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ข้อมูลส�าคญั
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2559 2560 2561
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 52,859 58,976 62,065
หนี้สินรวม 37,118 40,965 42,808
ทุน 2,400 2,400 2,400
ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,741 18,011 19,257

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 169,226 182,753 188,583
รายได้รวม 172,790 186,754 192,930
กำาไรขั้นต้น 15,504 18,401 18,944
กำาไรสุทธิสำาหรับปี 5,413 6,178 5,942
กำาไรสุทธิต่อหุ้นสำาหรับปี (บาท) 1.13 1.29 1.24

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตรากำาไรสุทธิสำาหรับปี 3.1 3.3 3.1
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ** (เท่า) 0.5 0.5 0.5
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 36.2 37.1 32.8
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 10.7 11.0 9.7
อัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 75.4 74.6 77.5

ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 3.28 3.66 3.90
เงินปันผลต่อหุ้น 0.85 0.96 0.96*

หมายเหตุ :
* เงินปันผลต่อหุ้นประกอบด้วย : 
 1) เงินปันผลระหว่างกาลจำานวน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 
 2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจำานวน 0.56 บาทต่อหุ้น นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติในวันท่ี 23 เมษายน 2562 รวมเป็นเงินปันผลประจำาปี 2561 

 ทั้งสิ้น 0.96 บาทต่อหุ้น
** หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงดำาเนนิธรุกจิตามกลยทุธ์ “แมค็โคร 4.0” โดยบริษทัฯ   ให้ความสำาคญั 
อย่างยิง่ในการดำาเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาลอนัถือเป็นบรรทดัฐาน
ที่ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมมุ่งสานต่อการปรับปรุงพัฒนา
องค์ประกอบธุรกิจให้มีความทันสมัยในทุกมิติ ตามเป้าหมายหลัก 6 ประการ เพื่อมุ่งสู่ 
การเป็น “คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ที่ที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจ ท้ังในประเทศไทยและต่าง
ประเทศ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกตำ่า บริษัทฯ มีการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว และ 
มีวิสัยทัศน์การดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจน คือ มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้า เพื่อธุรกิจ
อาหารแบบครบวงจรสำาหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ 
และการให้บริการในราคาท่ีคุ้มค่าสามารถแข่งขันได้ โดยยึดถือความต้องการของลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง ทั้งลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีก กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหารและจดัเลีย้ง หรอืทีเ่รยีกกนัว่าโฮเรก้า (HoReCa) ผูป้ระกอบการธรุกจิ
บรกิารและหน่วยงานต่าง ๆ  โดยบรษัิทฯ สามารถขยายสาขาศนูย์จำาหน่ายสนิค้าแมค็โคร 
ในประเทศได้จำานวน 7 สาขา และอีก 2 สาขาในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย ภายใต้แบรนด์ LOTS Wholesale Solutions ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ 
มีจำานวนสาขาทั้งสิ้น 129 สาขาทั่วประเทศ และ 3 สาขาในต่างประเทศ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจให้บริการด้านอาหารแบบครบวงจรสู่สากล
ครอบคลุม 6 ประเทศ ภายใต้ สยามฟูด เซอร์วิส และ Indoguna ได้แก่ ไทย เวียดนาม 
สงิคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ และกัมพชูา ด้วยการขบัเคลือ่นธรุกจิตามกลยทุธ์
อย่างเข้มแขง็ โดยผลการดำาเนนิงานในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได้รวม 192,930 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.3 แต่เน่ืองจากเป็นระยะเริม่ต้นของการดำาเนินธรุกจิศนูย์จำาหน่ายสนิค้า
แม็คโครในต่างประเทศ ส่งผลให้กำาไรสุทธิในปี 2561 มีจำานวน 5,942 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2560

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเจริญรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
รวมถึงรูปแบบการดำาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ มุ่งนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับ
เปลีย่นองค์กรให้ทนัสมยั รวมถงึการใช้ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ในการวเิคราะห์ข้อมูลลกูค้า
แม็คโครกว่า 3 ล้านราย เพื่อนำามาพัฒนาสินค้าและการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า
เป้าหมายอย่างตรงจุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดิน
หน้าพัฒนาช่องทางการจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ Makro Click ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แนวทางการดำาเนินธุรกิจที่เชื่อมต่อธุรกิจจากโลกออนไลน์สู่โลกออฟไลน์ (Online to 
Offline) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยมีบริการรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสะดวกสบายและประสบการณ์ท่ีดีในการ
ซ้ือสินค้า อาทิ บริการจัดส่งสินค้า และบริการนัดรับสินค้าที่ศูนย์จำาหน่ายสินค้า ซึ่งได้ 
เริ่มให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม 
ในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน เพื่ออำานวย
ความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
(OMNI - Channel Sales & Services) 
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นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

อีกหนึง่ความท้าทายทีส่ำาคญัคอื การบริหารจดัการทรพัยากรบคุคล เน่ืองด้วยในปัจจบุนั
บริษัทฯ มีพนักงานรวมกว่า 16,000 คน ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละช่วงอายุ ดังนั้น 
การพัฒนารูปแบบการทำางานที่หลอมรวมให้พนักงานในช่วงอายุต่าง ๆ  สามารถทำางาน
ร่วมกันได้ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันตามค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคน
แม็คโคร” ถือเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรประสบความสำาเร็จ ตอกยำ้าการ
ดำาเนินงานตามเป้าหมายที่ 6 คือ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน
ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำางานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ควบคู่
ไปกับการพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ำาของพนกังานอย่างต่อเนือ่งตามแนวทาง “สร้างคน
ให้เติบโต” หรือ “Grow our People for Growth” รวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้
แสดงศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้นำาที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่ผ่าน
โครงการ Young Talent ในการรองรบัการขยายธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่ก้าวต่อไปท่ียัง่ยนื

ด้วยนโยบายของภาครัฐที่มุ่งผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World) และ
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) โดยเฉพาะ
การขยายตัวของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้า (HoReCa) รวมถึงกลยุทธ์ 
ของบรษิทัฯ ในการเพ่ิมสดัส่วนของสนิค้าอาหารสด ส่งผลให้คุณภาพและความปลอดภยั
ด้านอาหารเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ให้ความสำาคัญสูงสุดเสมอมา ทั้งน้ี บริษัทฯ มีระบบ 
การตรวจสอบคุณภาพอาหาร รวมถงึวัตถุดบิท่ีเกีย่วข้องในทกุขัน้ตอนตลอดห่วงโซ่อปุทาน  
ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้า การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace 
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยม
ที่มีสัญลักษณ์ Quality Pro และการตรวจสอบการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติ
การที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของแม็คโครสะอาด 
ปลอดภัย และมีคุณภาพเป็นเลิศ 

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาความย่ังยืนของบริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการต่าง ๆ   
ตามเป้าหมายหลกั 6 ประการ ครอบคลมุทัง้มติเิศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่ช่วย 
ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development  
Goals (SDGs) โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการส่งเสริมความเป็น 
อยูท่ีด่ขีองทกุคน รวมทัง้การสร้างรูปแบบการผลติและการบรโิภคทีย่ั่งยนื (Sustainable 
Consumption and Production) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับการ 
ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ซ่ึงนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคู่ค้า ลูกค้า คนใน
ชุมชน และพนักงานอย่างยั่งยืน ผ่านการดำาเนินโครงการต่าง ๆ  อาทิ โครงการ แม็คโคร 
ทำาดี 100 สาขา เพื่อ 100 ชุมชน  โครงการมิตรแท้โชห่วย ตลอดจนร่วมสนับสนุน 
นโยบายตลาดประชารฐัของรฐับาลอย่างต่อเนือ่ง สำาหรบัการดำาเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 
ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อให้ลูกค้าและ
พนกังานตระหนกัถงึการใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เพิม่เตมิจากการดำาเนนิงาน 
ตามนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นดำาเนินธุรกิจ

ในนามของบริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างดีเสมอมา
ตลอดเส้นทางการดำาเนินธุรกิจ 29 ปี บริษัทฯ ขอให้คำามั่นว่าจะยึดมั่นในเจตนารมณ์
ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย 
ความเป็นธรรม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อความยั่งยืนของสังคมและประเทศ
ตลอดไป
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการขึ้น เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแล
กิจการ และแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ 
ดำาเนินไปบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี โปร่งใส
ตรวจสอบได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการยงัมบีทบาทหน้าทีส่ำาคญัในการ
ติดตามดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และ 
ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี ให้แก่
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรในท้ายที่สุด

