณฑ์	 ซึ่งอาจจะทำาให้บริษัทฯ	 มี
อำานาจในการต่อรองน้อยลง	 หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้	 บริษัทฯ	 จึงสรรหาและ 
ส่งเสริมพัฒนาคู่ค้ารายใหม่	ๆ 	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	สามารถจัดหา 
สนิค้าทีม่คีณุภาพมาตรฐาน	ในปรมิาณทีเ่พยีงพอกบัความต้องการของ
ลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	

บริษัทฯ	ยงัให้ความสำาคัญกบัประเด็นเรือ่งคุณภาพและความปลอดภยั
ของสินค้า	 โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร	 ในการนี้	 บริษัทฯ	 ได ้
วางกระบวนการและมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารอย่างเคร่งครัด	
เพื่อตรวจสอบและคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร	
อาทิ	 การวางระบบ	 Hazard	 Analysis	 Critical	 Control	 Point	 
(HACCP)	 สำาหรับสินค้าอาหาร	 รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร	 (ISO22000	 :	 2018) 
การประเมินผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการกำากับ
ดูแลกิจการของผู้ค้า	 (Supplier	 ESG	 Assessment)	 การประเมิน 
และรับรองสินค้าด้วยมาตรฐาน	Makro	 Initiative	 Accreditation	 
(MIA)	 ซึ่งเริ่มใช้ในปี	 2562	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย	 
Quality	 Pro	 ตลอดจนการทดสอบและสุ่มตรวจการปนเปื้อนและ
ความสมบรูณ์ของผลติภัณฑ์อาหาร	ณ	แหล่งทีผ่ลติและในห้องทดลอง	
เป็นต้น
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ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ในปัจจุบัน	 หน่วยงานกำากับต่าง	ๆ 	 มีการทบทวนและออกกฎหมาย 
กฎระเบียบ	 หรือนโยบายใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง	ๆ 	 และมีแนวโน้มที่กฎหมายและ 
กฎเกณฑ์จะเข้มงวดมากขึน้	ทัง้นี	้กฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลง	และเกีย่วข้อง 
กบัการดำาเนนิธรุกจิ	รวมถงึมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ	และความ
คืบหน้าการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 พระราชบัญญัต ิ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 พ.ศ.	 2562	 พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 และพระราชบัญญัติการแข่งขัน 
ทางการค้า	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งสำาหรับกฎหมายดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้ให้
ความสำาคัญและระมดัระวงัในการศกึษา	ทำาความเข้าใจ	กฎหมายอย่าง 
รอบคอบและตัง้ม่ัน	ดำาเนนิธุรกจิภายใต้หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ี 
ปฏิบติัตามกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และกฎหมายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั	 
ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ		ได้ทำาการวิเคราะห์ความเสีย่ง	ติดตามข่าวสาร 
จากภาครฐัและข้อมลูเกีย่วกบักฎหมายใหม่อย่างใกล้ชิด	 เพื่อแจ้งให ้
คณะผูบ้รหิารและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องรบัทราบ	ตลอดจนจดัโครงการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงหรือท่ีจะประกาศใช้ใหม ่
ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างสมำ่าเสมอ	 เพ่ือเตรียมตัว	 และ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 ยิ่งไปกว่านั้น	 บริษัทฯ	 ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา 
ด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อทำาหน้าที่ติดตาม 
การเปล่ียนแปลงด้านกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และกฎระเบยีบอย่างใกล้ชดิ	 
รวมถึงให้คำาแนะนำาทางกฎหมายในแต่ละประเทศท่ีบริษัทฯ	 ดำาเนิน
ธุรกิจ	 สำาหรับกฎหมายที่กระทบและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นสาระสำาคัญ	 ได้แก่พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น	บริษัทฯ	ได้ตั้งคณะทำางาน	รวมถึงที่ปรึกษา	ในการทำางาน
เพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทฯ	 มีนโยบาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 รวมถึงการ 
ฝึกอบรม	 ให้ความรู้พนักงาน	 เพื่อพร้อมในการทำางานตามกฎหมาย
ใหม่ทันเวลาที่กำาหนด	

ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 75 
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ	คอื	บรษิทั	 
สยามแม็คโคร	โฮลดิ้ง	 (ประเทศไทย)	จำากัด	และ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	 
จำากัด	 โดยทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ ่ม	 ซีพี	 ออลล์	 ซ่ึงเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ	 93.08	 ของ
จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 ทั้งน้ี	 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 
ดังกล่าวอาจส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลถึงความเส่ียงที่ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ	 75	 จะเข้ามาควบคุม 
มติและกระบวนการตัดสินใจต่าง	ๆ 	 ของบริษัทฯ	 รวมถึงมติพิเศษ 
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทำาให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถรวบรวม 
คะแนนเสยีงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่งทีผู้่ถอืหุน้รายใหญ่เสนอได้

อย่างไรกต็าม	บรษัิทฯ	ยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกิจภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	 
จึงเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการนำาเสนอ 
เรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม	 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุสามัญผูถื้อหุ้น
ประจำาปี	นอกจากนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระซึ่งล้วนเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ้ความสามารถและเป็น 
ทีย่อมรบัในสงัคม	จำานวน	5	ท่าน	คดิเป็น	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการ 
ทั้งคณะ	 ทำาหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 และ 
มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระจำานวน	 3	 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจในการ 
บริหารจัดการของบริษัทฯ	ทั้งนี้	 หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	 หรือเป็นธุรกรรมท่ีเป็นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ	จะต้องดำาเนนิการตามมาตรการหรอืข้ันตอน
การอนุมัติการทำารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่างถูกต้องภายใต้
กรอบของกฎหมาย	



รายงานการปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการ

บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างย่ิงที่จะด�าเนินธุรกิจตามกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความ
โปร่งใส มคุีณธรรม มจีริยธรรม มคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม รวมถงึ 
การด�าเนินการเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น  
นกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย และน�าพาองค์กรไปสู่การเตบิโตอย่างย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ  
ได้จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับ 
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือให้ด�าเนินการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 โดยได้มอบหมายให  ้
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทำาหน้าท่ีกำากับดูแล	 ติดตาม	 และ 
ส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัด้านการกำากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิ	รวมทัง้ทบทวน	
ปรับปรุง	 และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการ	 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	 และสามารถรักษามาตรฐานให้มีการปฏิบัติตาม 
กฎระเบยีบของหน่วยงานกำากบัดแูล	ทัง้สำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 (ตลท.)	 รวมถึงเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล	

ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 มีผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ
บรรลผุลสำาเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้	โดยบรษิทัฯ	ได้รบัผลการประเมนิ
ตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	
(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	:	 
CGR)	 ประจำาปี	 2562	 ในระดับ	“ดีเลิศ”	 (Excellent)	 ต่อเนื่องกัน
เป็นปีที่	2		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	ซึ่งประเมินโดยสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 ด้วยคะแนนเต็ม	 100	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 

ทั้งนี้	 ทางฝ่ายบริหารได้นำาเสนอรายงานผลการประเมินดังกล่าวให ้
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	รับทราบ	และพิจารณา 
ข้อเสนอแนะสำาหรับการปรับปรุงและพัฒนาการกำากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทฯ	และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว		

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดทำาคู่มือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี	 2555	 และมีการปรับปรุง 
คร้ังแรกในปี	2560	โดยผนวกเน้ือหาส่วนทีเ่ป็นจรรยาบรรณธรุกจิและ
ใช้ชื่อว่า	“คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ”	และ
มีการทบทวนคู่มือฯ	 ดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดให้
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน
ทกุคนของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยทีจ่ะต้องรับทราบและปฏบิตัติามน
โยบายฯ	อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ทำาการเผยแพร่คู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยา
บรรณธรุกจิผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	ที ่www.siammakro.co.th 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้

100  รายงานประจำาปี 2562

http://www.siammakro.co.th


บริษัทฯ	 ได้ทบทวนนโยบาย	 หลักการ	 และแนวปฏิบัติด้านกำากับดูแลกิจการอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยอ้างอิงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียน	ปี	2555	ของ	ตลท.	และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ของ	ก.ล.ต.	(CG	Code)	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การทบทวนการนำา	CG	Code	มาปรบัใช้กบับรบิททางธรุกจิของบรษัิทฯ	สำาหรบัหลกัเกณฑ์ในเรือ่งใดทีบ่รษิทัฯ	ปฏบิตัแิตกต่างจากแนว
ปฏิบัติที่กำาหนดโดย	 ก.ล.ต.	 /	 ตลท.	 ฝ่ายบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงเป็น
ประจำาทุกปี	ก่อนที่จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ	ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่กำาหนด
โดย	ก.ล.ต.	/	ตลท.ดังนี้

แนวปฏิบัติที่ก�ำหนดโดย ก.ล.ต. / ตลท. ข้อปฏิบัติของบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	
5	คน	และไม่ควรเกิน	12	คน

ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีกรรมการจำานวน	 15	 คน	 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า	
เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการกำากับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่า 
การบริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้

2.	 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ แม้ว่าประธานกรรมการของบริษัทฯ	 มิได้เป็นกรรมการอิสระ	 แต่คณะกรรมการ 
บริษทัฯ	ได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสม	อีกทั้งมีการกำาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษทัฯ	โดยแยกจากหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน	 เพื่อให้เกิดกลไกในการถ่วงดุล 
อำานาจ	 และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ออกเสียงลงมติได้อย่างเป็นอิสระ

3.	 องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย
	 กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

บริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีกรรมการอิสระเพื่อช่วยดูแลสิทธิและผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย	ขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ต้องคำานึงถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจเป็นสำาคัญ	

ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	5	คน	คิดเป็น	
1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทัง้คณะ	ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	

บริษัทฯ	 มีกระบวนการในการสรรหากรรมการ	 โดยคำานึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ	เช่น	ทกัษะ	ประสบการณ์	ความรู	้ความสามารถเฉพาะ
ด้านหลากหลายสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติรายการต่าง	ๆ  
หากกรรมการมีส่วนได้เสยีในเรือ่งใด	จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรือ่งนัน้	หรอื	การ
เข้าทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน		กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติ	เป็นต้น

4.	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	
(Cumulative	Voting)

ข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก	และ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ	 ซึ่งคณะกรรมการมีความ
เห็นว่าสอดคล้องกับหลักการที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย	
อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดให้มีวิธีการอ่ืนในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
มาโดยตลอด	 เช่น	 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม	 หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญประจำาปี	เป็นต้น

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  101



แนวปฏิบัติที่ก�ำหนดโดย ก.ล.ต. / ตลท. ข้อปฏิบัติของบริษัทฯ

5.	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับองค์ประชุม
ขั้นตำ่า	 ณ	 ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ี
ประชุมคณะกรรมการว่า	 จะต้องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

ข้อบังคับของบริษัทฯ	 กำาหนดว่าการออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ให้ถือเสียงข้างมาก	 ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับระบุคะแนนเสียง
ในการลงมติไว้อย่างชัดเจน	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติดังกล่าว 
มคีวามเหมาะสม	และมคีวามคล่องตัวสำาหรบัธรุกจิในกรณีทีจ่ำาเป็นต้องเรียกประชมุ
เพื่อลงมติเป็นการเร่งด่วน

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ	 กำาหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงานและจรรยา
บรรณธรุกจิ	เพือ่เป็นแนวทางในการดำาเนนิธุรกจิทีดี่ให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ	โดยมุ่งเน้นหลักการกำากับ
ดแูลกจิการ	ความสำาคัญในการปฏิบัตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเสมอภาค	
เป็นธรรม	 ตรวจสอบได้	 รวมถึงการคำานึงถึงและการเคารพสิทธิของ 
ผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	บรษิทัฯ	ได้ให้ความสำาคญักบัการพฒันาบคุลากร
อย่างต่อเนื่อง	ทั้งด้านความรู้	 ความสามารถ	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	
และการปลูกจิตสำานึกให้บุคลากรของบริษัทฯ	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	
พากเพียร	อดทน	และรับผิดชอบ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้
บรหิารจะต้องเป็นผูน้ำาในเร่ืองจรยิธรรม	และเป็นตวัอย่างในการปฏบิติั
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	ยุติธรรม	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ตาม
แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ	 โดยรายละเอียดจรรยาบรรณ
ธรุกจิของบรษิทัฯ	สามารถอ่านเพิม่เติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ

การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมต่าง	ๆ 	
เพื่อแสดงถึงการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 เสริม
สร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และเน้นยำ้าถึงความสำาคัญของการกำากับ
ดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และผู้มี
ส่วนได้เสีย	ดังนี้

• คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 จัดให้มีคู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
สำาหรับคณะกรรมการ	 ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 และ 
บริษัทย่อยทุกคน	 เพื่อยึดถือปฏิบัติในการดำาเนินงาน	 ซึ่งเมื่อได้รับ 
คูม่อืฯ	ดงักล่าวกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานทกุคน	ต้องทำาการศึกษา
รายละเอียด	และลงนามใน “ใบลงนามรบัทราบและยดึถอืปฏบิตั”ิ  
ส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล	เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	บริษัทฯ	
มีการทบทวนคู่มือฯ	ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับ
ข้อกำาหนดทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำาทุกปีอยู่

เสมอ	โดยฉบับปัจจบุนัเป็นฉบับปรบัปรุง	ครัง้ที	่3	ซึง่ได้รบัการอนมุตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ	 และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก	

• การสือ่สารนโยบายและการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการกำากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 และคู่มือการ
ดำาเนินธุรกิจสำาหรับคู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	แล้ว	บริษัทฯ	
ยังมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้	 รวมถึงข้อมูลเกี่ยว
กับช่องทางการแจ้งเบาะแส	ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้เสีย	 อาทิ	 การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์
งานสัมมนาคู่ค้าประจำาปี	 เป็นต้น	 การจัดทำาจดหมายถึงคู่ค้าทาง 
ธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ	 บริษัทฯ	 อาทิ	 จดหมายขอความร่วมมือ
งดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 แผ่น 
ป้ายรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญ	เป็นต้น	

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรม 
	 บริษัทฯ	 มีการสื่อสารนโยบายต่าง	ๆ 	 ที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแล
กจิการ	จรรยาบรรณธรุกจิ	และการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนกังาน
ใหม่ทุกคน	 เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำานึกดังกล่าวให้กับพนักงานตั้งแต ่
วันแรกที่เข้ามาเริ่มเป็นพนักงาน	 นอกจากนั้น	 เพื่อยำ้าเตือนให้ 
เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 ยังมีกิจกรรมต่าง	ๆ 	 เพื่อ
ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และการต่อต้าน
คอร์รัปชันเป็นประจำาตลอดทั้งปี	

	 โดยในปี	2562	บรษิทัฯ	ได้พฒันาหลกัสตูรด้านการกำากบัดแูลกจิการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ	รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	 (E-learning)	 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ	
สามารถจัดสรรเวลาเข้าเรียนได้ตามความสะดวก
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• มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	 
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน	 การตรวจสอบข้อเท็จจริง	
และการสรปุผล	รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น	 หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจาก 
การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	หรอืจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากร
ของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ	 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต	 โดยการกระทำาดังกล่าว
ต้องเข้าข่ายการกระทำาท่ีฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของรัฐ	 หรือนโยบายกำากับดูแลกิจการ	 หลักการกำากับ
ดูแลกิจการ	จรรยาบรรณธุรกิจ	และระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	
การกระทำาที่อาจส่อถึงการทุจริต	ซึ่งหมายถึง	การกระทำาใด	ๆ 	เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	 สำาหรับตนเอง	
หรือผู้อื่น	เช่น	การยักยอกทรัพย์	การคอร์รัปชัน	การฉ้อโกง	เป็นต้น	
โดยมาตรการดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลักการกำากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	และ
เว็บไซต์ของ	บริษัทฯ	

• ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
	 ประธานกรรมการ/	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 –	 กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร/	 
คณะกรรมการบริษัทฯ/	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)	
	 เลขที่	1468	ถนนพัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ	
	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

 cgoffice@siammakro.co.th
	 0	2067	9300
	 0	2067	9119

• ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ

	 หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุน
สัมพันธ์	

	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)	
	 เลขที	่1468	ถนนพฒันาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
	 กรุงเทพมหานคร	10250

 ir@siammakro.co.th
	 0	2067	8285	และ	0	2067	8261

• การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะ
สมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ	 เช่น	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง
งาน	ลักษณะงาน	สถานที่ทำางาน	พักงาน	ข่มขู่	รบกวนการปฏิบัติงาน	 
เลกิจ้าง	หรอืการกระทำาอ่ืนใดทีไ่ม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน	หรอื 
ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว	 สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน	บริษัทฯ	
จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่ที่จำาเป็น
ต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้อง
เรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ	 และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น	
เว้นแต่ที่จำาเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	 หากมีการ
จงใจฝ่าฝืนนำาข้อมูลออกไปเปิดเผย	 บริษัทฯ	 จะดำาเนินการลงโทษ
ตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษัิทฯ	และ/หรอื	ดำาเนนิการทางกฎหมาย	
แล้วแต่กรณี

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความสำาคัญในเร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ทกุกลุม่	ทัง้น้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า	ผูถ้อืหุน้จะได้รับสทิธขิัน้พืน้ฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน	 เช่น	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิ 
ในการเสนอระเบียบวาระและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น	 สิทธิในการได้รับเงินปันผล	
สทิธใินการเลอืกตัง้	ถอดถอน	และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
เป็นต้น	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้กำาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

(1)	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้กำาหนดนโยบายเกีย่วกับการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดี	 โดยตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งดำาเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึง 
ได้รับ	และความเท่าเทยีมกนัอย่างเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้นทกุราย	 
ด้วยความโปร่งใส	และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกำาหนดของ 
กฎหมายและจรยิธรรมทาธรุกจิ	รวมถงึการจดัการทีเ่หมาะสม	 
มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ	
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	 นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวบริษัทฯ	 ได้เอาใจใส่ผู้ถือหุ้น 
มากกว่าที่กฎหมายกำาหนด	 อาทิ	 การให้ข้อมูลที่สำาคัญผ่าน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 การจัดให้ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์	 และ 
นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ	เป็นต้น

(2)	บรษิทัฯ	ให้ความสำาคัญและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยปฏบิตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด	 ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 
จัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 1	 ครั้งได้แก่	 การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ ้นประจำาปีเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2562	 ณ	 ห้อง 
คอนเวนชั่น	 ช้ัน	 4	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จำากัด	 (มหาชน)	 
อาคารธาราพฒันาการ	 เลขที	่ 1468	 ถนนพฒันาการ	 แขวง 
พัฒนาการ	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพมหานคร	 อนึ่ง	 ใน 
ปี	 2562	บริษทัฯ	 ได้ดำาเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ 
เพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี	 2563	 และเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ของบรษิทัฯ	เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันท่ี	25	ตุลาคม	2562 
ถึงวันที่ 	 31	 มกราคม	 2563	 โดยมีรายละเอียดและ 
หลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 
ที่	 www.siammakro.co.th	 และแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบ 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

(3)	บริษัทฯ	มอบหมายให้บรษัิท	ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์	(ประเทศ 
ไทย)	 จำากัด	 ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ ้นของบริษัทฯ	 เป็น 
ผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุสำาหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจำาปี	 2562	 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตาม 
วาระต่าง	ๆ 	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 35	 วัน	 
โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์	 และความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบอย่างครบถ้วน	

(4)	บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ที่เว็บไซต	์ www.
siammakro.co.th	ของบรษัิทฯ	ก่อนวันประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจำาปี	2562	ล่วงหน้า	36	วัน	และได้แจ้งผ่านระบบข่าว 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
ดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ส่วนรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน	 10	 วันหลัง
วันประชุม	และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่าง 
ครบถ้วนเหมาะสม	 ประกอบด้วย	 การบันทึกรายงานการ 
ประชุมการออกเสียง	 ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ	 และ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด	พร้อมทั้ง
เผยแพร่วีดิทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ	

(5)	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2562	 มีกรรมการ 
บริษทัฯ	 ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 จำานวน	 
15	คน	รวมทัง้ผูส้อบบัญชแีละทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทฯ	 
เข้าร่วมประชุม	 โดยประธานในที่ประชุมได้ประกาศแจ้ง 
จำานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	 ผู้ถือหุ้นที่รับมอบ 
ฉนัทะ	วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนน	วธิกีารทีใ่ช้ในการนบัคะแนน 
เสียงตั้งแต่เร่ิมต้นการประชุม	 ดำาเนินการประชุมและจัด 
ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ 
ในหนังสือนัดประชุม	 ไม่มีการเพ่ิมวาระอื่นนอกเหนือจากที ่
ระบุไว้ในหนังสือนัดประชมุ	(ไม่มวีาระจร)	ดำาเนินการประชมุ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ	และมีการบันทึกการประชุม
ถูกต้องครบถ้วน	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถตรวจสอบได  ้
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน 
การสอบถาม	 แสดงความคิดเห็น	 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองทีเ่สนอ	รวมทัง้ได้ตอบคำาถามอย่างครบถ้วน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6)	บริษัทฯ	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง 
เร่ิมการประชมุแล้ว	มสีทิธอิอกเสยีงหรอืลงคะแนนในระเบยีบ 
วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่น	ๆ 	 ที่ยังไม่ได้
ลงมติ