ในปี 2561 นบัเป็นอกีปีหนึง่ทีบ่รษิทัฯ ได้ดำาเนนิกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ  อย่างมากมาย 
ตามแผนงาน ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ เพื่อพัฒนา 
และยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีต่อการดำาเนินธรุกิจของบรษิทัฯ ทกุกลุม่ตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
กำากบัดแูลกจิการ และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างครบถ้วนสมบรูณ์  
และได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ 
โดยมีการดำาเนินการที่สำาคัญดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  
และกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการกำากับดแูลกจิการที่
ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการนำา CG Code มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบท 
ของธุรกิจของบริษัทฯ

2. พจิารณาผลการประเมนิตามโครงการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR)  
ประจำาปี 2561 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว

รายงานคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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3. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดทำาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและเอกสารประกอบ รวมถึงให้ความเห็นชอบ 
ในการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC) 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำาเนินงานเพื่อจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ
ประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุผู้ถอืหุ้น (AGM Checklists) ของสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทุนไทย

จากความมุ ่งม่ันในการผลักดันการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการส่งผลให ้
ผลการดำาเนนิการ ด้านการกำากับดูแลกิจการในปี 2561 ของบริษัทฯ สามารถบรรล ุ
ผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

	บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies :  
CGR) ประจำาปี 2561 ในระดบั “ดเีลศิ” (Excellent) ดขีึน้กว่าปีทีแ่ล้ว ซึง่ได้คะแนน 
ในระดับ “ดีมาก” (Very Good)

	ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที ่4/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

	บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 
Checklist) 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ด้วยโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ  ทีบ่รษิทัฯ ได้ดำาเนนิการมา รวมทัง้แนวทางการดำาเนนิธุรกิจ 
ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมาตรฐานจริยธรรมต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร  
ตลอดจนพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้พร้อมใจกันยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรล ุ
เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ด้วยผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นควบคู่ไปกับมาตรฐาน 
การดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม และใส่ใจต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในนามคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ตามแนวทางการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเป็น 
กรอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำาหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ
สรรหาฯ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นประธานกรรมการ เพื่อทำาหน้าที่สรรหา  
คัดเลือก เสนอบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเสนอ 
นโยบายค่าตอบแทน แนวทางและกระบวนการสรรหา ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมสำาหรับบุคคลดังกล่าว

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏบิตังิานตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยมี
การประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 
ทั้งปี โดยสรุปสาระสำาคัญของการประชุม มีดังนี้

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ ประจำาปี 2561 โดยคำานึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 
วิชาชีพ ทักษะและความเช่ียวชาญ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ  ที่หลากหลาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยไม่จำากดัหรอืแบ่งแยกเพศและเชือ้ชาติ

2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2561 โดยพิจารณาถึง
โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าที ่ความรับผดิชอบของกรรมการ 
ตลอดจนสอดคล้องกับขนาดธุรกิจและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนใน 
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำาเนินงานโดยรวมของ 
บริษัทฯ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์สำาคัญ 
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3. พจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบคุคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำานาญท่ีเหมาะสมและ
จำาเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

4. พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับการ
บริหารเพื่อรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ตลอดจนดูแลให้มีการจัดทำาและการดำาเนินงานตามแผนสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

5. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยผลการประเมิน
ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยเป็นผู ้เสนอ 
วาระและรายช่ือบคุคลเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัฯ ก่อนการประชมุสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
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ไม่เพียงแค่ก้าวไกล 
แต่ก้าวไปอย่างมั่นคง



ด้วยกลยุทธ์การขยายฐานธุรกิจสู่ต่างประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนในยุคทีม่กีารแข่งขนั
สูง และมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทัฯ ยงัคงมุง่ขยายกิจการโดยยดึถือความต้องการ
ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพและบริการ 
ด้านธุรกิจอาหารอย่างครบวงจรจากทั่วทุกมุมโลก ตอกย�้าการเดินทางสู่เป้าหมายการ 
เป็น “คู ่คิดธุรกิจ” ของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
รูปแบบศูนย์จ�าหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถเข้าถึง 
ผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละพ้ืนที่ และตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมการ
บริโภคที่แตกต่างในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ให้ความใส่ใจ 
เร่ืองอาหารปลอดภัยโดยมุ ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู ้ประกอบการธุรกิจ 
ด้านอาหาร และผูบ้ริโภคยุคใหม่ทีใ่ส่ใจสุขภาพ และพร้อมจะจบัจ่ายเพื่อบริโภคอาหารปลอดภัย
ได้มาตรฐานสากลตามที่แต่ละประเทศก�าหนดไว้

เปิดศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำ LOTS Wholesale Solutions ก้ำวส�ำคัญของบริษัทฯ ในกำรขยำยธุรกิจค้ำส่งในประเทศอินเดีย
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ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงต่อยอดความสำาเร็จด้านการขยายธุรกิจ 
สู่ต่างประเทศ จากก้าวแรกของการเปิดศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร
สาขาต่างประเทศแห่งแรกที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเมื่อ 
ปลายปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผน
ดำาเนินการเปิดสาขาที่ 2 ที่เมืองเสียมเรียบในปี 2562 นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ขยายการเปิดสาขาไปสู่ประเทศอินเดีย ภายใต้ชื่อ LOTS 
Wholesale Solutions โดยได้เปิดสาขาแรก ณ กรุงนิวเดลี เม่ือ 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก 
กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในท้องถิน่ และได้เปิดสาขาเพิม่อกี 1 แห่งใน
กรุงนิวเดลี ทำาให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีจำานวนสาขาต่างประเทศ 
ทัง้หมด 3 แห่ง ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยดึมัน่ใน 5 พันธกจิหลกั เพือ่การขยายธุรกจิ 
สู่ตลาดสากลซึ่งประกอบด้วย 1) การขยายตัวด้วยรูปแบบร้านค้า 
ที่หลากหลาย 2) การให้รางวัลความสำาเร็จของทีมงานและลงทุน
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การศึกษาทำาความเข้าใจในความ 
แตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น 4) การสร้างผลประโยชน์สูงสุด
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และ 5) การนำาเสนอ 
แต่สิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า

ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ ๆ  บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทาย
อยู ่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศ รวมถึง
ความเสีย่งด้านกฎระเบยีบและอตัราแลกเปล่ียน ความท้าทายด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ครอบคลุม
ทั้งพนักงานที่จะย้ายไปรับตำาแหน่งที่ต่างประเทศและแรงงานใน 
ท้องถิ่น รวมถึงการทำางานและการสร้างความเชื่อมั่นกับพันธมิตร 
และคู่ค้ารายใหม่ ๆ  เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช ้
องค์ความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญทีไ่ด้สัง่สมมาตลอด 29 ปี  
พร้อมด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่ชัดเจน ไปต่อยอดและปรับ
ใช้ในแต่ละพื้นท่ี ด้วยการศึกษาหาโอกาสในตลาดใหม่ ๆ  สำาหรับ 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรในท้องถิ่น และ 
ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาเปิด
สาขาแต่ละแห่ง บรษิทัฯ คำานงึถงึรปูแบบทีเ่หมาะสมกับความต้องการ
ของตลาด ได้แก่ ศูนย์จำาหน่ายสนิค้ารปูแบบคลาสสกิสำาหรบัผูป้ระกอบ
การร้านค้าปลีกรายย่อย รูปแบบฟูดเซอร์วิสสำาหรับผู้ประกอบการ 
โฮเรก้า และรูปแบบอีโค พลัส สำาหรับผู้ประกอบการมืออาชีพใน 
กลุ่มโฮเรก้าและผู้ค้าปลีกรายย่อย