(7)	บรษัิทฯ	มนีโยบายส่งเสริมให้นักลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้	โดยบริษทัฯ	ได้ทำาการตดิต่อประสานงานกบั 
นักลงทนุสถาบัน	เพ่ืออำานวยความสะดวกในการลงทะเบยีน
ล่วงหน้า	1	วัน	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง

(8)	บริษัทฯ	 ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู ้ถือหุ้นในการพบปะ
ระหว่างกนัเพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัสทิธพิืน้ฐานของบรรดา
ผู้ถือหุ้น

(9)	บริษทัฯ	จดัให้มผีูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชมุ 
ผู้ถือหุ้น	และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(10)	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 
ผู ้ถือหุ ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู ้ถือหุ ้น	 เพื่อนำา 
ความเห็น	 และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัด 
ประชมุฯ	ให้มปีระสิทธภิาพทีด่ขีึน้	โปร่งใส	และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้น
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	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้นำาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจาก 
ผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง	 เพ่ือพัฒนาการจัด 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้	บริษัทฯ	ได้รับ
คะแนนเต็ม	100	คะแนน	จากการประเมนิคุณภาพการจดัประชมุ
สามัญผู้ถอืหุน้	ในโครงการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklists)	ประจำาปี	2562	ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม 
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

อย่างเป็นธรรม	 และเป็นไปตามข้อกำาหนดกฎหมาย	 รวมทั้งมี
มาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในซึ่งรายละเอียดปรากฏในคู่มือการกำากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ	 เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ	ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น	ทั้งนี้บริษัทฯ	
ได้คำานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่าง 
เป็นธรรม	ดังนี้

(1)	 ให้สิทธอิอกเสยีงในท่ีประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามจำานวนหุ้นที ่
ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง	

(2)	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ 
เพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี	 2563	 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ของบรษิทัฯ	เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที	่25	ตลุาคม	2562	 
ถึงวันที่ 	 31	 มกราคม	 2563	 โดยมีรายละเอียดและ 
หลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่ 
www.siammakro.co.th	และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน 
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

(3)	บรษัิทฯ	ได้จดัส่งหนงัสอืนดัประชุมพร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นอย่างครบถ้วน	 และสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้น 
ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู ้ถือหุ ้นสามารถกำาหนด 
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	 และสามารถใช้สิทธิออก
เสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือก
ตั้งกรรมการ

(4)	ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่	หรอืกรรมการอสิระ 
ของบริษัทฯ	 เข้าประชุมแทนได้	 โดยบริษัทฯ	 เสนอให้มอบ
ฉนัทะให้กบักรรมการอสิระซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ	และได้ 
ระบุแจ้งคำาอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ 
ไว้ในหนังสือนัดประชุม	 ทั้งนี้	 ในการประชุมสามัญประจำาปี 
ผูถ้อืหุน้ปี	 2562	 มีผู้ถือหุ้นจำานวน	 227	 ราย	 มอบฉันทะให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 และกรรมการตรวจสอบ	 
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ	 เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ให้ออกเสียงแทน	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการอำานวย
ความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(5)	บริษัทฯ	มีนโยบาย	ระเบียบ	ประกาศ	และการบอกกล่าวให้ 
ผูบ้รหิาร	เจ้าหน้าที	่และบคุคลอ่ืนใดทีเ่กีย่วข้องทราบอยูอ่ย่าง 
สมำ่าเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ	 ว่าด้วยความประพฤต ิ
ที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำาเนินการ 
ต่าง	ๆ 	ทัง้ภายในบรษิทัฯ	 และต่อบคุคลภายนอก	 โดยเฉพาะ
ในส่วนของนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้กำาหนดจรรยาบรรณ
ด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน	 และ 
จรรยาบรรณด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ไว้ในคู่มือ 
การกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และ 
ในปี	2562	กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ไม่มีการซ้ือขาย 
หลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน	และไม่มกีารฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ 
ของการซื้อขายหลักทรัพย์	 หรือการทำารายการระหว่างกัน 
ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(6)	 ในปี	 2562	บรษิทัฯ	 ไม่มกีารให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
แก่บคุคล	หรอืบรษิทัอืน่ใดนอกเหนือจากบรษิทัย่อย

(7)	บริษัทฯ	 จัดให้มีช่องทางให้ผู ้ถือหุ้นทุกราย	 ทั้งผู ้ถือหุ ้น
รายใหญ่หรือรายย่อย	 นักลงทุนสถาบัน	 และนักวิเคราะห์	
สามารถเสนอแนะ	 แสดงความคิดเห็น	 หรือสอบถามข้อมูล
ต่าง	ๆ 	 ได้โดยตรงทางอีเมล์	 ir@siammakro.co.th	 หรือ
ทางโทรศัพท์ท่ีเบอร์โทร	 0	 2067	 8285	 (สายตรง)	 ซ่ึงมี
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ ์
รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูล
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(8)	บรษัิทฯ	มีมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตักิารทำารายการ
ระหว่างกนัตามทีก่ฎหมายกำาหนด	และเป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ำาหนดไว้ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ	
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย	 ข้อกำาหนด	 ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำา
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครดั	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา
จนถงึปัจจุบนั	บรษิทัฯ	ไม่เคยมกีารทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดย
ฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	และขอ้กำาหนดที่เกี่ยวข้อง

	 สำาหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น	ๆ 	บริษัทฯ	ได้ดำาเนิน
การด้วยความยุติธรรม	 โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจทางการค้า	(Fair	and	at	arms’	length)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1. การก�าหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติ 

ตามนโยบาย
(1)	 บรษิทัฯ	ได้ให้ความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	

โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	 เพ่ือดูแลสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ 	 และประสานประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเหมาะสม	ดังนี้	

 ผู้ถือหุ้น
	 บรษิทัฯ	จะดำาเนนิธุรกจิอย่างโปร่งใส	มุง่มัน่ในการสร้างความ

เจรญิเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว	 และผลตอบแทนที่ดีให้
กับผู้ถือหุ้น

 
 ลูกค้า 
 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะแสวงหา	 และเพิ่มความหลากหลาย

ของสินค้า	 ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของสินค้า	 โดยเฉพาะมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้าประเภทอาหารเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ	 ให้
ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	 โดยมีเป้าหมายในการนำาเสนอ
สินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	พร้อมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้า	ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
และยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว

 
	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายการให้บริการลูกค้าที่ 

เท่าเทียมกัน	และมีการกำาหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการ
ลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาโดยให้การดูแลลูกค้า
ทุกคนในแบบเดียวกัน	ไม่เลือกปฏิบัติ

	 ทั้งนี้	 ทีมพัฒนาลูกค้าของบริษัทฯ	 ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดอีย่างสมำา่เสมอ	และได้ทำาการสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี	 และนำาผล
สำารวจความพึงพอใจของลกูค้ามาประมวลผล	โดยให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า	โดยผลสำารวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า	
ในปีนี้ได้คะแนนที่ร้อยละ	84.2

พนักงาน
1)	 บริษัทฯ	มนีโยบายมุง่เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร

ให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ	 โดยการจัดการฝึก
อบรมเพื่อยกระดับฝีมือของพนักงานในทุกระดับ	 เพื่อให้
เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำางาน 
มีผลงานที่โดดเด่น	พร้อมที่จะได้รับการปรับเลื่อนตำาแหน่ง
งานให้สูงขึ้น	 รวมทั้งมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนตาม 
ค่างาน	 ผลการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งสวัสดิการแก่พนักงาน
อย่างเป็นธรรม	 โดยผลตอบแทนและสวัสดิการของ 
บริษัทฯ	 จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
ของอุตสาหกรรมเดียวกัน	

2)	 บริษทัฯ	ให้ความสำาคัญเก่ียวกบัการดูแลเรือ่งความปลอดภยั	
และสุขอนามัย	 โดยได้ประกาศใช ้ “นโยบายด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน” 
มกีารบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ดังน้ี
• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 (คปอ.)	 และเจ้า
หน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน	 (จป.)	 ในระดับ
หัวหน้างาน	(จป.หน)	และระดับบริหาร	(จป.บ)	โดยได้
ดำาเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม	 เพ่ือให้ปลอดจากเหตุอันจะทำาให้เกิดการ
สูญเสียชีวิต	บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	และการเจ็บป่วยอัน
เนื่องจากการทำางาน

• จัดทำาคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน	 เพื่อยึดเป็น
ระเบียบปฏิบัติ

• เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอด
ภัยฯ	กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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3)	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการสำารวจความผูกพันของพนักงาน	
(Employee	 Engagement	 Survey)	 อย่างต่อเนื่องเป็น
ปีที่	 3	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ	เพื่อ
วเิคราะห์หาโอกาสในการพฒันาปัจจยัต่าง	ๆ 	ทีจ่ะเพิม่ความ
พงึพอใจและความผกูพนัของพนกังานท่ีมต่ีอองค์กร	โดยได้
มีการนำาผลการสำารวจมาจดัทำาแนวทางการยกระดบัความ
ผูกพันของพนักงานต่อไป	

4)	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร	 ซึ่งเหมาะสมตาม 
ความรู้	 ความสามารถ	 ความรับผิดชอบ	 และเชื่อมโยง 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน	

	 บริษัทฯ	 มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและ
พนักงานทุกปี	 และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก ่
ผู้บริหารและพนักงาน	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 ในรูปแบบของดัชนี
วดัผลการดำาเนนิงาน	(Key	Performance	Indicator:	KPI)	
ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	 (ระยะสั้น)	 และผล
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่บริษัทฯ	 จะดำาเนินการ
ในระยะยาว	เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต	

	 การประเมินฯ	 ดังกล่าวนอกจากจะทำาให้ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารและพนักงานเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยผลตอบแทน
ระยะสัน้	ระบบการประเมนิฯ	ยงัสอดคล้องกบัหลกัการจ่าย 
ค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน	(pay	per	performance)	 
ซึ่งได้กำาหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้
อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายท่ัวไปขององค์กรอื่นที่อยู่
ในธรุกจิประเภทเดยีวกนัหรือใกล้เคยีง	เพือ่รกัษาและเสริม
สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้
กับองค์กร	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้กำาหนดการจ่ายโบนัส
ผันแปรตามผลประกอบการ	(Variable	Bonus)	ที่มีความ
เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 (เฉพาะพนักงาน
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)	กับผลประกอบการของบริษัทฯ	
ในแต่ละรอบปี	 เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตาม
เป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทน	เพื่อ
รักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้
องค์กรดำาเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต	 เช่น	 แนวทาง
การขึ้นค่าจ้างประจำาปี	การปรับเงินเดือนตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป	การ
จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ในการดำารงชพีแก่พนกังานเมือ่สิน้สุดการเป็นพนกังานหรือ
เมือ่เกษยีณอายกุารทำางาน	นอกจากน้ี	ยงัมสีวัสดกิารอืน่	ๆ 	
อาท	ิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลสำาหรับพนักงาน	สวสัดกิาร
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	เป็นต้น

5)	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	
เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการหมุนเวียนตำาแหน่ง
ภายในองค์กร	 รวมทั้งมีการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง
งาน	(Succession	Plan)	โดยทำาการประเมินความพร้อม
ของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่ง	 (Successor)	 ใน
ตำาแหน่งงานหลักของบริษัทฯ	แผนดังกล่าวกำาหนดไว้เพื่อ
เตรียมรองรับการขยายธุรกิจ	 การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของบรษิทัฯ	และทดแทนผูเ้กษยีณอาย	ุซึง่บริษทัฯ	ได้นำาผล
ประเมนิไปกำาหนดแผนพฒันารายบคุคล	เพือ่ให้ผูท้ีส่บืทอด
ตำาแหน่งมีความพร้อมในการสืบทอดตำาแหน่ง	 สามารถ
สร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับองค์กร	 และมี
การพิจารณาทบทวนแผนสบืทอดตำาแหน่งเป็นประจำาทกุปี

 คู่ค้าและเจ้าหนี้   
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	 โดยคำานึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกัน	 รวมท้ังปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	
นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำาร่วมกันกับเจ้าหนี้	
และเจ้าหนี้คำ้าประกันทุกรายอย่างเคร่งครัด	 ตลอดจนชำาระหนี้
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำาร่วมกันดังกล่าว	 ในกรณีที่ 
ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหน่ึงได้	บรษัิทฯ	จะรบีแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข	

 
	 บริษัทฯ	 จัดให้มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง	 เพื่อให้การดูแลและ

บริหารจัดการของบริษัทฯ	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 อาท	ิ 
ขัน้ตอนการคัดเลอืกคู่ค้าทีม่กีระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์
ด้านคุณสมบัติคู่ค้า	 วิธีการคัดเลือก	รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การกำาหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่าง	ๆ 	เพื่อให้การ
จัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีระบบ 
มีประสิทธิภาพ	และมีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
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	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม	 โดยจะ
ต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	 สำาหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกมี
ดังนี้
1)	 มีประวติัทางการเงนิท่ีเช่ือถอืได้	และมศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโต

ไปพร้อมกับบริษัทฯ	ได้ในระยะยาว
2)	 ผลิต	 หรือจำาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ	

และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3)	 ให้การสนบัสนนุด้านการส่งเสรมิการขาย	และการให้บรกิาร

หลังการขายแก่ลูกค้า

 บริษัทฯ	มีการกำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	ได้แก่	“หลัก
ปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า” เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินตามหลักสิทธิ
มนุษยชนของบริษัทฯ	 จะดำาเนินธุรกิจครอบคลุมสังคม	 ชุมชน	
ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของบริษัทฯ	 ด้วย	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	
ได้จดักิจกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบัคูค้่า	โดยจดัสมัมนา
เพื่อสื่อสารนโยบายการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นประจำาทุกป	ี
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม	ความเข้ม
แข็ง	และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน

 คู่แข่ง 
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการดำาเนนิธรุกจิตามกรอบกตกิาการแข่งขนั

สากล	ภายใต้กฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการค้า
ที่เป็นธรรม	โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง	ดังนี้
1)	 แข่งขนัทางการค้าในกรอบกตกิาของการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม
2)	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย

วิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม
3)	 ไม่ทำาลายคูแ่ข่งด้วยวธิกีารอนัไม่สจุรติ	หรอืกระทำาการใด	ๆ 	

โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

สังคมและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี 

เราอาศัยอยู ่จึงส่งเสริมให้ทุกสาขาได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ต ่อสั งคมที่ตั้ งอยู ่ เสมอมา	 โดยการให ้ความร ่วมมือใน 
กจิกรรมของชมุชนและกจิกรรมสาธารณะต่าง	ๆ 	รวมทัง้มส่ีวนร่วม 
ในการพัฒนาด ้านการศึกษา	 สั งคม	 และสิ่ งแวดล ้อม	 
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย	 
และความปลอดภยั	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้
เป็นแนวทางดำาเนินการด้านพลงังานและส่งเสรมิการใช้พลงังาน
ให้เกดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสดุ	ซึง่เป็นการช่วยลดภาวะ
โลกร้อนอีกด้วย

(2)	 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ	และการแจ้งเบาะแส
	 กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 มีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบต้องรับทราบ	 ทำาความเข้าใจนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน	 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ	 เป็นบริษัทที่มี
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	 มีการบริหารงานและ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

	 ผู ้บริหารทุกระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือ
เป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาทราบ	 เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	อย่างจริงจัง

	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส	 รวมถึงกำาหนดขอบเขตการร้องเรียน	 บุคคลที่
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน	 ช่องทางและกระบวนการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	 การดำาเนินการกับการ
รายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ	และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อติดตามดูแลและตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน
กลุ่มแม็คโคร	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	หลัก
การกำากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณธุรกิจ	และไม่กระทำา
การใด	ๆ 	 ที่อาจส่อถึงการทุจริต	 โดยมาตรการดังกล่าว
มีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 เปิดช่องทางให้กรรมการ	 พนักงาน	 ผู ้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว ่าจะเป็นบุคลากรจากภายใน	
หรือจากบุคคลภายนอก	 ที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส	
รวมถึงผู ้ที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับผลกระทบจากการ
ดำาเนินธุรกิจของแม็คโครสามารถแจ้งผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจากการกระทำาของ
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานกลุ่มแม็คโครในเรื่อง
ต่อไปน้ี
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• การกระทำาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบของรัฐ	 หรือ	 นโยบายกำากับดูแลกิจการ	 
หลักการกำากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

• การกระทำาที่อาจส่อถึงการทุจริต	 ซ่ึงหมายถึง	 การ 
กระทำาใด	ๆ 	 เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น	 เช่น	การยักยอก
ทรัพย์	การคอร์รัปชัน	การฉ้อโกง	เป็นต้น

• ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	 และ
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจตามที่ได้แสดงราย
ละเอียดไว้แล้วข้างต้น

• กรณทีีพ่บเหน็เหตกุารณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส	 ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่าน
ช่องทางการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส	เมือ่ผูร้บัเรือ่ง
ร้องเรยีนรบัเรือ่งร้องเรยีนแล้ว	สามารถพจิารณาดำาเนิน
การตามความเหมาะสม	หรอืส่งเรือ่งให้บคุคลทีเ่กีย่วข้อง
โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำาเนินการตาม
เนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน	 เพ่ือดำาเนิน
การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง	 พร้อมท้ังติดตามความ
คืบหน้า	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 มีการดำาเนินการที่เหมาะสม 
กับข้อร้องเรียนท่ีได้รับ	 โดยมีกระบวนการจัดการกับ
เรื่องร้องเรียนหลักดังนี้

• ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียน	 ผ่านช่องทางการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส	

• ผู้รบัเรือ่งร้องเรยีนประเมินเบือ้งต้นสำาหรบัข้อร้องเรยีน
ที่ได้รับ	 และพิจารณาติดต่อผู้ร้องเรียน	 หากไม่ได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติม	 การพิจารณาถือเป็นอันสิ้นสุดและมิได้
นำาไปพิจารณาต่อ

• ผู้รบัเรือ่งร้องเรยีนจะนำามาพจิารณาในการแต่งตัง้คณะ
กรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน	 หรือเรื่องดังกล่าวจะ
นำาไปรายงานให้หัวหน้าของแผนกนั้น	ๆ 	 เพื่อพิจารณา
ต่อไป	หากมีข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและเข้าเงื่อนไข	

• คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน	และ/หรือหัวหน้า
แผนกทีไ่ด้รบัเรือ่งร้องเรยีน	จะต้องรายงานผลการตรวจ
สอบให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนและฝ่ายตรวจสอบภายใน	
และฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

	 ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า	 การรายงาน
ข้อมูลมานั้นเป็นเท็จ	 อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง	
หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น	 ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้น 
มีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ	 ส่วนการกำาหนดบท
ลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	 และ/หรือ	
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 อนึ่ง	ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมจากบรษิทัฯ	เช่น	ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
ตำาแหน่งงาน	ลักษณะงาน	สถานที่ทำางาน	พักงาน	ข่มขู่	รบกวน
การปฏิบัติงาน	 เลิกจ้าง	 หรือการกระทำาอื่นใดท่ีไม่เป็นธรรมแก ่
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน	 หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสำาหรับข้อมูล
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียนบริษัทฯ	 จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่ 
เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่ที่จำาเป็นต้องเปิดเผยตามข้อ
กำาหนดของกฎหมาย	

	 บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผย
ต่อบุคคลอื่น	 เว้นแต่ที่จำาเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย	หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำาข้อมูลออกไปเปิดเผย	บริษัทฯ	
จะดำาเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบงัคับของบริษทัฯ	และ/หรอื	
ดำาเนินการทางกฎหมาย	แล้วแต่กรณี

	 ปี	 2562	 บริษัทฯ	 ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาผิด
กฎหมาย	การทุจริตคอร์รัปชัน	หรือจรรยาบรรณที่มีนัยสำาคัญ	

 
	 บริษัทฯ	 มีบทลงโทษของพนักงานผู้กระทำาผิดตามระเบียบข้อ

บังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทฯ	 และให้ความสำาคัญกับ
การบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง	 โดยมีการสื่อสารและ
เสรมิสร้างให้พนกังานตระหนกัถงึจรรยาบรรณในการปฏบัิตงิาน	
รวมทัง้ได้นำาข้อร้องเรยีนมาปรบัปรงุงานเพือ่กำาหนดแนวทางการ
ป้องกันต่อไป

(3)	 การต่อต้านคอร์รัปชัน
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญและมีความมุ่งมั่นในการดำาเนิน

ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใสและเป็นธรรม	 โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	 และผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ	และหลักปฏิบัติสากล	คณะกรรมการบริษัทฯ	
ตระหนักดีว่า	 การคอร์รัปชันถือเป็นอุปสรรคสำาคัญใน 
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การบรรลุเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 เป็น
ธรรม	ตรวจสอบได้	และเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการจึง
มีมติอนุมัติให้กำาหนด	 “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน”	
ขึ้นเมื่อปี	2555	และได้มีการทบทวน	ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมำา่เสมอ	เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	ทุกคน	 ยึดถือในการ
ปฏิบัติงาน	 ตลอดจนเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้
รับทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ	 ในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้ 
ทกุคนยดึถอืและปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั	
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำางาน	 และ 
ขอความร่วมมือให้บุคลากรของบริษัทฯ	 ศึกษาทำาความ
เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้ในนโยบายต่อ
ต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างเคร่งครัด	 ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ของบริษัทฯ	โดยอาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุดคือ	เลิกจ้าง	
หรือยกเลิกสัญญาจ้าง	ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	มีนโยบาย
ที่จะไม่ลดตำาแหน่ง	 ลงโทษ	 หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากร 
ของบรษิทัฯ	ทีป่ฏเิสธการทจุรติคอร์รปัชนั	แม้ว่าการกระทำา
นัน้จะทำาให้บรษัิทฯ	สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ	และในกรณทีี่
การฝ่าฝืนนัน้เก่ียวข้องกฎหมาย	ผูท้ีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
อาจถูกดำาเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น