หนึง่ในปัจจยัความสำาเรจ็ของบรษิทัฯ ในการขยายฐานธรุกจิอย่างม่ันคง  
คือ การจ้างงานและพัฒนาพนักงานมืออาชีพในแต่ละประเทศ 
ภายใต้แนวคดิ “Hire Local, Grow Local Professional” โดยบรษิทัฯ 
ตระหนักดีว่าความสำาเร็จของธุรกิจในทุก ๆ  พื้นที่จะต้องอาศัยความ
รู ้และความเข้าใจในบริบทการทำางานท้องถ่ินอย่างลึกซึ้ง ควบคู่
ไปกับการที่บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร “VICTORY - 7 ค่านิยม 
สมเป็นคนแม็คโคร” บริษัทฯ จึงจัดเตรียมหลักสูตร กระบวนการ 
ฝึกอบรม รวมถึงระบบ มาตรการ และเครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ของพนักงานทั้งในเชิงเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ 
คู่มือการปฏิบัติงานสำาหรับพนักงานเป็นรายแผนก คู่มือการสอน
งานสำาหรับหัวหน้างานในภาษาท้องถิ่น คู่มือบันทึกการฝึกอบรม 
(Training Passport) รวมทั้งให้พนักงานจากต่างประเทศมารับการ
ฝึกอบรมในประเทศไทยเป็นเวลา 2 - 4 เดือน และฝึกอบรมอย่าง 
ต่อเนื่องในประเทศนั้น ๆ  โดยหลักสูตรการฝึกอบรมจะปรับเปลี่ยน 
ให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความ
สำาคญักบัการส่งเสรมิแนวคดิสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมให้กบัพนกังาน 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถ่ินและ 
การบริหารจัดการแบบ “ยืดหยุ่นและคล่องตัว” เพ่ือเตรียมพร้อม 
สำาหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจในยุคแม็คโคร 4.0

การก้าวไปอีกขั้นสู่ตลาดต่างประเทศถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ  
ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกจิท้องถิน่และสนับสนุนการสร้างรายได้ของ 
ผู้ประกอบการรายย่อย ตามเป้าหมายของแม็คโคร 4.0 เพื่อเป็น 
ทีรั่กและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกดิกบัชมุชนในแต่ละพ้ืนทีท่ีแ่มค็โคร 
ตั้งสาขาอยู่ เห็นได้จากความสำาเร็จตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง 
หน่วยงาน “มติรแท้โชห่วย” ในประเทศกมัพชูา เพือ่สานต่อความสำาเรจ็
ของโครงการมิตรแท้โชห่วยประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ 
มาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ 
การโชห่วยในประเทศกัมพูชาผ่านการให้ความรูเ้กีย่วกบัธรุกิจค้าปลกี 
การร่วมปรับปรุงร้านค้าโชห่วย การเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐกับ 
คูค้่าในท้องถิน่ รวมถงึการเยีย่มร้านค้าเพือ่พบปะพดูคยุกับผูป้ระกอบ
การพร้อมทั้งแนะนำาสิทธิประโยชน์ของการเป็นลูกค้าสมาชิกของ
แม็คโคร ส่งผลให้ผู้ประกอบการโชห่วยและผู้ประกอบการท้องถิ่น 
เริ่มรู ้จักและให้ความไว้วางใจกับแบรนด์ “แม็คโคร” ตลอดจนมี 
โอกาสเสริมสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อการเติบโตร่วมกัน 
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ก้าวใหม่ในกัมพูชา 
Makro (Cambodia) Company Limited เป็นบริษัทย่อยภายใต้
กลุม่ธรุกจิสยามแมค็โคร ได้ด�าเนนิการเปิดศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โคร 
กัมพูชา สาขาแรกที่เขตเซ็นสก (Sen Sok) ณ กรุงพนมเปญ เมื่อ 
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบคลาสสิก บนพื้นที่ 9,700  
ตารางเมตร เพือ่เป็นศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าระบบสมาชกิแบบช�าระเงนิสด 
และบริการตนเอง (Cash & Carry) รายแรกในประเทศกัมพูชา  
โดยศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครกัมพูชาเปรียบเสมือนเป็นคลังสินค้า
ครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Service) เนื่องจากลูกค้า ทั้ง 
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และผู้ประกอบการ
โฮเรก้า รวมทั้งสมาชิกทั่วไป สามารถเลือกซื้อสินค้าท่ีหลากหลาย 
คุณภาพดี ด้วยราคาท่ีช่วยประหยัดต้นทุนได้กว่า 10,000 รายการ 
ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
ส�าเร็จรูป อาหารแช่แข็ง รวมท้ังสินค้าที่คัดสรรมาจากผู้ผลิตหรือ 
ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าในท้องถิ่น และสินค้าน�าเข้าจากประเทศไทย 
ซึง่เป็นผลติภณัฑ์จ�าพวก เนือ้ อาหารทะเล รวมไปถึงสนิค้า ภายใต้แบรนด์ 
ของบรษัิทฯ ได้แก่ เอโร่ (aro) เซพแพค็ (Savepak)เอม็แอนด์เค (M&K)  
และคิว-บิซ (Q-BIZ) เป็นต้น 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการท�าธุรกิจร้าน 
โชห่วยและร้านค้าปลีกในประเทศกัมพูชาให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
สร้างยอดขายและผลก�าไรที่เพิ่มขึ้น โดยจัดตั้งหน่วยงานมิตรแท้ 
โชห่วยขึ้นประจ�าที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร กัมพูชา เพื่อแสดง
จุดยืนในฐานะ “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ที่พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบ
การในทุกสถานการณ์ รวมทั้งเช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐหรือคู่ค้า 
ในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการโชห่วยใน
ประเทศกัมพูชา รวมถึงการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในกัมพูชา 

ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายกิจการและฐานลูกค้าใน
กมัพชูาอย่างต่อเนือ่ง โดยเลง็เหน็ถงึศกัยภาพการเตบิโตของตลาดและ
เศรษฐกจิในประเทศ ซึง่อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) 
มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่เฉลี่ยร้อยละ 6 - 7 ต่อปี กอปรกับ
แนวโน้มทีน่กัลงทนุต่างชาตเิริม่เข้ามาลงทนุในประเทศมากขึน้อกีด้วย 
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ตลาดลูกค้าผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

ก้าวใหม่ในอินเดีย
ในปี 2561 CP Wholesale India Private Limited ในประเทศ
อนิเดยี ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบรษิทัฯ ได้เปิดด�าเนินการศูนย์จ�าหน่าย
สินค้า ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions เพื่อเปิดเส้นทางเข้า
สู่ตลาดอินเดีย จ�านวน 2 สาขา ณ กรุงนิวเดลี โดยสาขาแรกเปิดให้
บริการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ Pitampura ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของกรุงนิวเดลี บนพื้นที่ 4,600 ตารางเมตร โดยจัดจ�าหน่าย
สนิค้าทีม่คุีณภาพในหมวดต่าง ๆ  อาท ิอาหารและเครือ่งด่ืม อาหารสด  
เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สินค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องนอน สิ่งทอ เครื่องใช้ส�านักงาน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ  
โดยให้บริการแบบครบวงจร ด้วยรปูแบบการขายส่งในระดบัมาตรฐาน
สากล มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และมีบริการ 
จดัส่งสนิค้ารวมไปถงึการช�าระสนิค้าด้วยบรกิารทางการเงนิในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย โดย LOTS Wholesale Solutions ได้ด�าเนินการ 
เปิดสาขาที่ 2 ในย่าน Akshardham ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก 
ของกรุงนิวเดลี

แม็คโคร กัมพูชา สาขาแรกที่เขตเซ็นสก (Sen Sok)  
ณ กรุงพนมเปญ

เปิดด�าเนินการศูนย์จ�าหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่อ
LOTS Wholesale Solutions ณ กรุงนิวเดลี
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การเปิดศูนย์จำาหน่ายสินค้า LOTS Wholesale Solutions ทั้ง 2 
สาขาในปี 2561 นบัเป็นก้าวสำาคญัของบรษิทัฯ ในการขยายธรุกจิค้าส่ง 
ในประเทศอินเดีย ซึง่ LOTS Wholesale Solutions ได้ดำาเนนินโยบาย 
ให้การสนับสนุนสินค้าและพันธมิตรคู่ค้าในท้องถิ่น โดยผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรและอาหารสดจะถูกจัดซ้ือและส่งตรงมาจากสวนและ
ฟาร์มในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร 
อีกทั้งเป็นการช่วยเก็บรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์  
ช่วยลดการสญูเสยีระหว่างการขนส่ง และเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์
ให้เกิดกับท้องถิ่น (Local Love) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำาคัญของ 
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศอินเดียเป็นตลาดที่มีการ
แข่งขันสูง มีคู่แข่งซ่ึงเป็นบริษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการมืออาชีพ
ชื่อดังหลากหลายราย อีกท้ังมีวัฒนธรรมการบริโภคและการซื้อขาย
ที่แตกต่างออกไปจากลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ต้องปรับตัว
ให้ทันและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ 

ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึโอกาสในการสร้างเอกลกัษณ์ความ
แตกต่างผ่านการให้บรกิารด้านธุรกจิอาหาร ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะเตบิโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสูตร
อาหารและวิธีการทำาอาหารใหม่ ๆ  จากลูกค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ 
และแนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  จากบุคลากร
ในท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสูง อาทิ การพัฒนารูปแบบ
ศูนย์จำาหน่ายสินค้าที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริการ
จัดส่งสินค้าผ่านหลากหลายช่องทาง (Omni - Channel) รวมถึงการ
ทำาธุรกรรมผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) 
ซึ่งตลาดการทำาธุรกิจ E - Commerce ในประเทศอินเดียมีแนวโน้ม
ว่าจะเตบิโตอย่างก้าวกระโดดถงึ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั ภายใน 
ปี 2569 จากเพียง 38,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 25601

1https://www.ibef.org/industry/ecommerce.aspx 

กลุ่มธุรกิจ Food Service APME
Food Service APME เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจภายใต้บริษัทฯ ซึ่งมี
บทบาทสำาคัญในการผนึกกำาลังขับเคลื่อนธุรกิจการให้บริการด้าน
อาหารในระดับสากล ภายใต้แบรนด์ “สยามฟูด เซอร์วิส” สำาหรับ
ตลาดในประเทศไทย และแบรนด์ “Indoguna” ในตลาดต่างประเทศ  
โดยรุกเข้าไปดำาเนินธุรกิจในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ในภูมิภาคเอเชีย 
แปซฟิิกและตะวนัออกกลาง ครอบคลมุ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม  
สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกัมพูชาภายใต้การ
ดำาเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หน่ึงเร่ืองการจัดหาสินค้าเพื่อ
ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำาหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยเน้น 
การสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศ ให้บริการแบบครบวงจรสำาหรับลูกค้า
ผู ้ประกอบการ ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปิดช่องทางใหม่ ๆ   
สำาหรับการเติบโตของธุรกิจ 

ปัจจัยสำาคญัในการสร้างความแตกต่างสำาหรบัธรุกจิสยามฟดู เซอร์วิส 
และ Indoguna คือ การลงทุนในการพัฒนาและส่งมอบบริการ 
ผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับความต้องการของกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมาย (Customization) โดยคำานึงถงึรูปแบบธรุกจิของลกูค้า
ผู้ประกอบการแต่ละราย สภาพแวดล้อมการทำางานและสภาวะการ
แข่งขันในแต่ละประเทศ รวมถึงแนวโน้มความต้องการในตลาด เช่น 
ความนิยมในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปราศจากฮอร์โมนหรือ
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตน (Gluten Free) ผลิตภัณฑ์ใน
กลุม่ซเูปอร์ฟู้ด เป็นต้น ในขณะเดียวกนั บคุลากรของกลุม่ธรุกจิ Food 
Service APME ล้วนเป็นส่วนสำาคัญในการทำางานร่วมกับลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อพัฒนาทักษะและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เช่น การร่วม
ทำาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแนะนำาเทคนิคการปรุงอาหาร 
ตดัแต่งเน้ือสตัว์ และสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ ๆ  ร่วมกบัเชฟ เพือ่ตอบรบั

หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภำพจัดจ�ำหน่ำยโดย “Indoguna” สยำมฟูด เซอร์วิส น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำพร้อมบริกำร
จัดส่งประเภทอำหำรสดและอำหำรแช่แข็งคุณภำพชั้นดี
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ความต้องการของลกูค้าทีส่นใจลองบรโิภคอาหารใหม่ ๆ  จากหลากหลาย
ประเทศ โดยผลการดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Food Service APME 
ในปี 2561 ยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สยามฟูด เซอร์วิส เติมเต็มความหลากหลายของสินค้า
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำากัด (สยามฟูด) ประกอบธุรกิจนำาเข้า 
และจัดจำาหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง 
กลุ่มสินค้าเบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงจากทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการลูกค้าทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร พัทยา เกาะสมุย ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทฯ 
ให้ความสำาคญัอย่างยิง่กบัการพฒันาและสรรหาประเภทสนิค้าใหม่ ๆ   
เพื่อเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกให้กับลูกค้าผู้ประกอบการ 
โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ เนื้อวัวพรีเมี่ยมจาก
สหรัฐอเมริกา หอยนางรมจากฝรั่งเศส ผลิตภัณฑ์นมและชีสจาก 
สวติเซอร์แลนด์ รวมถงึอาหารเมก็ซกัิน อาหารอติาเลยีน อาหารอนิเดยี 
และอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดย
เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นภัตตาคารร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ 
และกลุ่มร้านอาหารที่มีหลายสาขา ที่มุ่งเน้นในเรื่องสินค้าคุณภาพ
สูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ สยามฟูด ได้เปิดช่องทางการขายสินค้าและ
ติดต่อกับผู้บริโภคผ่านเฟซบุ๊ก “Food Diary” ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ 
ภายใต้สยามฟูด รวมทั้งจำาหน่ายสินค้าผ่านผู้ให้บริการ honestbee 
และ HappyFresh เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำาหรับลูกค้าที่ต้องการ 
สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

นอกจากนี้ สยามฟูดยังตระหนักถึงความเสี่ยงเก่ียวกับการได้มา 
ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งอาจเกิดกรณีการขาดแคลน
หรือปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
กฎระเบยีบด้านการค้าระหว่างประเทศท่ีมแีนวโน้มเคร่งครดัข้ึน สยาม
ฟูดจึงบริหารจัดการธุรกิจในเชิงรุกโดยการจัดเตรียมสินค้าทดแทน  
จดัวางระบบการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าอย่างรอบคอบและแขง็แกร่ง  
อีกทั้งเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือคงไว้ซึง่ศกัยภาพของสยามฟดูในการบรหิารจดัการกบัสถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและคงความเป็นผูน้ำาในธรุกจิให้บริการ
ด้านอาหาร อันนำาไปสูก่ารส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารให้แก่ลกูค้าได้
อย่างสะอาด ปลอดภัย และทันท่วงที 

Indoguna 
เพือ่ขยายเครอืข่ายธรุกจิในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกและตะวนัออกกลาง 
สยามฟูดได้ลงทุนซ้ือกิจการจากบริษัทผู ้ประกอบธุรกิจให้บริการ 
ด้านอาหารในต่างประเทศจำานวน 4 บรษิทัจากกลุม่ Indoguna ได้แก่ 
บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง 
อีกทั้งจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ที่ประเทศกัมพูชา ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่ 

การเป็นผู้นำาด้านการให้บริการด้านอาหารในระดับสากล นอกจากนี้  
ในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 
ฮาลาลและอาหารระดับพรีเมี่ยมสำาหรับผู้ประกอบการโฮเรก้า อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการบริษัทที่อยู่ภายใต้ 
แบรนด์ Indoguna ทุกบริษัทให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความแข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืน 

Indoguna Vina Food Service ประเทศเวียดนาม

Indoguna Vina Food Service ประเทศเวียดนำม

นับตั้งแต่ปี 2555 กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครได้ขยายธุรกิจไปสู่ตลาด
สากลแห่งแรกในประเทศเวียดนาม โดยได้จัดตั้ง Vina Siam Food 
Company Limited ขึ้น ณ เมืองโฮจิมินห์ เพื่อประกอบธุรกิจนำาเข้า 
ส่งออก และจัดจำาหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง
ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ร้านอาหาร และ
ธุรกิจโรงแรมทั่วไป โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 
1 แห่ง ณ กรุงฮานอย ต่อมาในปี 2560 ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์ของ
กลุ่มธุรกิจ Food Service APME ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Indoguna 
Vina Food Service Company Limited (INDV) เพื่อนำาจุดแข็ง 
ของแบรนด์ Indoguna มาต่อยอดในระดับสากล โดยวางเป้าหมาย
เพิ่มส่วนแบ่งการทางตลาดในประเทศเวียดนามและมุ่งสู ่การเป็น 
ผู้นำาธุรกิจด้านอาหารอย่างมั่นคง 