	 บรษิทัฯ	ได้นำานโยบาย	แนวปฏบิตั	ิและมาตรการมาดำาเนิน
การอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น 
รปูธรรม	อนัแสดงออกถึงความตัง้ใจและมุง่มัน่เกีย่วกบัการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน	ดังนี้
• บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งภายในและ
ภายนอกบรษิทัฯ	โดยส่ือสารแก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ
พนักงานผ่านหนังสือเวียนท่ีส่งผ่านอีเมล์ให้พนักงาน
ทุกคน	ป้ายประกาศ	ระบบอินทราเน็ต	การปฐมนิเทศ
พนักงาน	 การอบรมพนักงาน	 และในช่วงใกล้เทศกาล 
ขึน้ปีใหม่	มกีารประชาสมัพนัธ์	“นโยบายงดรบัของขวญั”	 
ไปสู่พนักงานทุกคน	 ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน	
และภายนอก	 โดยจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์ติดต้ัง
ตามจุดต่าง	ๆ 	 ท้ังท่ีสำานักงานใหญ่	 และสาขาศูนย์
จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร	 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการทำางาน	 (Transparency)	 ตามหลักการกำากับ

ดูแลกิจการ	 และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของ 
บริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการจัดส่งหนังสือขอ
ความร่วมมืองดให้ของขวัญหรือของกำานัลแก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยแก่คู ่ค ้า	
ลูกค้า	 สถาบันทางการเงิน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจอีกด้วย	อีกทั้ง	ยังส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานส่งเสริม	ติดตาม	กำากับดูแลเรื่องการต่อ
ต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมอบรมหลักสูตร	และการสัมมนา 
ที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดข้ึนโดย
หน่วยงานภายนอก	เพ่ือศึกษา	ทบทวน	และพัฒนาการ
ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ	อย่างสมำ่าเสมอ

• บริษัทฯ	 กำาหนดให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเสี่ยง	 โดยมีการกำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 เร่ิมตั้งแต่การ
ประเมิน	 การระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
ในการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำาคัญ	
และกำาหนดแผนรองรับและป้องกันความเสี่ยงแต่ละ
เรื่อง	 โดยมีผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 ซึ่งการบริหารความ
เสี่ยงน้ีครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธ์	
การลงทุน	 และการปฏิบัติการในทุก	ๆ 	 ด้าน	 ซ่ึงรวม
ถึงด้านคอร์รัปชันด้วย	 โดยในเรื่องที่มีความเสี่ยง
สูงที่จะเกิดการคอร์รัปชัน	 บริษัทฯ	 มีการกำาหนด
แนวปฏิบัติเพื่อกำากับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	
ตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ใน “นโยบายการต่อต้าน
คอร์รปัชัน”	และ	“แนวปฏบัิตใินการให้เงนิสนบัสนุน 
การให้ การรับของขวัญ ของช�าร่วย การรับรอง  
และการบริจาคเพื่อการกุศล” ตลอดจน	 “นโยบาย
การว่าจ้างที่ปรึกษา”	 ได้แก่	 ความเป็นกลางและ 
การช่วยเหลือทางการเมือง	 การบริจาคเพ่ือการกุศล
และเงนิสนับสนุน	การให้ของขวญั	การเลีย้งรบัรองและ 
ค่าใช้จ่ายอื่น	เป็นต้น

	 นอกจากนี	้ยงักำาหนดให้มรีะบบควบคมุภายใน	เพือ่ป้องกนั
ความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน	เช่น	การกำาหนดระเบียบ
อำานาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน	 โดยพิจารณาจาก
ขอบข่าย	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่ง	
และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 ทำา
หน้าที่ตรวจสอบการทำางานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	 เพื่อให้
เกิดความมั่นใจได้ว่า	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างแท้จริง	เป็นต้น
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	 บรษัิทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจรติ	(Thailand’s	Private	Sector	
Collective	Action	Coalition	against	Corruption	หรือ	
CAC)	ตั้งแต่ปี	2560	และที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ	ครั้งที่	4/2560	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2561	มี
มติให้การรับรองบริษัทฯ	 เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	
โดยใบรับรองจะมีอายุ	3	ปี	นับจากวันที่มีมติ	

(4)	บรษิทัฯ	มนีโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้	
(ก)	 ไม่สนับสนุนการดำาเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	ทั้งนี้	หากบริษัทฯ	
พบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	บริษัทฯ	 จะดำาเนิน
การอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	ที่เหมาะสม	เพื่อยุติ
หรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ	

(ข)	 บริษัทฯ	 จะดำาเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	 
ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย 
พนักงานของบริษัทฯ	 และแจ้งให้ผู ้ท่ีทำาการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ

	 อนึ่ง	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดจรรยาบรรณด้านการการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ไว้ในคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 
ซึง่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ

(5)	การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานของมนุษย์	 และสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน	
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัต	ิ
ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ	 เพศ	 อายุ	 สีผิว	 ศาสนา	 โดยบริษัทฯ	 
มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เช่น	
ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน	ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
หรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย		

3.2	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยคำานึงถึงความ

สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 ได้
กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	

Social	 Responsibilities	 Policy)	 เพ่ือสื่อสารและขับเคลื่อน
การดำาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และสานสัมพันธ์ 
อนัดกีบัชุมชนต่าง	ๆ 	อย่างต่อเน่ือง	ทัง้น้ี	บริษทัฯ	ได้ประกาศแต่ง
ตั้งคณะกรรมการโครงการ	3R’s	Sustainability	Committee	
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน	 CSR	 นำาเสนอ
แผนการดำาเนินงาน	 และการบรรลุเป้าหมายการทำางาน	 CSR	 
ของบริษัทฯ	 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจำาทุก	ๆ 	 ไตรมาส	 และรายปี	 รวมทั้งจัดเตรียมรายงาน
สรุปผลการดำาเนินงานกิจกรรม	 CSR	 ที่กระทำาในปีผ่านมาให ้
คณะเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม	 โดย
มีเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 โดยมุ่ง 
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 
มีมูลค่าเพิ่มของสังคมและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 อันได ้
แก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทนุ	พนักงาน	ลกูค้า	คู่ค้าทางธรุกจิ	และหน่วยงาน 
ต่าง	ๆ 	 ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อ 
กระบวนการดำาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวม
ทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใน 
ระยะยาว	 บริษัทฯ	 มุ ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู ่ร่วมกับ
ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข	และพัฒนายกระดับความเจริญ
ก้าวหน้าไปพร้อม	ๆ 	 กัน	 เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดย
นโยบายความรบัผดิชอบต่อสังคมของบรษัิทฯ	มเีนือ้หาครอบคลมุ
หัวข้อหลัก	ดังนี้	
1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน
4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8.	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได ้จากการ 

ดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

 ทัง้น้ี	รายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม	ชมุชน	
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 ปรากฏตามหัวข้อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(1)	นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่าน 

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี	 (แบบ	 56-1)	 และรายงานประจำาปีแล้ว	 บริษัทฯ	
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางอ่ืน	ๆ 	 ด้วย	 เช่น	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดยได้
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ

(2)	คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	 โปร่งใส	ทันเวลา	และเท่าเทียม
กัน	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตาม
ที่กฎหมายกำาหนด	 เพ่ือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุก 
กลุม่ได้มข้ีอมลูทีเ่ช่ือถอืได้	และเพยีงพอประกอบการตดัสนิใจ	

 
	 นอกจากนี	้บรษัิทฯ	มหีน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรพัย์

และนักลงทุนสัมพันธ์	(SET	&	Investor	Relations)	มีหน้า
ทีร่บัผดิชอบในการ	ตดิต่อสือ่สาร	และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ของบรษิทัฯ	ทีเ่ป็นประโยชน์	 ถกูต้อง	 ชัดเจน	และครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที	่ตลท.	และก.ล.ต.	กำาหนด	แก่นกัลงทุนรายย่อย 
นักลงทุนสถาบัน	 นักวิเคราะห์	 และบุคคลท่ัวไป	 ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม	 ผ่านช่องทางการ
สื่อสารหลากหลายช่องทาง	 เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ	
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เช่น	 ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ของ	ตลท.	และ	ก.ล.ต.	การเผยแพร่ข้อมลูต่าง	ๆ 	ผ่านเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ	สือ่สาธารณะต่าง	ๆ 	ได้แก่	หนงัสอืพมิพ์	นิตยสาร	
ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน	สกู๊ปข่าวในหนังสือพิมพ์	
ข่าวประชาสัมพันธ์	 (Press	 Release)	 เป็นต้น	 นอกจากนี	้
บรษิทัฯ	ได้จัดให้มีการประชุมและพบปะผูล้งทุน	นกัวเิคราะห์	
เป็นประจำาทกุไตรมาส	หลงัจากได้เปิดเผยผลการดำาเนินงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	แล้ว

ในปี	2562	ได้มกีารเผยแพร่ข้อมลูและจดักจิกรรมเพือ่พบและให้ข้อมลู
กับผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์	และนักลงทุนในโอกาสต่าง	ๆ 	สรุปได้ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม จ�ำนวนครั้ง

• พบปะนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
(Company	visit)

33

• Conference	Call	นักลงทุนในประเทศและ 
ต่างประเทศ

31

• งานประชุมนักวิเคราะห์	(Analyst	Meeting) 4	

• การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน 2	ครั้ง	ต่อวัน	 
โดยเฉลี่ย

• งานนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนย์จำาหน่ายสินค้า
แม็คโคร	(Store	visit)

10

ทัง้น้ี	 ผูถ้อืหุน้	 นักลงทนุ	 และผูท้ีส่นใจอืน่	ๆ 	 สามารถติดต่อหน่วยงาน
ประสานงานตลาดหลกัทรพัย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์	(SET	&	Investor	
Relations)	เพือ่สอบถามข้อมลูของบริษทัฯ	ผ่าน	4	ช่องทาง	ดงันี	้

	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)
	 	 หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 สำานักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยาม	

	 แม็คโคร	สายงานบริหารการเงิน
	 	 เลขที่	1468	ถนนพัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง
	 	 กรุงเทพมหานคร	10250

	 ir@siammakro.co.th
	 0	 2067	 8285/	 8261	 (สายตรง)	 หรือ	 0	 2067	 8999	 

	 ต่อ	8285/	8261
	 0	2067	9044

(3)	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ	และได้แสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี

(4)	การเปิดเผยบทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบรษิทัฯ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจ
สอบ	 และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	การประชมุคณะกรรม
การบริษทัฯ	และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิาร	รายละเอยีดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หวัข้อความรบัผดิ
ชอบของคณะกรรมการ

(5)	บริษทัฯ	มนีโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารมหีน้าทีร่ายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ	 ขาย	 หรือโอน 
หลกัทรพัย์ต่อ	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แห่ง	พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมแีนวปฏบิตัสิำาคญั
ทีจ่ะส่งเสรมิการกำากบัดูแลการใช้ข้อมลูภายในได้เป็นอย่างดี	 
โดยบริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อขาย	
และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ของกรรมการ
และผู้บริหาร	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	
โดยกรรมการและผู ้บริหาร	 ต้องรายงานให้ท่ีประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ทราบทกุครัง้ทีม่กีารประชมุ	นอกจากนี้ 
บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหาร 
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน	
และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ	เป็นประจำา
ทุกไตรมาส	 และจะต้องจัดทำารายงานใหม่ทุกปี	 โดยข้อมูล 
ดงักล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบรษัิทฯ	เท่านัน้	เพือ่ให้เป็นไปตาม
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	 ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.	2/2552	เรื่อง
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1)	 โครงสร้างคณะกรรมการ

(1.1)	ในส่วนขององค์ประกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ	
วิธีการสรรหา	 แต่งตั้งกรรมการ	 และคุณสมบัติกรรมการ
อสิระ	กล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถอืหุน้และการจดัการ
องค์กร	ส่วนการจัดการองค์กร

	 ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบ
ด้วยกรรมการจำานวน	15	ท่าน	ซึ่งเป็นจำานวนที่เหมาะสม
กับขนาดของกิจการ	 โดยมีประธานกรรมการเป็นบุคคลที่ 
ไม่มีความสัมพันธ์ใด	ๆ 	 กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคล
เดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 เพื่อเป็นการแบ่ง
แยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่
ดีและการบริหารงานประจำา	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	 
มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้	
ก)	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		 8	 คน
	 (มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	
ข)	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 7	 คน
	 ประกอบด้วย
	 -	กรรมการ	 2	 คน
	 -	กรรมการอิสระ	 5	 คน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง	 5	 คน	 
คิดเป็นร้อยละ	33.33	ของกรรมการทั้งคณะ	มีคุณสมบัติ
ตามคำานิยามดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการองค์กร	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	เห็นว่านายโชติ	โภควนิช	เป็นกรรมการอิสระที่มี
ความรู้ด้านบัญชี	และการเงิน	จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

(1.2)	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งนางสาวกัญญ์ภัสสร์	
ประยูรโภคราช	 เป็นเลขานุการบริษัทฯ	 ดังรายละเอียด 
ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการองค์กร	 ส่วน
เลขานุการบริษัทฯ

(1.3)	เพือ่ให้กรรมการบรษิทัฯ	ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
กรรมการบรษัิทฯ	ได้ยดึถือและปฏบิติัในการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน	5	บริษัท

(1.4)	การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	
และข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้จะต้องมี
ความโปร่งใสชัดเจน	ในการสรรหากรรมการให้ดำาเนินการ
ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน	 และการพิจารณาจะต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ใน
การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น	ๆ 	 ซึ่งต้องมีความหลาก
หลายของทกัษะ	ประกอบด้วยทักษะทางด้านอตุสาหกรรม	
ด้านบัญชีการเงิน	 ด้านธุรกิจ	 ด้านการจัดการ	 ด้านการ
ตลาดระหว่างประเทศ	ด้านกลยุทธ์	ด้านการบริหารวิกฤติ	
ด้านกฎหมาย	 และด้านการกำากับดูแลกิจการ	 เพื่อให้มี
รายละเอียดที่เพียงพอ	 เพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ	 และ/หรือผู้ถือหุ้น	 และต้องเปิด
เผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจำาปีเพื่อให ้
ผู้ถือหุ้นทราบทั่วกัน

(2)	 คณะกรรมการชุดย่อย	
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วย 

ในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ดังนี้	
(2.1)	คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จำานวน	 3	 ท่าน	 โดยมี	 นายโชติ	 โภควนิช	 เป็นประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 นางกรรณิการ์	 งามโสภี	 และ 
นายจักร	บุญ-หลง	เป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.2)	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ประกอบ
ด้วยกรรมการจำานวน	 3	 ท่าน	 โดยมีนายโชติ	 โภควนิช	
(กรรมการอิสระ)	 เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน	 นายประสพสุข	 บุญเดช	 (กรรมการ
อสิระ)	และนายก่อศักด์ิ	ไชยรศัมศัีกด์ิ	เป็นกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน	 และที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ครัง้ที	่ 3/2562	 เม่ือวันที่	 
8	 สงิหาคม	 2562	 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู ้ดำารงตำาแหน่ง 
เลขานุการบริษัทฯ	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน	โดยให้มผีลตัง้แต่วนัท่ี	8	สงิหาคม	
2562	
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(2.3)	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยกรรมการ 
จำานวน	3	ท่าน	โดยม	ีศ.	(พิเศษ)	เรวัต	ฉำ่าเฉลิม	(กรรมการ
อิสระ)	 เป็นประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 
นายจักร	 บุญ-หลง	 (กรรมการอิสระ)	 และนายอำารุง	 
สรรพสทิธิว์งศ์	เป็นกรรมการกำากบัดูแลกจิการ	โดยมเีลขานกุาร 
บรษิทัฯ	เป็นเลขานกุารคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

(3)	 บทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 ตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วใน 
หัวข้อ	“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”	

(4)	 การประชุมคณะกรรมการ	
(4.1)	คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีกำาหนดประชุมในวาระปกติ

ไตรมาสละ	 1	 คร้ัง	 และอีกอย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	 เพ่ือ
พิจารณาแผนกลยุทธ์	และแผนการดำาเนินงานของบริษัทฯ	
โดยมกีารกำาหนดการประชุมคณะกรรมการสำาหรบัปีถดัไป
เป็นการล่วงหน้า	และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตัง้แต่ช่วง
ปลายปี	 เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างครบถ้วน	และมกีารกำาหนดวาระการประชมุ
ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน	 รวมถึงวาระพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจำาทุก
ไตรมาส	อย่างไรก็ตาม	อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตาม
ความจำาเป็นได้	 หากมีวาระพิเศษท่ีต้องขอมติอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ	

(4.2)	ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ	ประกอบกบั 
พิจารณาเร่ืองอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ	 และเปิดโอกาส
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	
และเลขานุการบริษัทฯ	 นำาเสนอเรื่องต่าง	ๆ 	 เพื่อบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่ละครั้ง	

(4.3)	บรษิทัฯ	ได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า	7	วัน	เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า
ร่วมประชุม	

(4.4)	ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 มีการประชุมคณะกรรมการจำานวน	
6	 ครั้ง	 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนจำานวน	4	ครัง้	การประชมุคณะกรรมการกำากบั
ดูแลกิจการจำานวน	4	ครั้ง	และการประชุมผู้ถือหุ้นจำานวน	
1	ครั้ง	ได้แก่	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562

ทั้งนี้	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6	ในปี	2562	ในช่วง
ท้ายการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
และกรรมการอิสระ	 ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมด้วย
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โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

กำรประชุม

คณะกรรมกำร

(6 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

(5 ครั้ง)

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน
(4 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร

(4 ครั้ง)

สำมัญ 
ผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง)

1.	 นายอาสา	สารสิน
	 (ลาออกจากตำาแหน่ง
	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ	
	 วันที่	9	ส.ค.	2562)

ประธานกรรมการ 6/6 - - 3/4
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

1/1

2.	 นายโชติ	โภควนิช
	 (ลาออกจากตำาแหน่ง
	 กรรมการกำากับดูแลกิจการ	

วันที่	9	ส.ค.	2562/	ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และประธาน 
คณะกรรมการสรรหาฯ	 
วันที่	28	ส.ค.	2562)	

กรรมการอิสระ 
ประธาน 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและ	

ประธาน 
คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนด 
ค่าตอบแทน	

6/6 5/5 1/4	 
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	1	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	1	ครั้ง)

3/4	 
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	

มีการประชุม	3	ครั้ง/	
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

1/1

3.	 นายเรวัต	ฉำ่าเฉลิม
	 (ได้รับการแต่งตั้ง
	 วันที่	28	ส.ค.	2562)

กรรมการอิสระและ
ประธาน

คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ

2/6	
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	2	ครั้ง/	
เข้าประชุม	2	ครั้ง)

- 1/4
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง 

มีการประชุม	1	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	1	ครั้ง)

-

4.	 นางกรรณิการ์	งามโสภี	
	 (ได้รับการแต่งตั้ง
	 วันที่	28	ส.ค.	2562)

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

1/6
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	2	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	1	ครั้ง)

2/5
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	2	ครั้ง	/	 
เข้าประชุม	2	ครั้ง)

- - -

5.	 นายจักร	บุญ-หลง	
	 (ได้รับการแต่งตั้ง
	 วันที่	28	ส.ค.	2562)

กรรมการอิสระ
กรรมการ 

ตรวจสอบและ
กรรมการกำากับ 
ดูแลกิจการ

2/6
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	2	ครั้ง	/	 
เข้าประชุม	2	ครั้ง)

2/5
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง 

มีการประชุม	2	ครั้ง	/	 
เข้าประชุม	2	ครั้ง)

- 1/4
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง 

มีการประชุม	1	ครั้ง	/	 
เข้าประชุม	1	ครั้ง)

-

6.	 นายประสพสุข	บุญเดช	
	 (ได้รับการแต่งตั้งวันที่	
	 8	พ.ย.	2562)

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหา

กำาหนดค่าตอบแทน

1/6
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	1	ครั้ง	/	 
เข้าประชุม	1	ครั้ง)

- - - -

7.	 นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ	 
รองประธาน

กรรมการที่	1	และ	
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

5/6 - 4/4 - 1/1
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รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

กำรประชุม

คณะกรรมกำร

(6 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

(5 ครั้ง)

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน
(4 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร

(4 ครั้ง)

สำมัญ 
ผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง)

8.		นางสุชาดา	อิทธิจารุกุล กรรมการ 
รองประธาน

กรรมการที่	2	และ	
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร-กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร

6/6 - - - 1/1

9.	 นายประเสริฐ	จารุพนิช กรรมการ 6/6 - - - 1/1

10.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล กรรมการ		 6/6 - - - 1/1

11.	นายปิยะวัฒน์	
	 ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการ	 6/6 - - - 1/1

12.	นายณรงค์	เจียรวนนท์ กรรมการ	 6/6 - - - 1/1

13.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์ กรรมการ 6/6 - - - 1/1

14.	นายอำารุง	สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการและ
กรรมการกำากับดูแล

กิจการ

6/6 - - 4/4 1/1

15.	นางเสาวลักษณ์	ถิฐาพันธ์ กรรมการและ
รองประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร-
กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร	สายงาน
บริหารการเงิน

6/6 - - - 1/1

16.	นายอรรถพร	ข่ายม่าน
	 (ลาออกวันที่	9	ส.ค.	2562)

กรรมการอิสระ 
และประธาน 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

3/6
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง 

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

3/5
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	3	ครั้ง/	
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

- - 1/1

17.	นายชวลิต	อัตถศาสตร์
	 (ลาออกวันที่	9	ส.ค.	2562)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการ 
สรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน

2/6
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	2	ครั้ง)

3/5
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง 

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

3/4
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

- 1/1

18.	นายธีระ	วิภูชนิน
	 (ลาออกวันที่	9	ส.ค.	2562)
	 ดำารงตำาแหน่งถึง
	 วันที่	9	ส.ค.2562

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

และประธาน 
คณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนด 
ค่าตอบแทนและ
กรรมการกำากับ 
ดูแลกิจการ

3/6
(ระหว่างการ
ดำารงตำาแหน่ง	

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

3/5
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

3/4
(ระหว่างการ 
ดำารงตำาแหน่ง	 

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

3/4
(ระหว่างการ
ดำารงตำาแหน่ง	

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

1/1

19.	ดร.	ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์
	 (ลาออกวนัที	่10	ส.ค.	2562)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

และประธาน 
คณะกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการ	

3/6
(ระหว่างการ
ดำารงตำาแหน่ง	

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

3/5
(ระหว่างการ
ดำารงตำาแหน่ง	

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

- 3/4
(ระหว่างการ
ดำารงตำาแหน่ง	

มีการประชุม	3	ครั้ง/	 
เข้าประชุม	3	ครั้ง)

1/1
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(4.5)	หลังการประชุมคณะกรรมการ	 มีการจดบันทึกรายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 และจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ	 
เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือ 
ตรวจสอบได้

(4.6)	ในปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ซึ่งเป็น 
กรรมการอสิระทัง้หมด	ได้มกีารประชมุระหว่างกนักบัผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ	โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วมประชมุด้วย

(5)	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯบริษัทฯ	 
ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง
คณะเป็นประจำาทุกปี	 เป็นการประเมินผล	 2	 รูปแบบคือ	 ทั้ง 
คณะและรายบุคคล	โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน	ดังนี้	

 
	 สำาหรบัการประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะ	

ครอบคลุม	10	หมวดหลักดังนี้
1)	 	นโยบายคณะกรรมการ
2)		โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3)		บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4)		การจัดเตรียมและการดำาเนินการประชุม
5)		การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ
6)		ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
7)		การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
8)		การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9)		การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน
10)	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

สำาหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล	 (การประเมินตนเอง)	
ครอบคลุม	3	หมวดหลักดังนี้
1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
2)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3)	 การประชุมของคณะกรรมการ

โดยจัดทำาหลักเกณฑ์การประเมินผล	 คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด	ดังนี้
มากกว่าร้อยละ	 85		 =	 ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ		 75		 =	 ดีมาก
มากกว่าร้อยละ		 65		 =	 ดี
มากกว่าร้อยละ		 50		 =	 พอใช้
ตำ่ากว่าร้อยละ		 50	 =	 ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�า
ปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

2562
(%)

เกณฑ์

แบบที่	1	: แบบประเมินทั้งคณะและ 
คณะกรรมการชุดย่อย

96.6 ดีเยี่ยม

แบบที่	2	: การประเมินตนเอง	 
(Self-Assessment)

96.2 ดีเยี่ยม

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ประจำาปี	 2562	 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู ่ในเกณฑ์ 
“ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน	ทั้ง	2	แบบ	ประมาณ	
“ร้อยละ 96.4” ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้นำาเรียนผลการประเมินและ 
ข้อคดิเหน็ต่าง	ๆ 	ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ซึง่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำาไปเป็น 
ประโยชน์ต ่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ดียิ่งขึ้น

(6)	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	-	กลุม่ 
ธุรกิจสยามแม็คโคร

	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร	 ซึ่งกำาหนดทุกสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี	 โดยคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้ประเมินและนำา
เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ	เพ่ือขอความเหน็ชอบ	ทัง้นี	้สรุปผล
การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่ม
ธุรกิจสยามแม็คโคร	ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลจึงไม่สามารถ
เปิดเผยได้	การปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	มีเกณฑ์
การประเมินเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	-	การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงาน
	 ส่วนที	่2	-	การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

	 ทั่วไป
	 ส่วนที	่3	-	การประเมนิด้านการบรหิารงบประมาณและโครงการ 

	 ต่าง	ๆ
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	 ทั้งนี้	 ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำาไปพิจารณากำาหนดอัตรา
การปรบัขึน้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	-	กลุม่ธรุกจิ 
สยามแม็คโคร	 และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

(7)	 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
	 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ	 ว่างลง	 บริษัทฯ	 มีหลักเกณฑ์

และกระบวนการในการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส	 คือ	
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าที่ 
ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่	 โดยมีหลักเกณฑ์คือ	 
พิจารณาจากคุณสมบัติ	 ความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์
ทำางาน	ทักษะจำาเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ	และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 (Board	
Skill	Matrix)	 โดยไม่จำากัดเพศ	และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มท่ี	 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และหลักการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี	นอกจากน้ียงัพจิารณาถงึด้าน 
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ	 ทั้งน้ี	 ในปี	
2562	 บริษัทฯ	 ได้ย่ืนเอกสารแสดงความประสงค์ขอใช้บริการ
ฐานข้อมูลกรรมการ	 (Director	 Pool)	 ของสมาคมสถาบันส่ง
เสรมิกรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ซ่ึงเป็นบญัชีทีไ่ด้รวบรวมรายชือ่
บคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และความเชีย่วชาญในด้านต่าง	ๆ

(8)	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
	 ก)	 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน	
โปร่งใส	 สอดคล้อง	 เหมาะสมกับผลการดำาเนินงานของ 
บรษัิทฯ	และความรบัผิดชอบ	โดยเปรยีบเทียบได้กบัระดบั
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่น	ๆ 	 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และ 
ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข)	 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร	และ/หรือกรรมการผู้จัดการ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายกำาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร	และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ	ให้อยูใ่นระดบัที่
สามารถจูงใจ	และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำา
ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกันทัง้ในประเทศ	
และ/	หรอืต่างประเทศ	โดยการพจิารณาจะเชือ่มโยงกบัผล
งาน	ความรับผิดชอบ	ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และ
ผลประโยชน์ที่สร้างให้ผู้ถือหุ้น

ค)		 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งเป็นไปตาม 

หลกัการและนโยบาย	โดยเชือ่มโยงกบัผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ	และผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ง)	 จำานวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี	2562
	 รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี	2562

(9)	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
(9.1)	คณะกรรมการบริษทัฯ	ส่งเสรมิและอำานวยความสะดวกให้มกีาร

ฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วข้องในระบบการกำากบัดแูล
ของบรษิทัฯ	เช่น	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผูบ้รหิาร	เลขานกุาร
บริษัท	 เป็นต้น	 เพื่อให้มีความรู้	 การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนือ่ง	และการทำางานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	การฝึกอบรม
และการให้ความรู้ดังกล่าว	มีทั้งที่กระทำาเป็นการภายในบริษัทฯ	
และใช้บริการของสถาบันภายนอก

(9.2)	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ	 กฎระเบียบ	
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่	 กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่	 
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำาลักษณะธุรกิจและแนวทางการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(9.3)	บริษทัฯ	ได้จดัให้มแีผนการพัฒนาและแผนสบืทอดตำาแหน่งงาน 
โดยได้กำาหนดกระบวนการที่นำามาใช ้เ พ่ือประเมินระดับ
ความพร้อมของผู้สืบทอดตำาแหน่งแต่ละบุคคลประกอบด้วย	
แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาและประเมินศักยภาพส่วนบุคคล	
(Psychological	Test,	Ability	Test)	แบบประเมินภาวะผู้นำา	
(Leadership	 Assessment)	 การสนทนาเก่ียวกับสายอาชีพ	
(Career	 Discussion)	 การวางแผนเส้นทางอาชีพ	 (Career	
Road	Map)	 ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำามาวิเคราะห์และประมวล 
เป็นภาพรวมและสือ่สารอย่างชดัเจนให้ผูบ้รหิารและตวัผูส้บืทอด
ตำาแหน่งได้รับทราบ	 เพื่อนำาไปวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลร่วม
กันได้อย่างตรงจุด	 สำาหรับรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบ
ผสมผสาน	 เพื่อให้ผู้สืบทอดตำาแหน่งสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนได้อย่างรวดเร็ว	 ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ
ได้ทัน	 ได้แก่	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง	 การ 
เข้าอบรมกับสถาบันผู้นำา	 (อาทิ	หลักสูตร	ALP	BLP)	การมอบ
หมายงานโครงการใหม่	 การร่วมโครงการผนึกกำาลังของเครือฯ	
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 การหมุนเปลี่ยนหน้าที่งาน	 
การโค้ช	ฯลฯ	ดรูายละเอียดเพิม่เตมิในหวัข้อการพฒันาทรพัยากร 
บุคคลและการพัฒนาองค์กร
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(9.4)	บริษัทฯ	 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการทุกท่าน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรต่าง	ๆ 	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย	(IOD)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือสถาบันอื่น	ๆ 	 เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่าง 
ต่อเนื่อง	 รวมถึงการนำาความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ	 ต่อไป	 โดยในปี	 2562	 มีกรรมการบริษัทฯ	 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
และการสัมมนา	ดังนี้	

รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนำ

นางเสาวลักษณ์	ถิฐาพันธ์ กรรมการ/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-

	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	 
สายงานบริหารการเงิน

1.	 การจัดทำารายงานประจำาปีตามหลักการ	Integrated	Reporting	
รุ่นที่	1/62

2.	 การเตรียมความพร้อมและแนวทางนำาส่งงบการเงิน	 (e-filing)	 
รุ่นที่	4/62

3.		TFRS	ทุกฉบับ	ปี	2562	รุ่นที่	2/2562	(หลักสูตรย่อย	401)
4.	 การบริหารความเสี่ยง	 (ขั้น	 Advance)	 –	 COSO	 ERM	 2017	 

รุ่นที่	3/62
5.	 ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
6.	 ภาษีอากรสำาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ	รุ่นที่	2/2562	
	 (หลักสูตรที่	1)
7.	 ภาษีเงินได้	 :	 หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง	 

รุ่นที่	3/62	(หลักสูตรที่	2)

(10)	หน่วยงานกำากับการปฏิบัติงาน	(Compliance	Unit)
	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงาน	 (Compliance	 Unit)	 ขึ้น	 โดยใช้ชื่อว่า “ฝ่ายกฎหมายและการก�ากับกิจการที่ดี  

(Legal and Compliance Department)”	ซึง่มผีูอ้ำานวยการฝ่ายกฎหมายและการกำากบักจิการทีด่เีป็นหวัหน้าหน่วยงาน	เพือ่ทำาหน้าที่
ในการดูแลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย	และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 0107537000521	(เดิมเลขที่	บมจ.	299)
วันที่จดทะเบียน :	 10	พฤษภาคม	2531
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 1468	ถนนพัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์ :	 0	2067	8999
โทรสาร :	 0	2067	9888
เว็บไซต์ :	 www.siammakro.co.th
ประเภทธุรกิจ :	 ประกอบธุรกจิศนูย์จำาหน่ายสนิค้าแบบชำาระเงนิสดและบริการตนเองภายใต้ชือ่	“แมค็โคร”	ในการ 

จัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ	โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง	ได้แก่	กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย	กลุ่มโฮเรก้า	กลุ่มสถาบันต่าง	ๆ 	รวม
ถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

จ�านวนและชนิดของหุ้น :	 หุ้นสามัญจดทะเบียน	 จำานวน	4,800,000,000	หุ้น	
ทุนจดทะเบียน :	 2,400,000,000	บาท	 จำานวน	4,800,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 2,400,000,000	บาท	 จำานวน	4,800,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทย่อย

(1) บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด (“PRO”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 0105558034130
วันที่จดทะเบียน :	 23	กุมภาพันธ์	2558
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	:	 1468	ถนนพัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์	:	 0	2067	8999
โทรสาร	:	 0	2067	9044
ประเภทธุรกิจ	:	 ประกอบธุรกิจจำาหน่ายสินค้าอุปโภค
จำานวนและชนิดของหุ้น	:	 หุ้นสามัญจดทะเบียน	 จำานวน	100,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียน	:	 10,000,000	บาท	 จำานวน	100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	:	 2,500,000	บาท	 จำานวน	100,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	25	บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ 
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)
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(2) บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด (“MROH”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 0105557153364
วันที่จดทะเบียน :	 14	ตุลาคม	2557
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 1468	ถนนพัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250
โทรศัพท์ :	 0	2067	8999
โทรสาร :	 0	2067	9044
ประเภทธุรกิจ :	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคนิค	และให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
จ�านวนและชนิดของหุ้น :	 หุ้นสามัญจดทะเบียน	 จำานวน	40,070,000	หุ้น	
ทุนจดทะเบียน :	 4,007,000,000	บาท	 จำานวน	40,070,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 3,757,000,000	บาท	 จำานวน	40,070,000	หุ้น	โดยแบ่งเป็น
	 ทุนชำาระแล้วมูลค่า	หุ้นละ	100	บาท	 จำานวน	35,070,000	หุ้น	และ
	 ทุนชำาระแล้วมูลค่า	หุ้นละ	50	บาท	 จำานวน	5,000,000	หุ้น

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

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 00019245
วันที่จดทะเบียน :	 16	กันยายน	2559
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 5734,	Street	1003,	Bayab	Village,	Sangkat	Phnom	Penh	Thmey,	Khan	Sen	Sok,
	 Phnom	Penh,	Cambodia
โทรศัพท์ :	 (855)	23	977	377
เว็บไซต์ :	 www.makrocambodia.com
ประเภทธุรกิจ :	 ดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	ค้าส่ง	และธุรกิจอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	ในประเทศกัมพูชา
ทุนจดทะเบียน :	 68,000,000	ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 47,200,000	ดอลลาร์สหรัฐ

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

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 U51909DL2017FTC310809
วันที่จดทะเบียน :	 19	มกราคม	2560
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 6th	Floor,	M3M	Cosmopolitan,	Sector	66	Off	Golf	Course	Extension	Road,	
	 Gurugram	122002,	Haryana,	India
โทรศัพท์ :	 (91)	124	447	9000
โทรสาร :	 (91)	124	447	9199
เว็บไซต์ :	 https://corporate.lotswholesale.com/
ประเภทธุรกิจ :	 ดำาเนินธุรกิจค้าส่ง	และธุรกิจอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย	
ทุนจดทะเบียน :	 550,000,000	รูปีอินเดีย
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 542,857,110	รูปีอินเดีย
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(5) ARO Commercial Company Limited (“MM”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 102936000
วันที่จดทะเบียน :	 3	กันยายน	2561
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 322,	Upper	Pazundaung	Road,	Sat	San	Ward,	Mingalar	Taung	Nyunt	Township,	Myanmar	
	 Yangon,	Myanmar	11171
โทรศัพท์ :	 -
ประเภทธุรกิจ :	 ดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	ค้าส่งและธุรกิจอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทุนจดทะเบียน :	 18,800,000	ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 18,800,000	ดอลลาร์สหรัฐ

(6) ARO Company Limited (“ARO”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 110245807
วันที่จดทะเบียน :	 28	พฤศจิกายน	2557
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 Corner	of	Bogyoke	Aung	San	Road	and	27th	Street,	Unit	#15-06	to	#15-10,	
	 Level	15,	Junction	City	Tower,	Pabedan	Township,	Yangon,	Myanmar
โทรศัพท์ :	 -
ประเภทธุรกิจ :	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด	และให้คำาปรึกษา	ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทุนจดทะเบียน :	 183,000	ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 183,000	ดอลลาร์สหรัฐ

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

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 91440101MA59Q1XQ1D
วันที่จดทะเบียน :	 3	กรกฎาคม	2560
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 Zibian#01	of	Floor	10th	&	11th	Floor	No.65	Xianlie	Middle	Road,	Yuexiu	District,	
	 Guangzhou,	China
โทรศัพท์ :	 (86)	020	2333	6999
ประเภทธุรกิจ :	 ดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	ค้าส่ง	และธุรกิจอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนจดทะเบียน :	 75,000,000	หยวนเหรินหมินปี้
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 75,000,000	หยวนเหรินหมินปี้

(8) Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited (“MGH”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 91440101MA5CN2235A
วันที่จดทะเบียน :	 21	มีนาคม	2562
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 163	Yingbin	Avenue,	Gaosheng	Square	1st	&	2nd Floor,	Huadu	District,	
	 Guangzhou,	China
โทรศัพท์ :	 (86)	020	2221	6688
ประเภทธุรกิจ :	 ดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	ค้าส่ง	และธุรกิจอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องในเขตฮัวตู	เมืองกว่างโจว	มณฑลกวางตุ้ง	
	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนจดทะเบียน :	 15,000,000	หยวนเหรินหมินปี้
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 15,000,000	หยวนเหรินหมินปี้
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(9) บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด (“SFS”) 

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 0105527032739	(เดิมเลขที่	3276/2527)
วันที่จดทะเบียน :	 7	กันยายน	2527
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 2439	ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากนำ้า	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์ :	 0	2782	6000
โทรสาร :	 0	2782	6009
เว็บไซต์ :	 www.siamfoodservices.com
ประเภทธุรกิจ :	 ประกอบธุรกจินำาเข้า		ส่งออกและจดัจำาหน่ายพร้อมบรกิารจัดส่งสนิค้าประเภทอาหารสด	อาหารแช่แข็ง	และ

อาหารพร้อมปรุงคณุภาพช้ันเลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่
ธรุกิจบรกิารด้านอาหาร	อาท	ิโรงแรม	ร้านอาหาร	สายการบนิ	ธรุกจิจดัเลีย้ง	โรงงานอตุสาหกรรมอาหารและ 
ผู้ค้าส่ง	เป็นต้น	และลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศ	

จ�านวนและชนิดของหุ้น :	 หุ้นสามัญจดทะเบียน	จำานวน	31,830,000	หุ้น	
ทุนจดทะเบียน :	 3,183,000,000	บาท	จำานวน	31,830,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 3,183,000,000	บาท	จำานวน	31,830,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท

(10) Indoguna Vina Food Service Company Limited (“INDV”) 

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 0312016132	
วันที่จดทะเบียน :	 15	ตุลาคม	2555
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 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 :	 ประกอบธุรกจินำาเข้า	ส่งออก		และจดัจำาหน่ายพร้อมบรกิารจดัส่งสนิค้าประเภทอาหารสด	อาหารแช่แข็ง	และ

อาหารพร้อมปรุงคณุภาพช้ันเลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ 
ธุรกจิบริการด้านอาหารในประเทศเวยีดนาม	อาท	ิโรงแรม	ร้านอาหาร	สายการบนิ	ธรุกจิจดัเล้ียง	โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร	และ	ผู้ค้าส่ง	เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน :	 5,000,000	ดอลลาร์สหรัฐ	
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 	 5,000,000	ดอลลาร์สหรัฐ

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

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 199302834E
วันที่จดทะเบียน :	 8	พฤษภาคม	2536
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 36	Senoko	Drive,	Senoko	Industrial	Estate,	Singapore	758221	
โทรศัพท์ :	 (65)	6755	0330	
โทรสาร :	 (65)	6755	9522
เว็บไซต์ :	 www.indoguna.com
ประเภทธุรกิ :	 ประกอบธรุกิจผลติอาหารแปรรปูและอาหารสำาเรจ็รปู	รวมทัง้นำาเข้าและจดัจำาหน่าย	พร้อมบรกิารจดัส่ง

สนิค้าประเภทอาหารสด	อาหารแช่แขง็	และอาหารพร้อมปรุงคุณภาพช้ันเลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ	
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสิงคโปร์	 อาทิ	 โรงแรม 
ร้านอาหาร	สายการบิน	ธุรกิจจัดเลี้ยง	โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	และ	ผู้ค้าส่ง	เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน :	 1,600,000	ดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 1,600,000	ดอลลาร์สิงคโปร์
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(12) Indoguna Dubai L.L.C (“INDD”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 78993
วันที่จดทะเบียน :	 15	กุมภาพันธ์	2549
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 Al	Waha	Street,	Exit	46,	Al	Quoz	1	P.O.	Box	123125,	Dubai,	United	Arab	Emirates
โทรศัพท์ :	 (971)	4	338	6304	
โทรสาร :	 (971)	4	338	6305
เว็บไซต์ :	 www.indoguna.com/indoguna-dubai-llc
ประเภทธุรกิจ :	 ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายพร้อมบริการจัดส่งสินค้าประเภทอาหารสด	 อาหารแช่แข็ง	 และ

อาหารพร้อมปรุงช้ันเลิศจากท้ังในและต่างประเทศ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
บรกิารด้านอาหารในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	อาท	ิโรงแรม	ร้านอาหาร	สายการบนิ	ธรุกจิจดัเลีย้ง	 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	และ	ผู้ค้าส่ง	เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน :	 300,000	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 300,000	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(13) MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE L.L.C (“MAXZI”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 1309929
วันที่จดทะเบียน :	 18	ตุลาคม	2560
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 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 :	 ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทุนจดทะเบียน :	 4,000,000	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 4,000,000	ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(14) Indoguna Lordly Company Limited (“INDL”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 0196081
วันที่จดทะเบียน :	 14	สิงหาคม	2530
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 	 14	Floor,	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 :	 ประกอบธุรกจินำาเข้า	ส่งออกและจดัจำาหน่ายพร้อมบรกิารจดัส่งสนิค้าประเภทอาหารสด	อาหารแช่แขง็	