Indoguna (Singapore) Pte Ltd

016   รายงานประจำาปี 2561



Indoguna (Singapore) ประเทศสิงคโปร์
Indoguna (Singapore) Pte Ltd เป็นบริษัทชั้นนำาด้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีรากฐานการทำาธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศสิงคโปร์มา 
ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเป็นผู้นำาด้านธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไวน์ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล สำาหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหาร
และโรงแรม รวมถึงผู้ให้บริการด้านอาหารชั้นนำา ในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้ริเริ่มผลิตสินค้าซ่ึงเป็นแบรนด์ชั้นนำาของ Indoguna เช่น อาหาร
ทะเล (Ocean Gems) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า 
ให้สะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำาเข้าอาหาร 

Indoguna Dubai และ MAXZI The Good Food Shop 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
Indoguna Dubai เป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายอาหาร
ระดับพรีเมีย่มสำาหรบัผูป้ระกอบการในตะวนัออกกลาง อาท ิประเทศ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศโอมาน ประเทศคูเวต ประเทศ
บาห์เรน และประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยให้บริการลูกค้าท้ัง 
ผู้ประกอบการโฮเรก้าและธุรกิจสายการบินชั้นนำา เป็นต้น นอกจากนี้  
บริษัทฯ ได้จัดตั้งร้านอาหาร “MAXZI The Good Food Shop” 
ในเมืองดูไบโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเป็นส่วนผสมหลักในการปรุง
อาหารซึง่ได้รบัความนยิมเป็นอย่างด ีนอกจากนี ้ยงัจำาหน่ายผลติภณัฑ์
แบรนด์ Indoguna ได้แก่ ไส้กรอกพรีเมี่ยม (Carne Meats) อาหาร
ทะเล (Ocean Gems) ติ่มซำาฮาลาล (Masterpiece) รวมถึงกาแฟ 
(Maxzi The Good Food Shop Coffee) รวมถึงมีบริการปรุง

อาหารที่ซื้อและสามารถรับประทานในร้านได้ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถ 
สั่งซ้ือผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารที่หลากหลายได้ทั้งที่หน้าร้านและ
ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมรับบริการจดัส่งภายในเมอืงดไูบหรอืผ่าน
แอพพลเิคชันขนส่งยอดนิยม เช่น Uber Eats และ Deliveroo เป็นต้น 

Indoguna Lordly และ Just Meat ฮ่องกง 
เพือ่ขยายฐานธุรกจิให้บรกิารด้านอาหารสูฮ่่องกง บรษิทัฯ ได้ทำาสญัญา 
ซือ้หุน้ Lordly Company Limited (ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็น Indoguna 
Lordly) และบริษัท Just Meat ซึ่งเป็นธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ไข่นำ้า เน้ือสัตว์คุณภาพสูง อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ที ่
ทำาจากนม ให้บริการกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายทั้งในฮ่องกงและมาเก๊า 
ทั้งผู้ประกอบการโรงแรม สายการบิน และผู้ให้บริการด้านอาหาร 

Indoguna (Cambodia) ประเทศกัมพูชา
ในปี 2560 สยามฟูดร่วมกบันกัลงทนุท้องถิน่ในประเทศกัมพชูา จัดตัง้  
Indoguna (Cambodia) Company Limited ซึ่งมีสำานักงานใน
กรุงพนมเปญ เพื่อขยายธุรกิจให้บริการด้านอาหาร ด้วยการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์อาหารนำาเข ้าคุณภาพพรีเมี่ยม ทั้งน้ี ตลาดกัมพูชา
เป็นตลาดที่มีโอกาสการเติบโตสูง เน่ืองด้วยการขยายตัวของ 
ภาคการท่องเทีย่วในประเทศ กอปรกบัการทีแ่ม็คโครได้จัดตัง้ Makro  
(Cambodia) Company Limited เพื่อเปิดบริการศูนย์จำาหน่าย 
สินค้าแม็คโคร ในประเทศกัมพูชา ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กันโดยเน้นจุดแข็งของแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้าง
รากฐานให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

Indoguna Dubai เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจ 
น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยอำหำรระดับพรีเมี่ยม

 Indoguna Lordly
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เติบโตไปด้วยกัน  
ผูกพันกันด้วยใจ





เติบโตไปด้วยกัน  
ผูกพันกันด้วยใจ

ยุคแห่งการขับเลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิด 
สร ้างสรรค ์ และนวัตกรรม พร ้อมพัฒนาทุก 
ภาคส่วนให้เติบโตอย่างยัง่ยืนไปด้วยกัน โดยการด�าเนนิ 
ธุรกิจและพัฒนาองค์กรตามเป้าหมาย 6 ประการ 
เพื่อตอกย�า้ความไว้วางใจทีม่ต่ีอลกูค้าว่าแมค็โครเป็น  
“คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” อย่างแท้จริง

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า...สู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ

โอกาส...สู่ความก้าวหน้า ที่มั่นคง

นวัตกรรม...สู่ชีวิตที่ดีกว่า
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บริษัทฯ ใส่ใจเรื่องอาหารปลอดภัยโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร และผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีใส่ใจ
สุขภาพ และพร้อมจะจับจ่ายเพื่อบริโภคอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ตามที่แต่ละประเทศกำาหนดไว้

บริษัทฯ  ให้ความสำาคญักับการตรวจสอบย้อนกลับถงึแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ จึงมุ่งทำางานกับผูผ้ลิตหรือคูค้่าท่ีดำาเนนิธุรกิจอย่างถกูต้อง
ตามกฏหมาย และคำานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งดำาเนินการให้ทุกระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปรารถนาจะเป็นท่ีรักและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนอย่างน้อยในแต่ละพื้นท่ีท่ีแม็คโครต้ังสาขาอยู่ อาทิ การจ้างงานใน 
ท้องถิ่น การให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกแก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วย รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นโชห่วยรุ่นเยาว์ ให้นำาความรู้
ที่ ได้ ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงร้านค้าปลีกในท้องถิ่นให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งศกึษาและพฒันาเทคโนโลยดีจิิทลัให้เป็นช่องทางใหม่ในการทำาธุรกิจ เป็นการอำานวยความสะดวกให้ลูกค้าทำาธุรกิจง่ายขึ้น สะดวก
ขึ้น มีผลกำาไรมากขึ้น และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกการแข่งขันยุคใหม่ ส่งผลให้ลูกค้าผู้ประกอบการพึงพอใจและเป็นลูกค้าสมาชิกของ
แม็คโครในระยะยาว

บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็น 1 ใน 5 องค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ ขณะเดียวกันยังได้เรื่ม
ทำาการประเมินความรู้สึกผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Engagement Survey) เพื่อนำาผลการเมินท่ีได้มาปรับปรุงให้แม็คโครเป็น
องค์กรที่น่าทำางานของพนักงานทุกช่วงวัย
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แม็คโครสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจรองรับพฤติกรรมกำรบริโภคของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย

กว่า 29 ปีที่บริษัทฯ อยู่เคียงคู่ผู้ประกอบการท่ามกลางความท้าทาย ทั้งภาวะการแข่งขัน 
ในตลาด การเปลี่ยนแปลงจากการท�าธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) สู่การ 
ท�าธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
ของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงต้องเร่งพัฒนาสินค้า 
และบริการอย่างต่อเนือ่ง โดยยึดความต้องการของลกูค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
และการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อ 
ส่งมอบโซลูชันทั้งในด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุด ตลอดจนน�าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง
ประสบการณ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาคู่ค้า เป็นคู่คิด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
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ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปจากใน 
อดีต ทั้งความชื่นชอบในอาหารช้ันเลิศปรุงด้วยวัตถุดิบจากทั่วโลก  
การสั่งซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ ความนิยมในการซื้ออาหาร
พร้อมปรุง การสร้างความแตกต่างเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
พรีเมี่ยม รวมถึงความใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องปรับ 
เปล่ียนไป เพ่ือคงความเป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจ
อาหารแบบครบวงจร ทีไ่ม่ใช่เพยีงการจำาหน่ายสนิค้า แต่เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ความประทับใจผ่านการให้บริการ โดยลูกค้าผู้ประกอบ
การสามารถเลือกซื้อสินค้าของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจได้ 
ครบจบในแห่งเดียว 