และอาหารพร้อมปรงุชัน้เลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่ธุรกจิ
บริการด้านอาหารในฮ่องกง	อาทิ	โรงแรม	ร้านอาหาร	สายการบิน	ธุรกิจจัดเลี้ยง	โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร	และ	ผู้ค้าส่ง	เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน :	 10,000	ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 10,000	ดอลลาร์ฮ่องกง

https://maxzi.ae
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(15) Just Meat Company Limited (“JM”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 0972827
วันที่จดทะเบียน :	 25	พฤษภาคม	2548
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 G	Floor,	45B	Hau	Wong	Road,	Kowloon	City,	Kowloon,	Hong	Kong
โทรศัพท์ :	 (852)	2382	2026
โทรสาร :	 (852)	3003	1331
ประเภทธุรกิจ :	 ประกอบธุรกจินำาเข้าและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์ด้านอาหารสดชัน้ด	ีจำาพวกเนือ้สตัว์และสตัว์ปีกในฮ่องกง
ทุนจดทะเบียน :	 1,000,000	ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 1,000,000	ดอลลาร์ฮ่องกง

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

ทะเบียนบริษัทเลขที่ :	 00029158
วันที่จดทะเบียน :	 29	พฤศจิกายน	2560
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :	 423,	National	Road	3,	Phum	Sre	Nhor,	Sangkat	Porng	Teuk,	Khan	Dangkor,	12407,	Phnom	

Penh,	Cambodia
โทรศัพท์ :	 (855)	70	958	388
ประเภทธุรกิจ :	 ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายพร้อมบริการจัดส่งสินค้าประเภทอาหารสด	 อาหารแช่แข็ง	 และ

อาหารพร้อมปรุงคณุภาพช้ันเลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่
ธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศกัมพูชา	อาทิ	โรงแรม	ร้านอาหาร	สายการบิน	ธุรกิจจัดเลี้ยง	โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร	และ	ผู้ค้าส่ง	เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน :	 2,000,000	ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :	 2,000,000	ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทร่วม -	ไม่มี	–
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 โทรศัพท์	0	2009	9000,	0	2009	9999	
	 โทรสาร	0	2009	9991

ผู้สอบบัญชี :	 นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียนที่	4068
	 นางมัญชุภา	สิงห์สุขสวัสดิ์
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียนที่	6112
	 นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียนที่	4323
	 นางสาวสุจิตรา	มะเสนา
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียนที่	8645
	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด
	 ชั้น	50	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
	 1	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
	 โทรศัพท์	0	2677	2000
	 โทรสาร	0	2677	2222

ที่ปรึกษากฎหมาย :	 บริษัท	สำานักงานกฎหมายสยามซิตี้	จำากัด
	 ชั้น	20	อาคารรัจนาการ	
	 3	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
	 โทรศัพท์	0	2676	6667-8
	 โทรสาร	0	2676	6188-9

	 บริษัท	ชวลิต	แอนด์	แอซโซซิเอทส์	จำากัด
 ชั้น	20	อาคารรัจนาการ
	 3	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
	 โทรศัพท์	0	2676	6667-8
	 โทรสาร	0	2676	6188-9
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บรษิทัฯ	จดทะเบียนก่อต้ังในเดือนพฤษภาคม	2531	และเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเดอืนสงิหาคม	2537	โดยธรุกจิ 
หลกัของบรษิทัฯ	คอื	การดำาเนนิธรุกิจศูนย์จำาหน่ายสนิค้าระบบสมาชกิ 
แบบชำาระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ	“แม็คโคร” ซึ่งมีสาขา 
อยู่ทั่วประเทศไทย	ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	มีจำานวนสาขาทั้งสิ้น	134 
สาขาทั่ว	 แบ่งเป็นศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครรูปแบบคลาสสิก 
จำานวน	79	สาขา	แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	จำานวน	28	สาขา	อีโค	พลัส	 
จำานวน	 15	 สาขา	 แม็คโคร	 ฟูดช้อป	 จำานวน	 5	 สาขา	 และ 

ร้านสยามโฟรเซ่น	จำานวน	7	สาขา	รวมถงึศนูย์จำาหน่ายสนิค้าแม็คโคร	 
2	 สาขาในประเทศกัมพูชา	 3	 สาขาภายใต้ช่ือ	 Lots	Wholesale	 
Solutions	 ในประเทศอินเดียและอีก	 1	 สาขา	 ในประเทศจีน	 
นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัประกอบธรุกิจนำาเข้า	ส่งออก	และจำาหน่ายสนิค้า 
อาหารแช่แข็งและแช่เย็น	 พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่งใน 
ประเทศไทย	 ประเทศเวียดนามและประเทศอื่น	ๆ 	 รวมทั้งธุรกิจอื่น 
ที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ	ผ่านการดำาเนินงาน 
ของบริษัทย่อย	โดย	ณ	สิ้นป	ี2562	ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	แสดงตามแผนภูมิ	ดังนี้

Food Service 
APME

Indoguna 
Vina Food Service 
Company Limited
(ประเทศเว�ยดนาม)

บจ.สยามฟ�ด 
เซอร�ว�ส

(ประเทศไทย)

Indoguna (Singapore) Pte Ltd
(ประเทศสิงคโปร�)

80%

Indoguna Dubai L.L.C
(ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�)

80%

Indoguna Lordly Company Limited
(ฮ�องกง)80%

Just Meat Company Limited
(ฮ�องกง)

80%

MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT 
& CAFE L.L.C (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�)

80%

Indoguna (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกัมพ�ชา)70%

Cash & Carry

บจ. โปรมาร�ท
(ประเทศไทย)

99.99% 99.99%

บจ. แม็คโคร 
อาร�โอเอช

(ประเทศไทย)

ARO Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา)

100%

100%

70%

99.99%

100%

ARO Commercial Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา)

Makro (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกัมพ�ชา)

CP Wholesale India Private Limited
(ประเทศอินเดีย)

Makro (Guangzhou) Food Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ�น)

Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket 
Company Limited (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ�น)100%

100% 99.99%
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โครงสร้างรายได้
บริษัทฯ	 มีรายได้จากการดำาเนินธุรกิจศูนย์จำาหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำาระเงินสดและบริการตนเองเป็นหลัก	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมี 
รายได้จากธุรกิจนำาเข้า	 ส่งออก	 และจำาหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น	 พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง	 รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
และสนบัสนุนธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ	ผ่านการดำาเนนิงานของบริษัทย่อย	โดยมรีายละเอยีดโครงสร้างรายได้ของกลุม่บรษิทัฯ	(รายได้หลังปรบัปรุง
รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ)	ปรากฏตามตารางแสดงรายได้	ดังนี้

(หน่วย	:		ล้านบาท)

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริกำร
ด�ำเนินกำร

โดย
%กำรถือหุ้น
ของบริษัทฯ

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2560 2561 2562

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

1. ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสด
 และบริการตนเองในประเทศและ
 ต่างประเทศ
	 รายได้จากการขายสินค้า	
	 อุปโภคบริโภค	และรายได้อื่น	*

SML - 181,611 97.2 185,440 96.1 200,365 95.1

CPWI 99.99 2 0.0 499 0.3 1,898 0.9

MAC 70.00 92 0.1 1,264 0.7 2,462 1.2

MGZ 99.99 - - - - 60 0.0

MM* 99.99 - - - 1 0.0

2. ให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค
 และสนับสนุน 
	 รายได้จากการขายสินค้า
	 และบริการ	และรายได้อื่น	*

MROH 99.99 - - 1 0.0 - -

ARO*** 99.99 - - - - - -

PRO** 99.99 - - - - - -

3. น�าเข้า ผลิต และจ�าหน่ายสินค้า
 แช่แข็ง และแช่เย็น ธุรกิจให้บริการ
 ด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
	 รายได้จากการขายสินค้าและ
	 บริการ	และรายได้อื่น

SFS	 99.99 2,356 1.3 2,518 1.3 2,632 1.2

INDV 100.00 332 0.2 433 0.2 405 0.2

INDS 80.00 1,566 0.8 1,755 0.9 1,683 0.8

INDD 80.00 457 0.2 537 0.3 556 0.3

JM 80.00 8 0.0 - - - -

INDL 80.00 330 0.2 399 0.2 389 0.2

INDC 70.00 - - 71 0.0 149 0.1

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	
	 และรายได้อื่น	

MAXZI 80.00 - - 13 0.0 27 0.0

รวมทั้งสิ้น 186,754 100.0 192,930 100.0 210,627 100.0

หมายเหตุ : 

*	รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริษัทในเครือ

**	ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อดำาเนินธุรกิจ

***	ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างดำาเนินการปิดกิจการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจำานวน	 3	 ท่าน	 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลาย 
ด้าน	 รวมท้ังมีความเป็นอิสระตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย	ได้แก่	นายโชติ	โภควนิช	ดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	 นางกรรณิการ์	 งามโสภี	 และนายจักร 
บุญ-หลง	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยมีนางสาวบุษกร	
รักการค้า	 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ	สำาหรับปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบมี
การดำาเนินการซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1.	 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมจำานวน	 5	 ครั้ง	
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 และนำาเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส	

รำยนำม ต�ำแหน่งปัจจุบัน
จ�ำนวนครั้งที่
เข้ำร่วมประชุม

ปี 2562*

1.	นายโชติ	โภควนิช ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5/5

2.	นางกรรณิการ์	งามโสภี กรรมการตรวจสอบ 2/2**

3.	หนายจักร	บุญ-หลง	 กรรมการตรวจสอบ 2/2**

หมายเหตุ
*	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำานวน	2	ครั้ง	
**	 นางกรรณิการ์	 งามโสภี	 และนายจักร	 บุญ-หลง	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 4/2562	 
เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	2562	ซึ่งในปี	 2562	มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นจำานวน	3	ครั้ง

2.	 สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของ 
บริษัทฯ	 ซึ่งรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย	 รวมทั้งการเปิด
เผยข้อมูลสำาคัญของบริษัทฯ	 และการพิจารณารายงานของ 
ผู้สอบบัญชีภายนอก	 โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก	 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 พร้อมทั้งให้ 
ข้อสังเกตและคำาแนะนำาเพ่ือให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ	 
แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานถูกต้องตามท่ีควร 
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3.	 สอบทานการเข้าทำารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ	และการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 กับบริษัท
ที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินตามเงื่อนไข 
ทางธรุกจิและหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำาหนด	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในสอบทานการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	 และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยผลจากการสอบทาน
รายการทีเ่กีย่วโยงทางการค้า	เป็นรายการทีเ่ป็นไปตามปกตทิาง
ธุรกิจของบริษัทฯ	และไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำาคัญ	

4.	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 เพื่อประเมินความเพียงพอ
และประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน	เพือ่ให้มัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ	จะบรรลุเป้าหมายที่
กำาหนดไว้	และเมือ่พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำาปี	 2562	 ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำาคัญของบริษัทฯ	 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายใน 
ของบริษัทฯ	มีความเพียงพอและเหมาะสม	



130  รายงานประจำาปี 2562

5.	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงระดับองค์กร	 (Enterprise	 Risk	 Management)	 
รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง	แผนงานและแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ	 และร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิผล	 โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผน
การตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัผลการประเมินความเสีย่ง
ดังกล่าว

6.	 ติดตามผลจากกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	
ทั้งนี้	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเรื่องที่เป็น 
การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต	 ประพฤต ิ
มิชอบ	หรอื	การกระทำาผดิจรรยาบรรณธรุกิจ	ซึง่รายงานโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายใน	 โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
ของบริษัทฯ	 และฝ่ายตรวจสอบภายในได้นำาส่งเรื่องร้องเรียน 
ดังกล่าวไปยงัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่ดำาเนนิการอย่างเหมาะสม	 
และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของบรษิทัฯ	ได้ดำาเนนิการแก้ไขปัญหา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

7.	 สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน	 ที่ฝ่ายตรวจ
สอบภายในจัดทำาขึ้นจากการประเมินความเสี่ยง	 และสอบทาน
การควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตลอดจนติดตาม
ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขโดยฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง	
นอกจากนี้ได้สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมของฝ่ายตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่าง
อิสระ	 เพียงพอและมีประสิทธิผล	 รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพ
การตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง		

8.	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งต้ัง	 ผู้สอบบัญชี	 และให้ความเห็น 
ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่ขออนมัุติต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้น	และ 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตแิต่งตัง้ให้	บรษิทั	เคพีเอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัชี	
จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับปี	2562	รวมทั้งพิจารณาขอบเขต
และแผนงานตรวจสอบบัญชีประจำาปีของผู้สอบบัญชี

9.	 พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	
ไม่มปีระเด็นทีเ่ป็นสาระสำาคัญในเร่ืองการไม่ปฏบิติัตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

	 โดยสรุป	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความ 
รับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 คณะกรรมการบริหาร	 และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุใน
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว	้
รวมทัง้มกีารปฏบัิตติามกฎหมาย	ข้อกำาหนดและข้อผกูพนัต่าง	ๆ  
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง	 และมีการ 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เพยีงพอ	นอกจากน้ียงัมคีวามเหน็ว่าบริษทัฯ	มกีารรายงานข้อมูล
ทางการเงินและดำาเนินงานอย่างถูกต้อง	 มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

นายโชติ	โภควนิช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ปี 2562 ปี 2561 เทียบกับปีก่อน ร้อยละเทียบกับปีก่อน

จำานวนสาขาศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขา 141 133 8

ประเทศไทย สาขา 134 129 5

ต่างประเทศ(1) สาขา 7 4 3

งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย ล้านบาท 206,180 188,583 17,597 9.3

รายได้รวม ล้านบาท 210,627 192,930 17,697 9.2

กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 21,168 18,944 2,224 11.7

อัตรากำาไรขั้นต้น ร้อยละ 10.3 10.0 0.3

EBITDA(2) ล้านบาท 10,928 10,361 567 5.5

กำาไรสุทธิ	 ล้านบาท 6,245 5,942 303 5.1

กำาไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 1.30 1.24 0.06 5.1

หมายเหตุ:
(1)	รวมร้านอาหาร/ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในกลุ่มธุรกิจฟูด	เซอร์วิส	1	ร้านค้า
(2)	กำาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	และค่าตัดจำาหน่าย

เศรษฐกิจไทยในปี	2562	มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	2.4	เป็นผลจาก
การเติบโตของการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตในอัตราร้อยละ	
4.2	 แต่ถูกลดทอนโดยภาคการส่งออกที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองจากการ
แข็งค่าของเงินบาท	 การบริโภคภายในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีใน 
อัตราทีสู่งกว่าทีค่าดไว้	อนัเป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิระยะ
สั้นจากภาครัฐ	เช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงเติบโตได้
ดีต่อเนื่องจากปี	2561	โดยเป็นผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม	
Visa	On	Arrival	สำาหรบันกัท่องเทีย่วจีน	อนิเดยี	และไต้หวนั	และฐาน 
นักท่องเที่ยวจีนที่ตำ่าในปีก่อนจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่ม 
ในจังหวัดภูเก็ตเมื่อกลางปี	 2561	 ในปี	 2562	 มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางมายังประเทศไทยจำานวนประมาณ	 39.8	 ล้านคน	 เพ่ิมข้ึนจาก 
ปี	 2561	 ประมาณร้อยละ	 4.2	 โดยก่อให้เกิดรายได้ประมาณ	 1.9	 
ล้านล้านบาท	 เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ	 3	 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปใน 
ปี	2562	มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	0.7	(แหล่งที่มาของข้อมูล	:	
ธนาคารแห่งประเทศไทย)

การขยายธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 ยังคงเดินหน้าดำาเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก	
“แมค็โคร 4.0” เพือ่มุง่สูว่สิยัทศัน์	“มุง่เป็นทีห่นึง่เร่ืองการจัดหาสนิค้า 
เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” 
โดยให้ความสำาคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส	 ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาลอนัถอืเป็นบรรทดัฐานทีช่่วยให้บรษิทัฯ	เตบิโตอย่างม่ันคง
และแขง็แกร่ง	และมุง่สานต่อการปรบัปรงุพัฒนาองค์ประกอบธุรกจิให้
มคีวามทันสมยัในทกุมติ	ิสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

ด้วยกลยุทธ์หลักที่มุ ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	
(Customer	Centric)	บรษิทัฯ	จงึได้พัฒนารูปแบบศูนย์จำาหน่ายสนิค้า
ให้มคีวามหลากหลายเพือ่ตอบสนองความต้องการทีแ่ตกต่างของลกูค้า
แต่ละกลุ่ม	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีศูนย์จำาหน่ายสินค้า	 5	 รูปแบบ	 ได้แก่	 
1)	 คลาสสิก	 (Classic)	 	 2)	 อีโค	 พลัส	 (Eco	 Plus)	 	 3)	 แม็คโคร	 
ฟูดเซอร์วิส	 (Makro	Foodservice)	 	4)	แม็คโคร	ฟูดช้อป	 (Makro	
Food	Shop)	และ	5)	ร้านสยามโฟรเซ่น	(Siam	Frozen)	ครอบคลุม
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ลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย	 ลูกค้าโฮเรก้า	 (ผู้ประกอบ
การธุรกิจโรงแรม	 ภัตตาคาร	 ร้านอาหาร	 และผู้ให้บริการจัดเล้ียง)	
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจบริการ	 และอื่น	ๆ 	 ซึ่งปัจจุบันมีจำานวนลูกค้าสมาชิก
มากกว่า	3	ล้านราย

กลุม่ธรุกจิแมค็โครประเทศไทย ในปี	2562	บรษิทัฯ	เปิดให้บรกิารศนูย์
จำาหน่ายสินค้าแม็คโครวม	5	สาขา	ประกอบด้วย	สาขารปูแบบแมค็โคร	
ฟูดเซอร์วิส	 จำานวน	 3	 สาขา	 ได้แก่	 สาขาลาดกระบัง	 (ดิจิทัล	 สโตร	์ 
สาขาแรกสำาหรับร้านค้าส่งในประเทศไทย)	 สาขานาทองเจริญ	 และ	
สาขารามคำาแหง	24	(ดิจิทัล	สโตร์	สาขาที่	2)	และ	สาขารูปแบบอีโค	
พลัส	ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกอีกจำานวน	2	สาขา	ได้แก่	สาขาบ่อวิน	
และสาขาสตัหบี	เพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิในพืน้ทีโ่ครงการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	หรือ	Eastern	Economic	
Corridor	 (EEC)	ทำาให้	ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	มีสาขาที่เปิดบริการ 
ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น	134	สาขา

นอกจากนี้	 เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการจับจ่ายและซื้อหาสินค้า
ที่เปลี่ยนไป	 ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 จึงได้เปิดตัวระบบนิเวศออฟไลน์ 
สู่ออนไลน์	หรือ	Offline	to	Online	Ecosystem	(“O2O”)	ซึ่งเป็น
การบูรณาการช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าของแม็คโครทั้งหมดเข้า
ด้วยกัน	 (Omni-Channel)	 ได้แก่	 การจัดจำาหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิม
ผ่านศูนย์จำาหน่ายสินค้าแมค็โคร	การซือ้ขายสนิค้าผ่านระบบออนไลน์	
Makroclick.com	และแม็คโครแอพพลิเคชัน	(Makro	Application)	
รวมทัง้ขยายช่องทางการชำาระค่าสนิค้าไปสูร่ปูแบบ	E-Payment	ผ่าน
ระบบ	E-Wallet	และ	QR	Code		และการขายเชื่อ	(Credit	Sales)	
สำาหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายใหญ	่ รวมถึงการให้บริการจัดส่ง
สนิค้า	(Last	Mile	Delivery)	ซึง่ปัจจบุนัให้บรกิารครอบคลมุ	100	สาขา
ทั่วประเทศ	 ทั้งหมดนี้	 เพื่อเพิ่มทางเลือกและยกระดับประสบการณ ์
การซื้อสินค้าและการทำาธุรกิจกับ	MAKRO

กลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส	 เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำาคัญในการขยาย
ธุรกิจด้านการจัดหาสินค้าเพื่อผู้ประกอบการอาหารไปสู่ตลาดใหม่ที่
มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง	 ครอบคลุม	
6	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	เวียดนาม	กัมพูชา	สิงคโปร์	ฮ่องกง	และ	สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์	 ในปี	 2562	 กลุ่มธุรกิจฟูด	 เซอร์วิส	 ให้ความสำาคัญ
กับการขับเคลื่อนกิจการในกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มกูร์เมต์	และ	Fine	Food	และผลิตภัณฑ์
อาหารระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ของตนเอง	(Own	Brand)	ได้แก่	
แบรนด์	 “Carne	 Meats”	 สำาหรับผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและเน้ือแกะ	
และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลภายใต้แบรนด์	 “Ocean	Gems”	รวมถึง 

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการตลอดจนกระบวนการผลิตและ
ตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่อรองรับการขยายตัวของบริการตัดแต่งเนื้อตาม
ความต้องการของลูกค้า	 (Customization)	 สำาหรับลูกค้าผู้ประกอบ
การโฮเรก้า	