รู้จัก เข้าใจ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความประทับใจใน 
ยุคดิจิทัล

 แม็คโครแอพพลิเคชัน

ในยุคดิจิทัลที่ลูกค้ามีความต้องการแตกต่างจากในอดีตและเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการทำาความเข้าใจถึง
ความต้องการของลูกค้า เพ่ือคงไว้ซ่ึงความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าเก่า  
ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทฯ มุ่งเน้น
การนำาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ เพื่อครอบคลุมลูกค้า
ของบริษัทฯ กว่า 3 ล้านราย ในการวิเคราะห์ความต้องการ ซึ่ง
เป็นส่วนสำาคัญในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถ 
นำาเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ที่ตรง
กบัความต้องการลกูค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ  ทัง้ช่องทางเดมิ คือ Makro 
mail และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ Makroclick.com 
แม็คโครแอพพลิเคชัน (Makro Application) และ Makro Line 
Official การใช้ Big Data ช่วยให้แม็คโครสามารถสร้างโอกาสทาง
ธรุกจิให้กับคูค้่าทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิ โดยช่วยสนบัสนุนการทำาการ
ตลาดให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้คำาแนะนำาในการขยาย 
กลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนก OCS (OMNI - Channel 
Sales and Services) ซ่ึงมหีน้าทีใ่นการขบัเคลือ่นกลยทุธ์การให้บริการ

ในหลากหลายช่องทางของแม็คโคร ทั้งที่ศูนย์จำาหน่ายสินค้าและ 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรูปแบบอื่น ๆ  เช่น การ
ทำาการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (E - Commerce) การให้บรกิารส่งสนิค้า 
(Delivery) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้ตอบรับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์จำาหน่าย
สินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยพัฒนาการให้บริการ
เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้ายุคดิจิทัล เช่น การเลือกซื้อสินค้า
ผ่านแมค็โครแอพพลเิคชัน หรือแคตตาลอ็กดิจทิลั นอกจากนี ้ในเดอืน
พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการให้บริการรับชำาระค่าสินค้าผ่าน E - Wallet ซึ่งจะทำาให้ลูกค้า
สามารถชำาระค่าสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องถือเงินสดจำานวน
มากมาเพื่อชำาระเงินค่าสินค้า และลูกค้ายังได้สิทธิประโยชน์พิเศษ 
จากการใช้ E - Wallet ซ่ึงจะช่วยลดต้นทนุในการดำาเนินงานได้อกีทาง
หนึ่ง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ายอดการชำาระเงินผ่าน E - Wallet มีการเติบโต
อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองเป็นลำาดับ โดยในปี 2561 มีจำานวนลูกค้า 
ที่ใช้จ่ายผ่าน E - Wallet กว่า 100,000 ราย

บริกำรรับช�ำระค่ำสินค้ำผ่ำน E - Wallet

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าตามกลยุทธ์  
Online to Offline (O2O) เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมของลูกค้าสมาชิก
ที่อยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยลูกค้าสามารถ
เข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้า
แต่ละราย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามประวัติการซื้อของลูกค้าสมาชิก 
ทำาให้ลกูค้ารู้สกึถงึความเอาใจใส่ และความพร้อมในการส่งมอบสนิค้า
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และบริการที่หลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่มีความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
(Personalization) และเน้นความสะดวกรวดเร็ว 

จากความสำาเร็จในการดำาเนนิกลยทุธ์ดงักล่าว ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2561 
แม็คโครแอพพลิเคชัน มียอดดาวน์โหลดใช้งานอยู่ที่ 531,621 ราย  
สูงขึ้นกว่าปี 2560 ร ้อยละ 56 นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังเพิ่ม 
ช่องทางการสื่อสารผ่าน Official Line ภายใต้ช่ือ Makro โดยเน้น
การส่ือสารเนือ้หาเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้กลุม่ลูกค้าผูป้ระกอบการ 
รุ่นใหม่ ประกอบกับการให้ความรู้ด้านการจัดการร้านโชห่วยแบบ 
สมยัใหม่ การประกอบธุรกจิให้บริการด้านอาหารผสมผสานเทคโนโลย ี
เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในยุคสังคม 
ไร้เงินสด (Cashless Society) 

มุ่งพัฒนาสินค้าแบบครบวงจรอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งมอบ 
สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของแม็คโครให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าผู ้ประกอบการ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที ่
เปล่ียนแปลงไป โดยให้ความสำาคัญกับการนำาเสนอสินค้าที่มีความ 
หลากหลาย ปลอดภัย คณุภาพเยีย่ม มขีนาดและบรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสม 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาท่ีคุ้มค่า ครอบคลุมตั้งแต่สินค้า
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง และสินค้า 
อปุโภคบรโิภค ภายใต้แบรนด์ เอโร่ (aro) แบรนด์เซพแพค็ (Savepak) 
แบรนด์เอ็มแอนด์เค (M&K) แบรนด์โปรเทค (Protech) และแบรนด์
คิว - บิซ (Q - BIZ) ที่พร้อมจำาหน่ายในศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร
ทุกสาขาและเว็บไซต์ Makroclick.com สำาหรับผู ้ประกอบการ 
โชห่วย บริษัทฯ เน้นการส่งมอบสินค้าคุณภาพเยี่ยมในราคาคุ้มค่า 

ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำาไปจำาหน่ายเพ่ือสร้างผลกำาไรต่อไป
สำาหรับผู้ประกอบการโฮเรก้า (HoReCa) บริษัทฯ เน้นการจำาหน่าย 
สินค้าในรูปแบบโซลูชัน คือ มีผลิตภัณฑ์เพ่ือการประกอบธุรกิจ
อย่างครบถ้วน จัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะธุรกิจ เช่น  
ผลิตภัณฑ์สำาหรับการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และร้านเบเกอรี  
ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้จากสาขาของ 
แม็คโครแบบครบจบในที่เดียว รวมถึงบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรม
เพ่ือสร้างทักษะการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ  และการนำาวัตถุดิบชั้นเยี่ยม 
ไปประกอบอาหารร่วมสมัย (Fusion) และอาหารนานาชาติ เช่น 
อาหารอินเดีย ญี่ปุ่น และฮาลาล เป็นต้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให ้
กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโฮเรก้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพิ่มสินค้าเฉพาะกลุ่มหลากหลาย
แบรนด์สู่ตลาดระดับบนโดยการสร้างแบรนด์เอโร่ให้เป็นที่รับรู้ใน 
วงกว้าง อาทิ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม เนยและ 
ชีส ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากเชฟและผู้ประกอบการโฮเรก้าที่
ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม 

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กรและ
การให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้พัฒนา
และริเร่ิมใช้ระบบการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Operational 
Excellence Platform (OEP)) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ 
กระบวนการต่าง ๆ  ในทุกส่วนขององค์กรให้อยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน  
ทำาให้บริษทัฯ สามารถตดิตามการปฏบิตังิานได้แบบรีลไทม์ (Real - 
time) และแจ้งเตือนปัญหาผ่านระบบอย่างทันท่วงที โดยครอบคลุม
ทุกสาขาภายในประเทศและมีเป้าหมายที่จะขยายระบบให้รองรับ 
การดำาเนินงานในต่างประเทศในอนาคต
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 สินค้าภายใต้แบรนด์ของแม็คโครสำาหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

แบรนด์เอโร่ (aro) แบรนด์เอ็มแอนด์เค (M&K) 

สนิค้าคณุภาพระดบัชัน้นำากลุม่วตัถุดบิ อปุกรณ์สำาหรบัอาหาร และสินค้า
อุปโภคบริโภค

สินค้ากลุ่มขนม และเครื่องดื่ม สำาหรับร้านค้าปลีก

แบรนด์ Savepak (เซพแพ็ค) แบรนด์โปรเทค (Protech)

สินค้าคุณภาพดี ราคาสุดคุ้ม สำาหรับลูกค้าผู้ประกอบการ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสำาหรับร้านค้าปลีก และธุรกิจบริการ

แบรนด์คิว - บิซ (Q-BIZ)