กลุ่มธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่าง 
ต่อเน่ือง	 ดังจะเห็นได้จากการเปิดสาขาเพ่ิมเติมในประเทศกัมพูชา	
และประเทศอินเดีย	 โดยนำาความรู้จากสาขาที่เปิดดำาเนินการแล้ว 
ไปใช้ปรับปรุงการดำาเนินงานของสาขาที่เปิดเพิ่มเติม	 รวมทั้งมุ่งเน้น
การพัฒนาลูกค้า	 การขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าเพื่อรองรับ
ลูกค้าที่เพิ่มมากข้ึน	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานในต่างประเทศ	
เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงและสร้างความสำาเร็จให้กับธุรกิจแม็คโครต่าง
ประเทศในระยะยาว	

นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศจีน	โดยได้เปิดสาขา
แรกในรูปแบบแม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	ณ	เขตฮวาตู	เมืองกว่างโจว	เมื่อ 
วันที่	17	กันยายน	2562	โดยสาขานี้ได้มีการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้า	 และตอบสนอง 
ต่อพฤติกรรมการจับจ่ายของกลุ ่มลูกค้าในประเทศจีนที่มีความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น	สำาหรับการขยายศูนย์จำาหน่าย
สนิค้าแมค็โครไปยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมานัน้	บริษทัฯ	ได้รบั
ใบอนุญาตการลงทุนจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว	 โดยคาดว่าจะสามารถ
เปิดดำาเนินการสาขาแรกในเมืองย่างกุ้งได้ภายใน	ปี	2563

ผลการด�าเนินงานรวม
รายได้
ในปี	2562	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมียอดขายรวมเป็นจำานวน	206,180	
ล้านบาท	 เติบโตในอัตราร้อยละ	 9.3	 เมื่อเทียบกับปี	 2561	 ซึ่งเป็น 
ผลหลักจากการเปิดดำาเนินการสาขาใหม่ทั้งในและต่างประเทศรวม 
8	สาขาในปี	2562	และยอดขายที่เข้ามาเต็มปีจากสาขาที่เปิดดำาเนิน
การเมื่อปี	 2561	 ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจ
แม็คโครประเทศไทยจากการพัฒนารูปแบบสาขาและผลิตภัณฑ์ให้ม ี
ความหลากหลาย	สอดคล้องกบัความต้องการทีแ่ท้จริงของลกูค้า	ควบคู่
ไปกับการยกระดับการให้บริการผ่านช่องทางการจัดจำาหน่าย	 O2O	 
ดังกล่าวข้างต้น	 เช่นเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจฟูด	 เซอร์วิส	 ที่ยอดขาย
ในสกุลเงินท้องถิ่นยังคงเติบโตอย่างเนื่อง	 แต่ด้วยผลกระทบจากการ
แข็งค่าของสกุลเงินบาทในปี	 2562	 ที่ผ่านมา	 ส่งผลให้ยอดขายของ 
กลุ่มธุรกิจฟูด	เซอร์วิส	ในสกุลเงินบาทเติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อย
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ทั้งนี้	 เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริการ	 (รายได้จากการส่งเสริมการขาย	
รายได้จากการให้บริการโฆษณาผ่านสื่อต่าง	ๆ 	เช่น	Makro	Mail	และ	
In-store	Media	 เป็นต้น)	 จำานวน	 3,592	 ล้านบาท	 และรายได้อื่น
จำานวน	855	ล้านบาท	ส่งผลให้บริษัทฯ	มีรายได้รวมทั้งสิ้น	210,627	
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำานวน	17,697	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	9.2	
เมื่อเทียบกับปีก่อน

ก�าไรขั้นต้น
กำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในปี	2562	มีจำานวน	21,168	
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำานวน	 2,224	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 11.7	 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อย
ละ	10.3	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	10.0	ในปี	2561	เป็นผลมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของอัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจแม็คโครในประเทศไทย	โดยเฉพาะ
ในกลุ่มสินค้าอาหารสด	

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจำาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น	 17,410	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ	8.3	โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	1,929	
ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.5	

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย: บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการ 
จัดจำาหน่ายในปี	2562	จำานวน	12,669	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ	 7.7	 จากปีก่อน	 มีสาเหตุหลักมาจากจำานวนสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น	 

โดยมีการขยายสาขาใหม่ในปี	2561	จำานวน	9	สาขา	และปี	2562	
อีก	 8	 สาขา	 ทั้งนี้	 สัดส่วนของต้นทุนในการจัดจำาหน่ายต่อยอดขาย 
อยู่ที่ร้อยละ	6.1	ลดลงจากปี	2561	ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	6.2	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารในปี	 2562	 จำานวน	 4,741	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนในอัตรา 
ร้อยละ	27.7	จากปีก่อน	สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 
คอมพิวเตอร์	 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและแม็คโครแอพพลิ 
เคชัน่เพือ่รองรบัการขยายช่องทางการจดัจำาหน่าย	O2O	และค่าใช้จ่าย
ทีเ่พิม่ข้ึนจากการจดัตัง้และดำาเนนิธรุกจิในระยะเริม่ต้นของประเทศจีน
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	

ก�าไรสุทธิ
ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ	(เฉพาะส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	 จำานวน	 6,245	 ล้านบาท	 เติบโตเพิ่มข้ึนใน
อัตราร้อยละ	 5.1	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 จากการเติบโตของยอดขาย
และกำาไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจแม็คโครประเทศไทย	 โดยกลุ่มธุรกิจ
ฟูด	 เซอร์วิส	มีกำาไรสุทธิ	 (ในสกุลเงินบาท)	ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน	 
จากการตดัจำาหน่าย	(write-off)	ผลติภณัฑ์ใหม่ซึง่ไม่ได้รับการตอบรบั
ทีด่จีากลกูค้า	และค่าใช้จ่ายในการเริม่ต้นการผลติสนิค้าภายใต้แบรนด์	
Carnes	Meats	 ในขณะที่แม็คโครในต่างประเทศมีผลขาดทุนสุทธิ 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 จากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเตรียมการเปิด 
สาขาใหม่และผลขาดทนุในระยะเร่ิมต้นของสาขาทีเ่พ่ิงเปิดดำาเนนิการ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ปี 2562 ปี 2561 เทียบกับปีก่อน ร้อยละเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 62,641 62,065 576 0.9

หนี้สินรวม ล้านบาท 41,907 42,808 (901) (2.1)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 20,734 19,257 1,477 7.7

สินทรัพย์
ณ	 สิ้นปี	 2562	 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีจำานวน
เท่ากับ	62,641	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	576	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ	0.9	จากปี	2561	โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

สนิทรพัย์หมนุเวยีน: สนิทรพัย์หมนุเวยีนของบรษิทัฯ	และบรษัิทย่อย	
ณ	สิ้นปี	2562	มีจำานวนเท่ากับ	23,333	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	335	
ล้านบาทจากปี	 2561	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ	 1.5	 สาเหตุ
หลักมาจากสินค้าคงเหลือและส่วนลดค้างรับที่เพิ่มขึ้น	 สอดคล้องกับ
จำานวนสาขาและยอดขายทีเ่พ่ิมขึน้	ในขณะทีเ่งนิสดและรายการเทยีบ



134  รายงานประจำาปี 2562

เท่าเงินสดลดลง	 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้เงินไปในการลงทุน 
เพื่อขยายธุรกิจ	รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในระหว่างกาล

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน:	สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบรษิทัฯ	และบรษิทั
ย่อย	ณ	สิ้นปี	2562	มีจำานวนเท่ากับ	39,308	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	
241	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	 0.6	 จากปี	 2561	 สาเหตุ 
หลกัมาจากลกูหนีไ้ม่หมนุเวยีนอืน่ทีเ่พิม่ขึน้	อนัเป็นผลมาจากการชำาระ
ค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า	(ชำาระครั้งเดียว)	สำาหรับการลงทุนศูนย์จำาหน่าย
สินค้าแห่งใหม่	 โดยสัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้อยละ	62.8

หนี้สิน
ณ	สิ้นปี	2562	หนี้สินรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเท่ากับ	41,907	
ล้านบาท	ลดลงจำานวน	901	ล้านบาท	หรือลดลงในอัตราร้อยละ	2.1	
โดยมีสาเหตุหลักดังนี้	

หนี้สินหมุนเวียน:	ณ	 สิ้นปี	 2562	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียน	 เท่ากับ	 32,749	 ล้านบาท	 ลดลง	 1,345	 ล้านบาท	หรือ
ลดลงในอัตราร้อยละ	3.9	เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีจำานวน	34,094	
ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากการชำาระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั 

การเงนิจำานวน	2,756	ล้านบาท	ในขณะทีเ่จ้าหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้จำานวน	
1,248	ล้านบาท	ซึง่เป็นผลมาจากการซือ้สนิค้าเพ่ิมขึน้ทีส่อดคล้องกบั
การเติบโตของยอดขาย

หนี้สินไม่หมุนเวียน: ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนเท่ากับ	9,158	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	21.9	ของหนี้สิน
รวม	 เพิ่มขึ้นจำานวน	 444	 ล้านบาท	 มีสาเหตุหลักมาจากการบันทึก 
ค่าเช่าทีค่ำานวณแบบเส้นตรงในระหว่างปีซึง่เพิม่ขึน้ตามจำานวนสญัญา
เช่าและระยะเวลา	 รวมถึงประมาณการหน้ีสินสำาหรับผลประโยชน์
พนักงานที่เพ่ิมขึ้น	 จากประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานที่จะต้องจ่ายเมื่อเกษียณอายุให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงานที่มีการประกาศแก้ไข	 โดยกำาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
เพิ่มเติมจาก	300	วัน	เป็น	400	วัน	

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ	สิ้นปี	2562	ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวน	20,734	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จำานวน	1,477	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.7	ซึ่งสอดคล้องกับผล
กำาไรสทุธิและการจ่ายเงนิปันผล	โดยในปี	2562	บรษิทัฯ	จ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำานวน	4,608	ล้านบาท	ทั้งนี้	 มูลค่าหุ้นตามบัญชี
เท่ากับ	4.22	บาทต่อหุ้น

การวิเคราะห์สภาพคล่อง
งบการเงินรวม	-	กระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	ระหว่างงวด

ปี 2562 ปี 2561

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน ล้านบาท 10,270 6,154

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ล้านบาท (3,130) (2,866)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ล้านบาท (7,402) (2,411)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	สุทธิ(1) ล้านบาท (295) 735

หมายเหตุ:
(1)	หลังหักผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน:	ปี	2562	เท่ากับ	(33)	ล้านบาท	และปี	2561	เท่ากับ	(142)	ล้านบาท

ในปี	2562	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	295	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากการคืนเงินกู้สถาบันการเงินจำานวน	2,735	
ล้านบาท	และการจ่ายเงนิปันผลจำานวน	4,608	ล้านบาท	และการลงทนุในสนิทรพัย์เพือ่ขยายและปรับปรุงสาขาและลงทนุในระบบงานจำานวน	
3,130	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดรับจากการดำาเนินงานจำานวน	10,270	ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ปี 2562 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.7

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio) 

อัตรากำาไรขั้นต้น % 10.3 10.0

อัตรากำาไรสุทธิ	 % 3.0 3.1

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 32.0 32.8

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 9.9 9.7

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 26.9 25.8

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 3.4 3.2

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.0 2.2

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 47.7 33.0

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 73.8 77.5
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รายการ
ระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ในปี	2561	และ	ปี	2562	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการเข้าทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยสรุปดังนี้

รายการระหว่างกันในปี 2561 และ ปี 2562

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

2561 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“ซีพี ออลล์”)
ลักษณะความสัมพันธ์1)

ซีพี	ออลล์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ	โดยถือหุ้นในบริษัทฯ	 
ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน 
ร้อยละ	93.08	(2561:	ร้อยละ	97.88)	
ของหุ้นทั้งหมด	

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 6.3 12.8 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 2.2 2.9 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร - - รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ค่าการใช้บริการ 
	 บริษัทฯได้ชำาระค่าการใช้บริการ
	 ซอฟต์แวร์	และสิทธิในเครื่องหมาย 

การค้า	เครื่องหมายบริการให้แก่ 
ซีพี	ออลล์	

162.4 169.7 สำาหรับรายการการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิใน 
เคร่ืองหมายการค้า	เคร่ืองหมายบริการจาก	ซพี	ีออลล์	 
นั้น	 เป็นการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	 
เพือ่ดำาเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ	ซึง่รวมถงึการบนัทกึ 
รายการขายสินค้า	 การบันทึกการรับสินค้า	 การ
เคลือ่นไหวของสนิค้าและระบบข้อมลูลกูค้าของสาขา
ของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดัง
กล่าวทำาข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุก
สาขาได้	โดยต้นทนุการใช้ซอฟต์แวร์ตำา่กว่าการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เอง	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้รับอนุญาตจาก
ซพี	ีออลล์	ให้ใช้เครือ่งหมายการค้า	เครือ่งหมายบรกิาร	 
ซึง่ครอบคลมุถึงการใช้เคร่ืองหมายการค้า	“Makro” 
“aro”	 เป็นต้น	 ในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยใช้รูปแบบ 
ร้านค้า	 การจัดเรียงสินค้า	 รวมทั้งการบริหาร 
ธุรกิจ	 และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ	 
“Makro”	 ในประเทศต่าง	ๆ 	 บริษัทฯ	 จะได้รับ
ความรู้และเทคนิคในการดำาเนินธุรกิจที่ส่งผลถึง 
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยการใช้บริการ 
ซอฟต์แวร์และสทิธใินเครือ่งหมายการค้า	เคร่ืองหมาย 
บริการถือเป็นรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. เจ้าหนี้อื่น 
	 บริษัทฯ	ได้รับอนุญาตจากซีพี	
	 ออลล์	ให้ใช้โปรแกรมซอฟแวร์	
	 เครือ่งหมายการค้า	เคร่ืองหมายบริการ	
	 ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้
	 เครื่องหมายการค้า	“Makro”	
	 “aro”	เป็นต้น	

82.9 89.6
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

2561 2562

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (“ซีพีแรม”)
ลักษณะความสัมพันธ์1)

ซีพีแรม	เป็นบริษัทย่อยของ
ซีพี	ออลล์	โดยซีพี	ออลล์	ถือหุ้น
ในซีพีแรม	ในสัดส่วนร้อยละ	
99.99	ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14.3 10.2 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 262.3 277.3 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้การค้า 1.2 - รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 61.0 69.5 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (“โกซอฟท์”)
ลักษณะความสัมพันธ์1)

โกซอฟท์	เป็นบริษัทย่อยของซีพี	ออลล์	
โดยซีพี	ออลล์	ถือหุ้น
ในโกซอฟท์	ในสัดส่วนร้อยละ	
99.99	ของหุ้นทั้งหมด

1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ซ้ือรายการ

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 
ซ่ึงได้แก่	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากโกซอฟท์

136.4 19.9 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าการใช้บริการ 46.4 61.7 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้อื่น 146.5 22.3 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ลูกหนี้อื่น 7.6 8.5 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ลักษณะความสัมพันธ์1)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็น
บริษัทย่อยของซีพี	ออลล์	
โดยซีพี	 ออลล์	 ถือหุ้นในสถาบันการจัด
การปัญญาภิวัฒน์ใน
สัดส่วนร้อยละ	99.99	
ของหุ้นทั้งหมด

1. ค่าการใช้บริการ 1.7 - รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด
(“รีเทลลิงค์”)
ลักษณะความสัมพันธ์1)

บริษัท	 ซีพี	 รีเทลลิงค์	 จำากัดเป็นบริษัท
ย่อยของซีพี	ออลล์	โดยซีพี	ออลล์
ถือหุ้นในรีเทลลิงค์	
ในสัดส่วนร้อยละ	99.99	
ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 33.9 44.3 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 1 - รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 1.7 1.2 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ�ากัด (มหาชน) (“เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร”) 
ลักษณะความสัมพันธ์2)

เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือ
เจริญโภคภัณฑ์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน
สัดส่วนร้อยละ	53.88	ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 33.7 39.2 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 4.3 5.4 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 350.7 349.7 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 24.2 23.7 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด  
(“ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)

ซีพีเอฟ	 เทรดดิ้ง	 เป็นบริษัทย่อยของ
เจริญ	โภคภัณฑ์อาหาร	
โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้นในซีพี
เอฟ	เทรดดิ้ง	ในสัดส่วน
ร้อยละ	99.97	ของหุ้นทั้งหมด	

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 24.3 27.9 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 1.7 2.3 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 2,570.5 4,405.4 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 240.7 1,536.5 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. เจ้าหนี้อื่น - 6.6 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

6. ค่าการใช้บริการ - 14.1 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) (“ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)

ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	
เป็นบริษัทย่อยของเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร	โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือ
หุ้นในซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	ในสัดส่วน
ร้อยละ	99.98	ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 199.8 191.7 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 23.1 25.5 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 6,840.4 6,581.3 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 898.0 4.2 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด 
(“ซีพี เมจิ”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)

ซีพี-เมจิ	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ของเจริญโภคภัณฑ์อาหาร	โดยเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร	ถือหุ้นในซีพี-เมจิ	
ในสัดส่วนร้อยละ	59.99	
ของหุ้นทั้งหมด		

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 5.7 6.3 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 375.3 421.3 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 63.1 69.5 รายการธุรกิจ/		สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จ�ากัด 
(“ซี.พี. ฟู้ดสโตร์”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)

ซี.พี.	 ฟู้ดสโตร์	 มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม
ครอบครัวเจียรวนนท์เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.4 35.9 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 394.6 514.0 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 75.5 109.8 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์
จ�ากัด (“โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์”)
ลักษณะความสัมพันธ์4)

โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์	
มีกลุ่มครอบครัว	เจียรวนนท์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

1. ค่าการใช้บริการ 6.6 6.6 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้อื่น 5.9 5.9 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ 
จ�ากัด (“ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดักส์”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)

ซี.พี.	คอนซูเมอร์โพรดักส์	
มีผู้ที่เกี่ยวข้องของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.4 16.7 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 199.8 138.9 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 30.5 24.9 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 
จ�ากัด 
(“เพอร์เฟค คอมพาเนยีน กรุป๊”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)

เพอร์เฟค	คอมพาเนียน	กรุ๊ป	
มีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 19.0 22.6 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า - 1.0 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 281.3 302.6 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 44.9 52.4 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด
(“ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์”)
ลักษณะความสัมพันธ์2)

ฟรีวิลล์	 โซลูชั่นส์	 มีผู้ท่ีเก่ียวข้องของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและซื้อ
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ซื้อสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน	ซึ่งได้แก่	โปรแกรม
	 คอมพิวเตอร์จากฟรีวิลล์	โซลูชั่นส์

7.1 16.2 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าการใช้บริการ 4.7 14.8 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้อื่น 3.8 4.1 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
(“ทรู	อินเตอร์เน็ต	คอร์ปอเรชั่น”)	
ลักษณะความสัมพันธ์3)

ทรู	อินเตอร์เน็ต	คอร์ปอเรชั่น	
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	
ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งมี
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ค่าการใช้บริการ 39.8 50.6 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้าหนี้อื่น 8.2 9.4 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 
จ�ากัด
(“ทรู	ดิสทริบิวชั่น	แอนด์	เซลส์”)
ลักษณะความสัมพันธ์3)

ทร	ูดสิทรบิวิชัน่	แอนด์	เซลส์	เป็นบรษิทั
ย่อยของบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	
(มหาชน)	ซึ่งมีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2.9 6.9 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จ�ากัด (“ทรู ลีสซิ่ง”)
ลักษณะความสัมพันธ์4)

ทรู	ลีสซิ่ง	ซึ่งมีบริษัท	เครือเจริญ
โภคภัณฑ์	 จำากัด	 และบุตรนายธนินท์	
เจียรวนนท์	เป็นผู้ถือหุ้น	รายใหญ่	
และมีกรรมการร่วม	1	คน	คือ
นายอำารุง	สรรพสิทธิวงศ์

1. ค่าการใช้บริการ 52.1 58.2 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้าหนี้อื่น 9.2 9.8 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัทอื่น	ๆ 	ในกลุ่มบริษัทซีพี	ออลล์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 136.8 186.4 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 26.7 30.1 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 671.2 553.3 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 168.6 41.5 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 
 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

9.7 1.6 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

6. ค่าการใช้บริการ 98.5 108.1 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

7. เจ้าหนี้อื่น 41.6 51.5 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

8. ลูกหนี้อื่น 9.5 7.2 รายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

หมายเหตุ:
1)	 ข้อมูลจาก	แบบ	56-1	ปี	2561	ของ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)
2)	 ข้อมูลจาก	แบบ	56-1	ปี	2561	ของ	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)
3)	 ข้อมูลจาก	แบบ	56-1	ปี	2561	ของ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
4)	 หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562
5)	 ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/	สนับสนุนธุรกิจปกติ

1.	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 :	 ราคาขายสินค้าและบริการ	 และเงื่อนไขการชำาระเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบ
เทียบกับรายการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	และเป็นไปตามราคาตลาด

2.	 ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า	เจ้าหนีก้ารค้า	และเจ้าหนีอื้น่	:	ราคาซือ้สนิค้าและเง่ือนไขการชำาระเงนิเป็นไปตามข้อกำาหนดและเงือ่นไขปกตทิางธรุกจิเปรยีบเทยีบ
กับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	และเป็นไปตามราคาตลาด

3.	 ค่าการใช้บรกิาร	:	ค่าการใช้บรกิารและเงือ่นไขการชำาระเงนิเป็นไปตามข้อกำาหนดและเงือ่นไขปกตทิางธุรกจิเปรียบเทียบกบัค่าการใช้บริการกับบรษิทั
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	และเป็นไปตามราคาตลาด

4.	 ค่าใช้จ่ายซือ้สินทรพัย์ถาวร	สิทธิการเช่า	และสินทรพัย์ไม่มตีวัตน	:	ราคาซือ้สนิทรัพย์ถาวร	สทิธกิารเช่า	และสนิทรัพย์ไม่มตีวัตน	เป็นไปตามข้อกำาหนด
และเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร	 สิทธิการเช่า	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับบริษัทอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน	 และเป็น 
ไปตามราคาตลาด
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ	 มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณี
อันเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจเท่านั้น	 โดยยึดถือประโยชน์ของ 
บริษัทฯ	เป็นสำาคัญ	โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์	และสิทธิ 
ในเครื่องหมายการค้า	 เครื่องหมายบริการ	 เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการ
ประกอบธุรกิจและการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ทั้งนี้	รายการดังกล่าว
ได้ผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ก่อนการดำาเนนิการหรอื 
การจ่ายชำาระค่าบริการ	ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	

หากเป็นการทำารายการที่เก่ียวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติใน 
หลักการให้บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	สามารถทำาธุรกรรมกับกรรมการ	 
ผู้บริหาร	 หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้	 หากธุรกรรมเหล่าน้ันม ี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การซื้อสินค้า
	 กรณีที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทที่

เกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่ม 
ผูถ้อืหุน้เดียวกนั	ทัง้นี	้รายการซือ้สินค้าดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข
ทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ากับบริษัทอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน	และเป็นไปตามราคาตลาด

2. การใช้บริการ
 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้รับบริการด้านการให้คำาปรึกษาทาง

กฎหมายจากบริษัท	 สำานักงานกฎหมายสยามซิตี้	 จำากัด	 และ 
บริษัท	 ชวลิต	 แอนด์	 แอซโซซิเอทส์	 จำากัด	 ซ่ึงเป็นกิจการที่มี
กรรมการร่วมกนั	ท้ังนี	้รายการให้บรกิารดงักล่าวเป็นไปตามทีร่ะบุ
ไว้ในสัญญาทีท่ำาร่วมกนั	ซึง่บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	พิจารณาว่ามี
ความเหมาะสมดแีล้ว	รวมถงึบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยได้รบับริการ
จากกลุม่บรษิทัท่ีเกีย่วข้องซ่ึงเป็นกจิการท่ีมกีรรมการร่วมกนัและ/
หรอืเป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้เดยีวกนั	ซ่ึงเป็นไปตามราคาและเงือ่นไขปกติ
ทางธรุกจิเช่นเดียวกับการได้รบับริการจากบคุคลอ่ืนทีไ่ม่เกีย่วข้อง
กันในสถานการณ์เดียวกัน	

3. การขายสินค้าและให้บริการ
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จำาหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการและ/หรือ
ผู้บริหาร	 รวมถึงได้จำาหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัท
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่ม
ผู ้ถือหุ ้นเดียวกัน	 ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ 
เช่นเดียวกับการจำาหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับบุคคลอื่นที ่
ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน	

โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ	 และการซื้อสินทรัพย์ถาวร	
สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 ซึ่งเป็นรายการที่เกิดข้ึน
จากธุรกรรมทางการค้าตามปกติน้ัน	 บริษัทฯ	 มีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์	 โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นผูต้รวจสอบถงึความจำาเป็นของการทำารายการดงักล่าวกบั 
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการ 
และการซื้อสินทรัพย์ถาวร	 สิทธิการเช่า	 และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 
เป็นไปตามราคาตลาด	 และต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว 
แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส

นอกจากนั้น	การใช้บริการ	ได้แก่	รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์	
และสทิธใินเครือ่งหมายการค้าเครือ่งหมายบรกิาร	จากบริษัทในเครอื
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำาร่วมกัน	 ซึ่งบริษัทฯ	 พิจารณาว่า 
มีความเหมาะสมดีแล้ว

สำาหรับนโยบายและแนวโน้มในการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
น้ัน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำารายการระหว่างกัน
เฉพาะกรณีอันเน่ืองมาจากการดำาเนินธุรกิจเท่าน้ัน	 ซึ่งจะเป็นไป 
ในราคาหรือเงื่อนไขท่ีไม่แตกต่างจากการปฏิบัติกับบุคคลภายนอก	
และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ก่อนที่จะเข้าทำา
รายการระหว่างกัน	 หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
สำาหรับรายการดังกล่าว	 อย่างไรก็ดี	 หากเป็นการทำารายการที่เกี่ยว
โยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	กล่าว
คอื	มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกันกบัท่ีวญิญชูนจะพงึกระทำา
กบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั	ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือ
บคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง	ดงัมรีายละเอยีดตามทีร่ะบไุว้ข้างต้น	บรษัิทฯ	
และบริษัทย่อย	สามารถทำาธุรกรรมดังกล่าวได้	ตามที่คณะกรรมการ 
บรษัิทฯ	ได้อนมุตัใินหลกัการไว้	ทัง้นี	้การเข้าทำารายการระหว่างกนัใน 
อนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติบโตของ
ธุรกิจ	 โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ที่มีผลใช้บังคับ	 ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติตามท่ีได้
กล่าวไว้ข้างต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท	 สยามแม็คโคร	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับผิด
ชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ซึ่งจัดทำาขึ้น
ตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	และตามข้อกำาหนด
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน	 ภายใต้พระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	โดยได้พจิารณาเลอืกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	โดยผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบงบการเงนิและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบัญชี
อย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบรษัิทฯ	ทำาหน้าทีก่ำากบัดแูล	รวมทัง้จดัให้มแีละดำารงไว้
ซึง่ระบบบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธผิล	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	

และเพียงพอท่ีจะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ	 โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น
ผู้กำากับดูแลการจัดทำารายงานทางการเงิน	ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล	 โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว	

ด้วยกระบวนการกำากบัดูแลทีบ่รษิทัฯ	ถอืปฏิบติัดังกล่าว	คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 จึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ	มีความเพียงพอเหมาะสม	สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้
ว่างบการเงินของบริษัทฯ	 แสดงฐานะทางการเงิน	 ผลการดำาเนินงาน	
และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

นายอาสา	สารสิน
ประธานกรรมการ

นางสุชาดา	อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

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

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน 

เฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

มูลค่าสินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฉ) และ 7 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

มูลค่าสินคา้คงเหลือถูกใหค้วามสาํคญั 

เน่ืองจากการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

ของสินคา้คงเหลือนั้นผูบ้ริหารตอ้งใช้

วิจารณญาณในการประมาณปริมาณและ

มูลค่าของสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย 

ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้ และสูญหาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 

 

• ทาํความเขา้ใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินคา้คงเหลือ และ

การประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  

 

• สุ่มทดสอบอายสิุนคา้คงเหลือและความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติ

ในการกาํหนดอตัราร้อยละสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั 

เคล่ือนไหวชา้ และสูญหายท่ีกาํหนดโดยผูบ้ริหาร และเปรียบเทียบ

อตัราดงักล่าวกบัขอ้มูลการทาํลายและสูญหายของสินคา้คงเหลือ  

ท่ีเกิดข้ึน 

 

• สุ่มทดสอบราคาขายและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย

ภายหลงัวนัส้ินปีกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสุ่มทดสอบ      

การคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ   

 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ญ), 3 (ฏ), 12 และ 13 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมีนยัสาํคญัและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีอายกุารให้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่

เกิดจากการซ้ือธุรกิจ 

 

ผูบ้ริหารมีการพิจารณาการดอ้ยค่า

โดยประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

เป็นประจาํทุกส้ินงวด การประเมินมูลค่า  

ท่ีไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึง

ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด       

ท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

สินทรัพยน์ั้นและการกาํหนดขอ้สมมติท่ี

เก่ียวขอ้ง  

 

เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณใน

การกาํหนดขอ้สมมติและมีความไม่

แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแส

เงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ขา้พเจา้จึงให้

ความสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 

 

• ทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ือ

พิจารณาการดอ้ยค่า 

 

• พิจารณาขอ้สมมติท่ีสาํคญัในรายงานประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่        

จะไดรั้บคืนท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร โดยเปรียบเทียบกบัผลการ

ดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง แนวโนม้ของอุตสาหกรรม และขอ้มูลท่ี 

หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน รวมทั้งประเมินมูลค่า

แบบจาํลองทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชแ้ละอตัราคิดลด 

และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีสาํคญั 

 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

ข้อมลูอ่ืน

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ      

พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือความรู้ท่ีไดรั้บจาก 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หาก    

ในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้ง

รายงาน 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตาม 

ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ ์  

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ 

ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการเหล่าน้ี
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 

เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก 

การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน

 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ 

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร

 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและจาก 

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงาน 

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ  ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของ 

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง

 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ 

เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ 

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่
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กลุ่มธุรกิจแม็คโครประเทศไทย

1.	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	-	ส�านักงานใหญ่
 1468 ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0 2067 8999   โทรสาร : 0 2067 9888

2.	 บริษัท	โปรมาร์ท	จ�ากัด	-	บริษัทในเครือ
 1468 ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0 2067 8999 โทรสาร : 0 2067 9888

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร - รูปแบบคลาสสิก
1.	 แม็คโคร	สาขาลาดพร้าว
 3498 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทรศัพท์ : 0 2375 2781 - 8  โทรสาร : 0 2375 9162

2.	 แม็คโคร	สาขาแจ้งวัฒนะ
 34/54 หมู่ที่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ 
 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 โทรศัพท์ : 0 2982 8061 - 70 โทรสาร : 0 2574 6045

3.	 แม็คโคร	สาขาศรีนครินทร์
 422 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�าโรงเหนือ 
 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 โทรศัพท์ : 0 2383 4104  โทรสาร : 0 2383 4441
 
4.	 แม็คโคร	สาขาบางบอน
 210 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงคลองบางพราน 
 เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
 โทรศัพท์ : 0 2416 8080 - 90  โทรสาร : 0 2416 5974

5.	 แม็คโคร	สาขาชลบุรี
 55/3 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด 
 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 โทรศัพท์ : 0 3827 9201   โทรสาร : 0 3827 9200

6.	 แม็คโคร	สาขาเชียงใหม่
 152 หมู่ที่ 6 ต.หนองป่าครั่ง 
 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์ : 0 5200 3600 - 9 โทรสาร : 0 5207 0722

7.	 แม็คโคร	สาขานครราชสีมา
 523 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง 
 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์ : 0 4400 8454   โทรสาร : 0 4401 3912

8.	 แม็คโคร	สาขารังสิต
 189 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ 
 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0 2992 1011 - 21 โทรสาร : 0 2992 2213

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่/ สาขา 
และบริษัทในเครือ
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9.	 แม็คโคร	สาขาหาดใหญ่
 414 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ 
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 โทรศัพท์ : 0 7489 2151 - 66  โทรสาร: 0 7429 8775

10.	 แม็คโคร	สาขาอุดรธานี
 207/3 หมู่ที่ 14 ต.หมากแข้ง 
 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 โทรศัพท์ : 0 4218 2360  โทรสาร : 0 4215 5584

11.	 แม็คโคร	สาขาพิษณุโลก
 1199 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 
 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์ : 0 5500 7051 - 54 โทรสาร : 0 5500 7094

12.	 แม็คโคร	สาขาขอนแก่น
 195 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า 
 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 0 4304 2301 - 7 โทรสาร : 0 4305 7030

13.	 แม็คโคร	สาขาสุราษฎร์ธานี
 216 หมู่ที่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย
 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 โทรศัพท์ : 0 7790 5911 - 22 โทรสาร : 0 7796 9153

14.	 แม็คโคร	สาขาอุบลราชธานี
 333 หมู่ที่ 15 ต.ขามใหญ่ 
 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์ : 0 4595 8450 - 3 โทรสาร : 0 4595 8460

15.	 แม็คโคร	สาขาระยอง
 8/2 หมู่ที่ 3 ต.ทับมา 
 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
 โทรศัพท์ : 0 3368 0970   โทรสาร : 0 3368 0950

16.	 แม็คโคร	สาขานครสวรรค์
 67/15 หมู่ที่ 6 ต.นครสวรรค์ออก
 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
 โทรศัพท์ : 0 5632 5200 - 9 โทรสาร : 0 5632 5210

17.	 แม็คโคร	สาขาจรัญสนิทวงศ์
 521, 521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ : 0 2864 5714 - 32 โทรสาร : 0 2864 5713

18.	 แม็คโคร	สาขาสาทร
 1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ : 0 2676 0676   โทรสาร : 0 2676 1676

19.	 แม็คโคร	สาขานครปฐม
 86 หมู่ที่ 13 ต.โพรงมะเดื่อ 
 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 โทรศัพท์ : 0 3410 7130 - 40 โทรสาร : 0 3410 7149

20.	 แม็คโคร	สาขาสุรินทร์
 4/3 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง 
 อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
 โทรศัพท์  0 4406 2702 - 7 โทรสาร : 0 4406 2714

21.	 แม็คโคร	สาขานครศรีธรรมราช
 614 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ 
 อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 
 โทรศัพท์ : 0 7583 0411 - 20 โทรสาร : 0 7583 0421

22.	 แม็คโคร	สาขาเชียงราย
 12 หมู่ที่ 17 ต.บ้านดู่ 
 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 
 โทรศัพท์ : 0 5370 3688  โทรสาร : 0 5370 3679

23.	 แม็คโคร	สาขาสกลนคร
 459 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านกกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม 
 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 
 โทรศัพท์ : 0 4217 1461 - 4 โทรสาร : 0 4217 1474

24.	 แม็คโคร	สาขาสุพรรณบุรี
 290/2 หมู่ที่ 4 ต.สนามชัย 
 อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 
 โทรศัพท์ : 0 3596 1251  โทรสาร : 0 3596 1295
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25.	 แม็คโคร	สาขาจันทบุรี
 21/11 หมู่ที่ 11 ต.พลับพลา 
 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 
 โทรศัพท์ : 0 3960 1461   โทรสาร : 0 3960 1474 - 5

26.	 แม็คโคร	สาขาร้อยเอ็ด
 32/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง 
 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 
 โทรศัพท์ : 0 4303 1571   โทรสาร : 0 4303 1585

27.	 แม็คโคร	สาขาตรัง
 89 หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ 
 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 
 โทรศัพท์ : 0 7582 8031 - 33  โทรสาร : 0 7582 8044

28.	 แม็คโคร	สาขาสระแก้ว
 1000 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว 
 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 
 โทรศัพท์ : 0 3762 8351 - 3 โทรสาร : 0 3762 8363

29.	 แม็คโคร	สาขาบุรีรัมย์
 151 หมู่ที่ 7 ต.อิสาณ 
 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 
 โทรศัพท์ : 0 4469 0300 - 7 โทรสาร : 0 4469 0329

30.	 แม็คโคร	สาขาศรีสะเกษ
 112 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ 
 อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 
 โทรศัพท์ : 0 4561 3838  โทรสาร : 0 4561 7648
31.	 แม็คโคร	สาขาล�าพูน
 204 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง 
 อ.เมืองล�าพูน จ.ล�าพูน 51000 
 โทรศัพท์ : 0 5358 1285  โทรสาร : 0 5358 1333 - 4

32.	 แม็คโคร	สาขาเพชรบุรี
 103 หมู่ที่ 1 ต.หัวสะพาน 
 อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 
 โทรศัพท์ : 0 3277 1616  โทรสาร : 0 3240 2791

33.	 แม็คโคร	สาขาชัยภูมิ
 999 หมู่ที่ 1 ต.บุ่งคล้า 
 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 
 โทรศัพท์ : 0 4481 8288  โทรสาร : 0 4481 8292

34.	 แม็คโคร	สาขาสระบุรี
 66/3 หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน 
 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 
 โทรศัพท์ : 0 3673 1100  โทรสาร : 0 3673 1111

35.	 แม็คโคร	สาขาปราณบุรี
 567 หมู่ที่ 3 ต.วังก์พง 
 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 
 โทรศัพท์ : 0 3263 0100  โทรสาร : 0 3263 0000 - 1

36.	 แม็คโคร	สาขาฉะเชิงเทรา
 21/4 หมู่ที่ 5 ต.วังตะเคียน 
 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
 โทรศัพท์ : 0 3302 1041 - 7 โทรสาร : 0 3302 1048

37.	 แม็คโคร	สาขารามอินทรา
 904 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว 
 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 โทรศัพท์ : 0 2540 7171    โทรสาร : 0 2540 7756

38.	 แม็คโคร	สาขาชุมพร
 199 หมู่ที่ 5 ต.วังไผ่ 
 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 
 โทรศัพท์ : 0 7765 8700  โทรสาร : 0 7765 8706 - 7
39.	 แม็คโคร	สาขาก�าแพงเพชร
 889 ถ.ราชด�าเนิน 1 ต.ในเมือง 
 อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร 62000
 โทรศัพท์ : 0 5571 7777  โทรสาร : 0 5571 7912

40.	 แม็คโคร	สาขากาญจนบุรี
 102 หมู่ที่ 2 ต.ท่าล้อ 
 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
 โทรศัพท์ : 0 3469 9609  โทรสาร : 0 3469 9629
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41.	 แม็คโคร	สาขาลพบุรี
 227 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา 
 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
 โทรศัพท์ : 0 3678 4884  โทรสาร : 0 3678 4908 - 9

42.	 แม็คโคร	สาขาหนองคาย
 232 หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์ชัย 
 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
 โทรศัพท์ : 0 4299 0818  โทรสาร : 0 4299 0553

43.	 แม็คโคร	สาขาราชบุรี
 249 หมู่ที่ 11 ต.เจดีย์หัก 
 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
 โทรศัพท์ : 0 3233 2249  โทรสาร : 0 3232 5349

44.	 แม็คโคร	สาขาแม่ริม
 212 หมู่ที่ 4 ต.แม่สา
 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 โทรศัพท์ : 0 5329 8212  โทรสาร : 0 5329 8928

45.	 แม็คโคร	สาขาอยุธยา
 222 หมู่ที่ 2 ต.คานหาม 
 อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
 โทรศัพท์ : 0 3570 6406  โทรสาร : 0 3570 6404

46.	 แม็คโคร	สาขาล�าปาง
 110/3 ถ.ไฮเวย์ - ล�าปาง - งาว ต.พระบาท 
 อ.เมืองล�าปาง จ.ล�าปาง 52000
 โทรศัพท์ : 0 5423 0111  โทรสาร : 0 5423 1767
47.	 แม็คโคร	สาขาคลองหลวง
 39 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง 
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 โทรศัพท์ : 0 2529 3636   โทรสาร : 0 2529 3949

48.	 แม็คโคร	สาขาเลย
 118 หมู่ที่ 11 ต.นาอาน 
 อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
 โทรศัพท์ : 0 4284 4655  โทรสาร : 0 4284 4666

49.	 แม็คโคร	สาขาเพชรบูรณ์
 300 หมู่ที่ 10 ต.ชอนไพร 
 อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
 โทรศัพท์ : 0 5671 9219  โทรสาร : 0 5671 9229

50.	 แม็คโคร	สาขาบางพลี
 79 หมู่ที่ 1 ต.ราชาเทวะ 
 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ : 0 2316 4200   โทรสาร : 0 2316 4222

51.	 แม็คโคร	สาขามุกดาหาร
 4/9 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร
 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
 โทรศัพท์ : 0 4266 1199  โทรสาร : 0 4266 1198

52.	 แม็คโคร	สาขาสตูล
 889 หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด 
 อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
 โทรศัพท์ : 0 7472 5475  โทรสาร : 0 7472 5476

53.	 แม็คโคร	สาขาตราด
 1138 หมู่ 1 ต.วังกระแจะ 
 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
 โทรศัพท์ : 0 3951 3900   โทรสาร : 0 3951 3929

54.	 แม็คโคร	สาขาชุมแพ
 201 หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่ 
 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
 โทรศัพท์ : 0 4331 3961   โทรสาร : 0 4331 3959
55.	 แม็คโคร	สาขานครพนม
 405 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ 
 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ : 0 4253 1663   โทรสาร : 0 4253 1661

56.	 แม็คโคร	สาขาบึงกาฬ
 680 หมู่ที่ 7 ต.วิศิษฐ์ 
 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
 โทรศัพท์ : 0 4249 2600   โทรสาร : 0 4249 2601
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57.	 แม็คโคร	สาขาแม่สาย
 740 หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางค�า 
 อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 โทรศัพท์ : 0 5202 1701  โทรสาร : 0 5202 1721

58.	 แม็คโคร	สาขาศาลายา
 87/18 หมู่ที่ 3 ต.ศาลายา 
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ : 0 3410 8734  โทรสาร : 0 3410 8735

59.	 แม็คโคร	สาขาพัทลุง
 207 หมู่ที่ 9 ต.ท่ามิหร�า 
 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
 โทรศัพท์ : 0 7482 1100  โทรสาร : 0 7482 1101

60.	 แม็คโคร	สาขาสุโขทัย
 236 หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลุม 
 อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
 โทรศัพท์ : 0 5501 3130  โทรสาร : 0 5501 3131

61.	 แม็คโคร	สาขาสมุทรสาคร
 99/555 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม 
 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 โทรศัพท์ : 0 3411 8634   โทรสาร : 0 3411 8635

62.	 แม็คโคร	สาขาแม่สอด
 98/1 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด 
 อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
 โทรศัพท์ : 0 5503 2155   โทรสาร : 0 5503 2156