สินค้าประเภทอุปกรณ์สำานักงาน และเครื่องเขียน ซึ่งได้รับการยอมรับ 
ในเร่ืองของคุณภาพจากกลุ่มลูกค้าสถาบัน สำานักงานและธุรกิจบริการ
อย่างต่อเนื่อง

จากกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและปลอดภัย
ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำาลังเติบโต ทั้งอาหารที่ผลิตจากผลิตผล 
ทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี (Organic Food) ผลิตภัณฑ์ปราศจาก 
กลูเตน (Gluten Free) อาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของผลผลิตที่ผ่าน 
การตดัแต่งพนัธกุรรม (Genetically Modified Organisms - GMOs)  
และอาหารที่ใช้ส่วนประกอบที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ แม็คโครจึง
เน้นการคดัสรรวตัถดุบิในกลุม่ซเูปอร์ฟูด้ (Super Food) ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้
มาตรฐานอาหารปลอดภยั (HACCP) จากหน่วยงานรบัรองระดบัสากล  
และสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยมที่มีสัญลักษณ์ Quality Pro ตลอดจน  
ร่วมมือกับคู่ค้าในการยกระดับมาตรฐานครอบคลุมทั้งกระบวนการ 
ได้มาซึ่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ฉลาก กระบวนการผลิตสินค้า และ 
การขนส่งจะต้องปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ กำาหนด 
ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สด สะอาด ปลอดภัย  
และดีต่อสุขภาพ

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัให้ความสำาคญัสงูสดุกบัการปฏบิตัติามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่องการห้ามผลิต 
นำาเข้า หรือจำาหน่ายนำ้ามันและอาหารที่มีไขมันทรานส์จากนำ้ามันที ่
ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาและยกระดับ 
มาตรฐานสินค้ากลุ่มเบเกอรีของแม็คโคร และตรวจสอบสูตรเบเกอร ี
มากกว่า 160 รายการที่ผลิตในสาขาของแม็คโคร โดยในปัจจุบัน 
ผลติภณัฑ์เบเกอรทีีผ่ลติในสาขาของแมค็โครทัว่ประเทศ อาท ิครวัซอง  
ขนมปังโฮลวีท ขนมปังแซนวิช ขนมปังธัญพืช ปราศจากนำ้ามันที่ 
มีไขมันทรานส์
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พัฒนารูปแบบสาขา สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพ่ือเข้าถึง
ลูกค้าที่มีศักยภาพ
กว่า 29 ปีในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ ่งพัฒนารูปแบบของ 
ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครให้มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในการ
ให ้บริการและเข ้าถึงลูกค ้าผู ้ประกอบการมืออาชีพในแต ่ละ 
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบครันภายในศูนย์จำาหน่าย
สินค้าแม็คโครเพียงแห่งเดียว ด้วยการขยายตัวของธุรกิจบริการด้าน
อาหารอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเน้นกลยุทธ์ขยายสาขารูปแบบ
สาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ที่มีพื้นที่ขายเฉลี่ย 1,000 - 3,000 ตาราง
เมตร และ แม็คโคร ฟูดช้อป ที่มีพื้นที่ขายเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเริ่มพัฒนา แม็คโคร  
ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น โดยจะใช้รูปแบบสาขา

ใหม่น้ีเป็นกลยุทธ์ในการขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนเมืองที่
มีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพ 
มหานคร โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการขยายสาขาศูนย ์
จำาหน่ายสินค้าแม็คโครในประเทศในรูปแบบสาขาต่าง ๆ  รวมทั้งสิ้น 
7 สาขา แบ่งเป็น ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครรูปแบบ อีโค พลัส  
จำานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขากบินทร์บุรี แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 
จำานวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาประชาอุทิศ สาขาสุขุมวิท 71 สาขา 
นวมินทร์ 70 สาขาชะอำา สาขาอ่อนนุช และสาขาสุขสวัสดิ์ อีกทั้ง 
บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการส่งสินค้าครอบคลุมทั้งวัตถุดิบ ของสด 
ของแห้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 76 สาขา  
ซึ่งการให้บริการส่งของสดสำาหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรม 
นั้นถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ในการสร้างความแตกต่าง ตลอดจน 
ช่วยอำานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการจัดหาสินค้าคุณภาพ 
เพื่อใช้สำาหรับประกอบธุรกิจ

026   รายงานประจำาปี 2561



 เข้าถึงการให้บริการจากใจ ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพที่แม็คโคร

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร รูปแบบคลาสสิก

จำานวน 79 สาขา
ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแบบชำาระเงินสดและบริการตนเอง โดยจำาหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทแก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
รายย่อย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส

จำานวน 25 สาขา
ศูนย์จำาหน่ายสินค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผู้ให้บริการจัดเลี้ยง (กลุ่มโฮเรก้า) โดย
เฉพาะ เน้นการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ครบจบใน 
ทีเ่ดียว

อีโค พลัส

 จำานวน 13 สาขา
รูปแบบเพื่อผู ้ประกอบการมืออาชีพทั้งกลุ ่มโฮเรก้า และผู ้ค้าปลีก 
รายย่อย โดยจัดสรรพื้นที่สำาหรับสินค้าประเภทอาหารสดเพื่อให้บริการ 
แก่ผู ้ประกอบการกลุ ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น ในทำาเลท่ีมีธุรกิจโรงแรม  
ร้านอาหาร และจัดเลี้ยงจำานวนมากและมีศักยภาพในการเติบโต

แม็คโคร ฟูดช้อป

จำานวน 5 สาขา
รูปแบบร้านที่มีพื้นที่ขายเฉล่ียน้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้าในพืน้ท่ีท่องเท่ียว
และชุมชนเมืองที่มีศักยภาพสูง

ร้านสยามโฟรเซ่น

จำานวน 7 สาขา
รูปแบบร้านที่เน้นจำาหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ โดยมีพื้นที่ขายประมาณ 100 - 260 ตารางเมตร ในทำาเลย่านตลาดสดที่เข้าถึง 
ได้ง่าย ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้าขนาดกลางและขนาดเล็ก
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อาหารปลอดภัย มั่นใจเรื่องคุณภาพ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น “แหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย” ตาม 
เป้าหมายหลักที่ 1 บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญสูงสุดกับการรักษา
คุณภาพอาหารให้สดใหม่ ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง  
ยาปฏิชีวนะ และจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร และผู้บริโภค 
ยคุใหม่ทีใ่ส่ใจสขุภาพ และพร้อมจะจบัจ่ายเพ่ือบรโิภคอาหารปลอดภยั
ได้มาตรฐานสากล โดยถอืว่าความปลอดภัยในอาหารเป็นเรือ่งทีต่่อรอง 
ไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ์
ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภคครอบคลุมตลอดห่วงโซ่
อปุทานตัง้แต่กระบวนการผลติ การขนส่งสนิค้า ไปจนถงึการจำาหน่าย
สินค้าที่ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครและสาขาของบริษัทฯ ให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานสากลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายใต้การ
ดำาเนินงานของฝ่ายประกันคุณภาพ ซ่ึงประกอบไปด้วยบุคลากรที่มี
ความเชีย่วชาญและได้รบัการรบัรองด้านการตรวจสอบคณุภาพอาหาร  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยและ 
คุณภาพสินค้าที่ได ้รับรองมาตรฐาน GMP และ GLP ตั้งอยู ่ 
ณ ศูนย ์กระจายสินค ้าของบริษัทฯ ซึ่งมีหน ้าที่สำาคัญในการ 
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าต้ังแต่ต้นทาง รวมถึงการตรวจสอบสินค้า 
ณ ศูนย์จำาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ

แม็คโครได้รับกำรรับรองว่ำเป็นสถำนที่
จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่ได้มำตรฐำน

บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนากระบวนการควบคุมภาพสินค้าโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์อาหารสดอย่างเข้มงวดและรัดกุม เริ่มต้ังแต่การประเมิน
ความเสีย่งคู่ค้าแรกเข้าโดยใช้แบบฟอร์มการประเมนิซ่ึงมทีัง้ในรปูแบบ
การตรวจประเมินโดยใช้เอกสารและเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
ของคู่ค้าและการตรวจเอกสารรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทฯ ได้จัดหาสินค้าจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและ
เช่ือถือได้ ที่สำาคัญ สินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าจะต้องผ่านข้ันตอน
การตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือการปฏิบัติงานสำาหรับการตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Control Work Instruction) รวมถึงทดสอบ
การปนเปื้อนและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังทำาการสุ่มตรวจคุณภาพสินค้า (Random Check) โดยร่วมกับห้อง 