63.	 แม็คโคร	สาขาระนอง
 86/9 หมู่ที่ 2 ต.บางริ้น 
 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
 โทรศัพท์ : 0 7798 2580  โทรสาร : 0 7798 2590

64.	 แม็คโคร	สาขายโสธร
 324 หมู่ที่ 2 ต.ตาดทอง 
 อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
 โทรศัพท์ : 0 4597 1190  โทรสาร : 0 4597 1180

65.	 แม็คโคร	สาขามหาสารคาม
 253 หมู่ที่ 8 ต.เกิ้ง 
 อ.เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 44000
 โทรศัพท์ : 0 4302 2520  โทรสาร : 0 4302 2565

66.	 แม็คโคร	สาขาฝาง
 61 หมู่ที่ 3 ต.สันทราย 
 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
 โทรศัพท์ : 0 5200 3800  โทรสาร : 0 5200 3803

67.	 แม็คโคร	สาขานครนายก
 176 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหญ่ 
 อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
 โทรศัพท์ : 0 3763 1280  โทรสาร : 0 3763 1282

68.	 แม็คโคร	สาขาทุ่งสง
 638 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย 
 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
 โทรศัพท์ 0 7583 0710  โทรสาร : 0 7583 0720

69.	 แม็คโคร	สาขาพะเยา
 459/5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต�๋า 
 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
 โทรศัพท์ 0 5407 1501  โทรสาร : 0 5407 1511

70.	 แม็คโคร	สาขาแพร่
 204 หมู่ที่ 7 ต.นาจักร 
 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
 โทรศัพท์ 0 5406 2602  โทรสาร : 0 5406 2628

71.	 แม็คโคร	สาขาน่าน
 183, 186 หมู่ที่ 5 ต.ดู่ใต้ 
 อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 โทรศัพท์ 0 5405 1155  โทรสาร : 0 5405 1151

72.	 แม็คโคร	สาขาวารินช�าราบ
 106 หมู่ที่ 20 ต.แสนสุข 
 อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 โทรศัพท์ 0 4595 8145  โทรสาร : 0 4595 8155
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73.	 แม็คโคร	สาขาหนองบัวล�าภู
 150 หมู่ที่ 3 ต.ล�าภู 
 อ.เมืองหนองบัวล�าภู จ.หนองบัวล�าภู 39000
 โทรศัพท์ 0 4200 7900  โทรสาร 0 4200 7897

74.	 แม็คโคร	สาขาหนองจอก
 80 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย 
 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
 โทรศัพท์ 0 2017 0000  โทรสาร 0 2048 3047

75.	 แม็คโคร	สาขาประจวบคีรีขันธ์
 5/1 ถ.เพชรเกษม ต.ประจวบคีรีขันธ์ 
 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
 โทรศัพท์ : 0 3290 7990  โทรสาร : 0 3280 2276

76.	 แม็คโคร	สาขาสิงห์บุรี
 190 หมู่ที่ 7 ต.บางงา 
 อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
 โทรศัพท์ : 0 3668 6710  โทรสาร : 0 3674 1376

77.	 แม็คโคร	สาขากาฬสินธุ์
 185/2 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ 
 อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
 โทรศัพท์ : 0 4301 4800  โทรสาร : 0 4301 5596

78.	 แม็คโคร	สาขาพิจิตร
 310 หมู่ที่ 3 ต.คลองคะเชนทร์ 
 อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
 โทรศัพท์ : 0 5603 1730 - 9 โทรสาร : 0 5603 6038
79.	 แม็คโคร	สาขาปทุมธานี
 9/20 หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง 
 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 โทรศัพท์ : 0 2021 7630  โทรสาร : 0 2034 3528

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร - รูปแบบอีโค พลัส
1.	 แม็คโคร	สาขาสามเสน
 935/11 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทรศัพท์ : 0 2241 8400 - 8 โทรสาร : 0 2241 8409

2.	 แม็คโคร	สาขาภูเก็ต
 77 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต 
 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 
 โทรศัพท์ : 0 7668 8130 - 9 โทรสาร : 0 7624 9801

3.	 แม็คโคร	สาขากระบี่
 119 หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย 
 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 
 โทรศัพท์ : 0 7570 0100  โทรสาร : 0 7585 0132

4.	 แม็คโคร	สาขาเชียงใหม่	2
 191 หมู่ที่ 7 ต.แม่เหียะ 
 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 
 โทรศัพท์ : 0 5344 7799  โทรสาร : 0 5344 7804 - 5

5.	 แม็คโคร	สาขาพัทยา
 22/24 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ 
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
 โทรศัพท์ : 0 3805 3400  โทรสาร : 0 3805 3427

6.	 แม็คโคร	สาขาปากช่อง
 889 หมู่ที่ 8 ต.หนองน�้าแดง 
 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
 โทรศัพท์ : 0 4400 8498   โทรสาร : 0 4400 8497

7.	 แม็คโคร	สาขาถลาง

 365 หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี 

 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

 โทรศัพท์ : 0 7668 8300  โทรสาร : 0 7668 8310

8.	 แม็คโคร	สาขานครอินทร์

 60 หมู่ที่ 1 ต.บางไผ่ 

 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 โทรศัพท์ : 0 2002 1828  โทรสาร : 0 2019 8747
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9.	 แม็คโคร	สาขาพิษณุโลก	2
 410/4 หมู่ที่ 7 ต.สมอแข 
 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์ : 0 5500 8919  โทรสาร : 0 5500 8929

10.	 แม็คโคร	สาขานครราชสีมา	2
 587 หมู่ที่ 10 ต.หนองบัวศาลา 
 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
 โทรศัพท์ : 0 4407 1270  โทรสาร : 0 4407 1271

11.	 แม็คโคร	สาขาเพชรเกษม
 1759/4 ถ.เพชรเกษม 
 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
 โทรศัพท์ : 0 2033 0050  โทรสาร : 0 2064 7024

12.	 แม็คโคร	สาขาบางบัวทอง
 47 หมู่ที่ 2 ต.บางบัวทอง 
 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 โทรศัพท์ : 0 2003 8790  โทรสาร : 0 2081 5646

13.	 แม็คโคร	สาขากบินทร์บุรี
 200 หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า 
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
 โทรศัพท์ : 0 3762 3900  โทรสาร : 0 3765 5603

14.		แม็คโคร	สาขาบ่อวิน
 500 หมู่ที่ 4 ต. มาบยางพร
 อ.ปลวกแดง จ ระยอง  21140
 โทรศัพท์ : 0 3368 4240  โทรสาร : 0 3321 1105 

15.	 แม็คโคร	สาขาสัตหีบ
 88/20 หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ 
 อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี 20180
 โทรศัพท์ : 0 3311 7260  โทรสาร : 0 3313 4905

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร - รูปแบบฟูดเซอร์วิส
1.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาเกาะสมุย
 115/52 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด 
 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 
 โทรศัพท์ : 0 7796 0140 - 60 โทรสาร : 0 7796 0161 - 2

2.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาหัวหิน
 58/164 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน 
 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทรศัพท์ : 0 3252 2255   โทรสาร : 0 3252 2235

3.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาป่าตอง
 140/30, 140/35 ถ.นาใน 
 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
 โทรศัพท์ : 0 7651 2388  โทรสาร : 0 7651 2300

4.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาราไวย์
 5/47 หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ 
 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
 โทรศัพท์ : 0 7668 7043  โทรสาร : 0 7668 7051

5.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาเกาะพะงัน
 114/5 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน 
 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
 โทรศัพท์ : 0 7737 7370  โทรสาร : 0 7737 7339

6.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาพัทยาเหนือ
 555/1 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ 
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 โทรศัพท์ : 0 3300 8938    โทรสาร : 0 3300 8939

7.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาละไม
 199 หมู่ที่ 3 ต.มะเร็ต 
 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
 โทรศัพท์ : 0 7796 9280  โทรสาร : 0 7796 9282

8.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขากัลปพฤกษ์
 16/6 หมู่ที่ 8 แขวงบางขุนเทียน 
 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 โทรศัพท์ : 0 2001 2080  โทรสาร : 0 2001 2090
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9.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาบ้านเพ
 301 หมู่ที่ 2 ต.เพ 
 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
 โทรศัพท์ : 0 3368 1701  โทรสาร : 0 3368 1727

10.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาศรีนครินทร์	2
 20 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ : 0 2006 0300  โทรสาร : 0 2006 0299

11.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาเกาะช้าง
 99/30 หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง 
 อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
 โทรศัพท์ : 0 3961 1939  โทรสาร : 0 3961 1938

12.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาอ่าวนาง
 793 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง 
 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180
 โทรศัพท์ : 0 7581 4901  โทรสาร : 0 7581 4902

13.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขากะรน
 199/1 ถ.ปฏัก ต.กะรน 
 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
 โทรศัพท์ : 0 7663 0300  โทรสาร : 0 7663 0314
14.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาแหลมฉบัง
 1/1 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งสุขลา 
 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทรศัพท์ : 0 3308 5400  โทรสาร : 0 3313 3396

15.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาบางปู
 858/21 หมู่ที่ 1 ต.บางปูใหม่ 
 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
 โทรศัพท์ : 0 2017 0050  โทรสาร : 0 2068 0820

16.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาวังหิน
 758, 760 ถ.ลาดพร้าววังหิน 
 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 โทรศัพท์ : 0 2017 0050  โทรสาร : 0 2068 0816

17.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาอุดมสุข
 176 ถ.อุดมสุข แขวงบางนาเหนือ 
 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ : 0 2033 0940  โทรสาร : 0 2035 6526

18.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขารามค�าแหง	(สัมมากร)
 94 ถ.รามค�าแหง แขวงสะพานสูง 
 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 โทรศัพท์ : 0 2055 8060  โทรสาร : 0 2033 5829

19.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาบดินทรเดชา
 361/1 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา 
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : 0 2021 7680  โทรสาร : 0 2034 3588

20.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาประชาอุทิศ
 547 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ 
 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
 โทรศัพท์ : 0 2021 7640  โทรสาร : 0 2034 3578

21.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาสุขุมวิท	71
 181/2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ 
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ : 0 2012 7590  โทรสาร : 0 2012 7584

22.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขานวมินทร์	70
 1106 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 โทรศัพท์ 0 2056 2110  โทรสาร 0 2056 2124

23.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาชะอ�า
 265 ถนนนราธิป ต�าบลชะอ�า 
 อ�าเภอชะอ�า จ.เพชรบุรี 76120
 โทรศัพท์ : 0 3289 7830  โทรสาร : 0 3289 8683

24.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาอ่อนนุช
 903 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช 
 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ : 0 2021 4770  โทรสาร : 0 2034 3273
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25.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาสุขสวัสดิ์
 30/9 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก 
 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
 โทรศัพท์ : 0 2017 0740  โทรสาร : 0 2034 3383

26.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาลาดกระบัง
 601 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 โทรศัพท์ : 0 2011 8780  โทรสาร : 0 2037 7334

27.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขานาทองเจริญ
 11/28 หมู่ที่ 6 ต�าบลคูคต 
 อ�าเภอล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0 2033 6900  โทรสาร : 0 2073 0336

28.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขารามค�าแหง	24
 536/1 ซอยรามค�าแหง 24 แขวงหัวหมาก 
 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 โทรศัพท์ : 0 2033 6950  โทรสาร : 0 2056 1727

แม็คโคร ฟูดช้อป
1.	 แม็คโคร	ฟูดช้อป	สาขาทาวน์	อิน	ทาวน์
 456/3 - 6 ซอยลาวพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : 0 2006 3020  โทรสาร : 0 2006 3021

2.	 แม็คโคร	ฟูดช้อป	สาขาตลาดวงศกร
 80/3 - 8 ถนนสายไหม แขวงสายไหม 
 เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 โทรศัพท์ : 0 2017 0470  โทรสาร : 0 2068 0827

3.	 แม็คโคร	ฟูดช้อป	สาขาพระราม	4
 3654/1 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน 
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ : 0 2017 0490  โทรสาร : 0 2068 0833  

4.	 แม็คโคร	ฟูดช้อป	สาขาทองหล่อ
 205/5 - 10 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ : 0 2012 4530

5.	 แม็คโคร	ฟูดช้อป	สาขาศิริมังคลาจารย์
 63 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ 
 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
 โทรศัพท์ : 0 5201 2460

สยามโฟรเซ่น
1.	 สยามโฟรเซ่น	สาขาตลาดเมืองใหม่
 1 ซอย 3 (ถ.เมืองสมุทร) ต.ช้างม่อย 
 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
 โทรศัพท์ : 0 5323 5536  โทรสาร : 0 5323 5537

2.	 สยามโฟรเซ่น	สาขาอุดรธานี
 64, 66 ถ.สุรการ ต.หมากแข้ง 
 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 โทรศัพท์ : 0 4224 1822  โทรสาร : 0 4224 1826

3.	 สยามโฟรเซ่น	สาขาทุ่งสง
 169/1 ถ.นิกรบ�ารุง ต.ปากแพรก 
 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
 โทรศัพท์ : 0 7542 3833  โทรสาร : 0 7542 3256

4.	 สยามโฟรเซ่น	สาขาตลาดย่าโม
 551/140 - 141 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์ : 0 4425 6339 - 40 โทรสาร : 0 4425 6341

5.	 สยามโฟรเซ่น	สาขาศรีราชา
 198/14 - 15 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา 
 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
 โทรศัพท์ : 0 3831 4148 - 9 โทรสาร : 0 3831 4150

6.	 สยามโฟรเซ่น	สาขาตลาดนานาเจริญ
 23/45 หมู่ที่ 6 ต.คูคต 
 อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

7.	 สยามโฟรเซ่น	สาขานาเกลือ
 298/65 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ 
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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กลุ่มธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง ต่างประเทศ

ส�านักงาน
บริษัท	แม็คโคร	อาร์โอเอช	จ�ากัด
1468 ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 8999 โทรสาร : 0 2067 9888

ประเทศกัมพูชา
1.	 Makro	(Cambodia)	Company	Limited	-	ส�านักงานใหญ่
 No. 5734, Street 1003, Bayab Village, 
 Sangkat Phnom Penh Thmey, 
 Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
 โทรศัพท์ : (855) 23 977 377 โทรสาร : (855) 23 977 366

2.	 แม็คโคร	สาขา	Sen	Sok	-	รูปแบบคลาสสิก
 No. 5734, Street 1003, Bayab Village,
 Sangkat Phnom Penh Thmey, 
 Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
 โทรศัพท์ : (855) 23 977 377 โทรสาร : (855) 23 977 366

3.	 	แม็คโคร	สาขา	Siem	Reap	-	รูปแบบอโีค	พลัส
 National Road No. 6, Koak Tnout Village, 
 Kandaek Commune, Prasat Bakorng District,
 Siem Reap Province, Kingdom of Cambodia 
 โทรศัพท์ : (855) 63 900 123 โทรสาร : (855) 63 900 124

ประเทศอินเดีย
1.	 CP	Wholesale	India	Private	Limited	-	ส�านักงานใหญ่
 6th Floor, M3M Cosmopolitan, Sector 66 Off Golf Course 
 Extension Road, Gurugram 122002, Haryana, India
 โทรศัพท์ : (91) 124 447 9000 
 โทรสาร : (91) 124 447 9199

2.	 LOTS	Wholesale	Solutions
 สาขา	Netaji	Subhash	Place	-	รูปแบบอีโค	พลัส	
 Place Branch Station Box, Metro Station, 
 Netaji Subhash Place, Pitampura, 
 New Delhi – 110034, India 
 โทรศัพท์ : (91) 112 700 7800

3.	 LOTS	Wholesale	Solutions
	 สาขา	Akshardham	-	รูปแบบอีโค	พลัส
 Parsvanth Mall, Metro Station, Akshardham, Pandav 

Nagar, East Delhi, New Delhi - 110092 India  
โทรศัพท์ : (91) 112 700 7850

4.	 LOTS	Wholesale	Solutions
	 	สาขา	Ithum	-	รูปแบบอีโค	พลัส
 Plot No A 40, Sector 62, Noida, 
 Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, 201309 India 
 โทรศัพท์ : (91) 120 402 8000

ประเทศจีน
1.	 Makro	(Guangzhou)	Food	Company	Limited	-	ส�านักงานใหญ่
 Zibian#01 10th - 11th Floor,
 No.65 Xianlie Middle Road, 
 Yuexiu District, Guangzhou, China 
 โทรศัพท์ : (86) 20 2333 6999

2.	 Guangzhou	Huadu	Makro	Food	Supermarket	Co.,	Ltd.
	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขา	Huadu	Yingbin
 No.163 Yingbin avenue, Gaosheng Square 
 1st & 2nd Floor, Huadu District, Guangzhou, China
 โทรศัพท์ : (86) 20 2221 6688  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ส�านักงาน
1.	 ARO	Company	Limited	
 Unit #15-06 to #15-10, Level 15, 
 Corner of Bogyoke Aung San Road 
 and 27th Street, Junction City Tower, 
 Pabedan Township, Yangon, Myanmar

2.	 ARO	Commercial	Company	Limited
 Pazundaung Road, Sat San Ward, 
 Mingalar Taung Nyunt Township, 
 Yangon, Myanmar 11171
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กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

ส�านักงาน
บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จ�ากัด	-	ส�านักงานใหญ่
2439 ถ.ริมทางรถไฟเก่าสายปากน�้า 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2782 6000 โทรสาร : 0 2782 6009

ส�านักงานสาขาในประเทศ
1.	 บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จ�ากัด	-	สาขาเกาะสมุย
 115/52 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด
 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
 โทรศัพท์ : 0 7796 0420 - 2 โทรสาร : 0 7796 0423

2.	 บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จ�ากัด	-	สาขาพัทยา
 22/24 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ 
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
 โทรศัพท์ : 0 3805 3430 - 2 โทรสาร : 0 3805 3433

3.	 บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จ�ากัด	-	สาขาภูเก็ต
 77 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 
 โทรศัพท์ : 0 7661 2892 โทรสาร : 0 7661 2893

4.	 บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จ�ากัด	-	สาขาเชียงใหม่
 204/27 หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม 
 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์ : 0 5324 1447 - 8 โทรสาร : 0 5324 1500

ส�านักงานสาขาต่างประเทศ
1.	 Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd
 36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate, 
 Singapore 758221
 โทรศัพท์ : (65) 6755 0330 โทรสาร : (65) 6755 9522

2.	 Indoguna	Lordly	Company	Limited
 14 Floor, Chung Fung Commercial Building, 
 10-12 Canton Road, 
 Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
 โทรศัพท์ : (852) 2730 2025 โทรสาร : (852) 2730 2024

3.	 Just	Meat	Company	Limited
 G Floor, 45B Hau Wong Road, Kowloon City, 
 Kowloon, Hong Kong
 โทรศัพท์ : (852) 2382 2026 โทรสาร : (852) 3003 1331

4.	 Indoguna	Dubai	L.L.C
 Al Waha Street, Exit 46, Al Quoz 1 
 P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates
 โทรศัพท์ : (971) 4 338 6304  โทรสาร : (971) 4 338 6305

5.	 MAXZI	THE	GOOD	FOOD	RESTAURANT	&	CAFE	L.L.C
 Al Shafar Investment Building, 
 Shop No 20, P.O. Box 126113
 Al Quoz 1, Dubai, United Arab Emirates
 โทรศัพท์ : (971) 4 395 3988

6.	 Indoguna	(Cambodia)	Company	Limited
 No 423, National Road 3, 
 Phum Sre Nhor, Sangkat Porng Teuk, 
 Khan Dangkor, 12407, Phnom Penh, 
 Kingdom of Cambodia โทรศัพท์ : (855) 70 958 388

7.	 Indoguna	Vina	Food	Service	Company	Limited	
 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 

8.	 Indoguna	Vina	Food	Service	-	สาขา	Hanoi	City	
 838 Bach Dang, Thanh Luong Ward, 
 Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam 
 โทรศัพท์ : (84) 907 091 188 โทรสาร : (84) 24 3984 1767 
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แม็คโครในต�างประเทศ

กล�ุมธุรกิจศูนย�จำหน�ายสินค�า
แบบชำระเงินสดและบริการตนเองต�างประเทศ

กล�ุมธุรกิจฟูดเซอร�วิส 
ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง

1. ประเทศไทย
  บริษัท สยามฟูด เซอร�วิส จำกดั 
2. กัมพูชา 
  Induguna (Cambodia) Company Limited

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส� 
  Indoguna Dubai L.L.C
  MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT 
  & CAFE L.L.C

4. ฮ�องกง 
  Indoguna Lordly Company Limited 
  Just Meat Company Limited

5. เวียดนาม
  Indoguna Vina Food Service 
  Company Limited
  สาขา Hanoi City

6. สิงค�โปร�
  Indoguna (Singapore) Pte Ltd
 

1.  พม�า 
  Aro Company Limited - สำนักงาน
  Aro Commercial Company Limited - สำนักงาน

2. กัมพูชา
  Makro (Cambodia) Company Limited -   
  สำนักงานใหญ�
  สาขา Sen Sok (สาขาที่ 1)
  สาขา Siem Reap (สาขาที่ 2)

3. อินเดีย
  CP Wholesale India Private Limited - 
  สำนักงานใหญ�
  LOTS สาขา Netaji Subhash Place (สาขาที่ 1)
  LOTS สาขา Akshardam (สาขาท่ี 2)
  LOTS สาขา Ithum (สาขาท่ี 3)

4.  จีน
  Makro (Guangzhou) Food Company Limited - 
  สำนักงานใหญ�
  สาขา Huadu Yingbin เมือง Guangzhou  (สาขาแรก)  
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