ปฏบิตักิารซึง่เป็นหน่วยงานภายนอกทีไ่ด้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน 
สากลเข้าร่วมการตรวจสอบ สำาหรับกรณีสินค้าผักผลไม้ โดยเฉพาะ 
กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงด้านสารเคมีตกค้างสูง บริษัทฯ จะส่งไปตรวจ
สอบท่ีห้องปฏิบัติการในต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
สินค้าที่จำาหน่ายมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษากฎหมายใหม่และร่วมมือกับพันธมิตร
ทางการค้าในการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดตามเกณฑ์กำาหนดของ 
ข้อบังคับต่าง ๆ  เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านคุณภาพและกระบวนการ 
อาทิ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ การจัดทำาระบบ 
HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง การแสดงข้อความ 
พรีเมี่ยมบนฉลากผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค เป็นต้น รวม
ทั้งการร่วมพัฒนาสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Quality 
Pro ของบริษัทฯ โดย ณ ปี 2561 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้แสดง
เครื่องหมาย Quality Pro เพ่ิมขึ้น ดังนั้นผู้บริโภคจึงม่ันใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ปลอดภัยและมีคุณภาพดีเยี่ยม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญในการบูรณาการการทำางาน
ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน คู่ค้า 
เกษตรกร รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ในการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยเฉพาะการดำาเนินงานร่วมกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นส่วนสำาคัญของ 
กระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านการ
ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การ
ทำาเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบโดยคำานึงถึง 
ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตามนโยบายการจดัหาอย่างยัง่ยนื 
ของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการแถลงและ 
ชี้แจงนโยบายการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของแม็คโครให้แก่คู่ค้ากว่า 
1,500 ราย

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำาคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภยัของอาหาร คอื Makro i-Trace เทคโนโลยกีารตรวจสอบ 
ย้อนกลับทันสมัยซึ่งบริษัทฯ ได้เร่ิมใช้ในปี 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบ
การและผู ้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำา ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสแกน  
QR Code ที่ปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยจะแสดงข้อมูลแหล่ง 
ที่มาของวัตถุดิบ วิธีการทางการเกษตรหรือการทำาการประมงเพื่อให้
ได้มาซึ่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังเพิ่มข้อแนะนำาใน 
การบริโภคผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงสูตรอาหารที่ลูกค้าสามารถ
นำาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ปรุงอาหารได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม 
ที่สำาคัญในการใช้เทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า  
รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
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ในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมมือกับองค์กรกรีนพีซ (Greenpeace) 
องค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก เพื่อยกระดับกระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่าชนิดก้อนในนำ้าเกลือ  
ตราเอโร่ (aro) ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา 
ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับสายพันธุ์ทูน่า 
ที่นำามาใช้แหล่งที่มา เช่น มหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อผู้บริโภคหยิบ 
สินค้าขึ้นมาดูและสแกน QR Code แล้ว จะสามารถทราบได้
ว่าปลาทูน่าถูกจับด้วยวิธีการใช้อวนล้อม ซ่ึงได้รับการยอมรับว่า

เป็นวิธีการที่ปลอดภัยไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี แม็คโครมุ่งม่ัน 
ขยายโครงการ Makro i-Trace ต่อไปในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุม 
ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ผักและผลไม้ อันจะนำาไปสู ่ความ 
เช่ือมั่นของผู้ประกอบการในคุณภาพชั้นเยี่ยมของผลิตภัณฑ์แม็คโคร 
ณ ปัจจุบันลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์แม็คโคร 
ได้ทั้งหมด 2,310 รายการ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
ที่อยู่ในระบบ Makro i-Trace ให้ได้ 2,753 รายการภายในปี 2563
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การด�าเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาที่ผ ่าน
มา มีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้า 
ผู้ประกอบการ จึงก่อให้เกิดพัฒนาการทางรูปแบบ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ  
รูปแบบของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครได้รับการ
พฒันาขึ้นมาอย่างหลากหลาย มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ที่มีศักยภาพที่แตกต่างสามารถให้บริการและเข้า
ถึงลูกค้าผู ้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละท้องถ่ิน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น เป้าหมายเพ่ือจะเป็น “คู่คิดธุรกิจ” 
ของลูกค้า ผู ้ประกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริง  
เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

โอกาส...สู่ความ
ก้าวหน้าที่มั่นคง

ความสะดวก
สบาย

ใกล้บ้านคุณ สาขา79ศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าแม็คโคร สาขา13อีโค พลัส สาขา25แม็คโคร 

ฟูดเซอร์วิส 
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Cash & Carry
 Makro

 1. ไทย 
 2. กัมพูชา 

 LOTS Wholesale Solutions
 3. อินเดีย

Food Service APME
1. ไทย
2. กัมพูชา 
3. สิงคโปร์ 
4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
5. ฮ่องกง 
6. เวียดนาม

3

4

2

3

5
6

129
(กทม. และปริมณฑล 33 สาขา ต่างจังหวัด 96 สาขา)

รวม

สาขาสาขาสาขา5 7สยามโฟรเซ่น 

แม็คโคร
ฟูดช้อป 

1
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ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์  
มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน





แม็คโครเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญทำงกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับเยำวชนไทย

แม็คโครมีทีมงำนมิตรแท้โชห่วยให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้ประกอบกำร กิจกรรมสร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชุมชน
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แม็คโครรับซื้อผลิตผลจำกเกษตรกรเพื่อจ�ำหน่ำยยังสำขำทั่วประเทศภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรรับซื้อผลไม้ฤดูกำรผลิตปี 2561

สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่เยำวชนไทย “แม็คโครท�ำดี 100 สำขำ เพื่อ 100 ชุมชน”

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    035



ตลอดเส้นทางการด�าเนินธุรกิจกว่า 29 ปี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาชุมชนและ 
สังคมให้เติบโตร่วมกัน ถือเป็นกุญแจแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ 
จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
เน้นการน�าจุดแข็งในการด�าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ มาช่วยพัฒนาศักยภาพชุมชนและสังคม 
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด�าเนินการวิเคราะห์จุดเด่นเพ่ือขยาย 
ผลความส�าเร็จให้เพิ่มสูงยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตการด�าเนินการให้ครอบคลุม
ประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น มุ ่งหวังตอบโจทย์กลุ ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องตามเป้าหมายหลักที่ 1 หลักที่ 3 
และ หลักที่ 4 ของกลยุทธ์ “แม็คโคร 4.0” โดยมีพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้พนักงานร่วม 
สร้างสิ่งดี ๆ  ตอบแทนสู่สังคม น�ามาซึ่งความรักและความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  ให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งปณิธานไว้

ให้ควำมรู้มอบโอกำส เพื่อควำมยั่งยืนของชุมชนและสังคม
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โครงกำรแม็คโครคู่คิดธุรกิจอำหำร 

แม็คโครสร้างอาชีพ พัฒนาเคียงคู ่  เพื่อต่อยอดธุรกิจ 
ในยุค 4.0 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการ
สร้างชมุชนให้เข้มแขง็ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการโชห่วย ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจอาหาร และเกษตรกร ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญของ 
บริษัทฯ และเป็นกำาลังสำาคัญในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่าง
แท้จรงิ กว่าทศวรรษทีผ่่านมา บรษิทัฯ สานต่อโครงการแมค็โครมติรแท้ 
โชห่วย หรือ MRA - Makro Retailer Alliance อย่างต่อเนื่อง  
รวมถงึพฒันาโครงการใหม่ ๆ  ทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์ในการดำาเนินธรุกจิ  
เช่น โครงการแม็คโครคู่คิดธุรกิจอาหาร (Partner for Food 
Business) ที่นำาเสนอเมนูสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  เพื่อต่อยอดธุรกิจ 
รวมทั้งเกร็ดความรู้สำาหรับผู้ประกอบการ โดยทีมเชฟมืออาชีพที่มี
ประสบการณ์สูงของบริษัทฯ ซ่ึงเช่ียวชาญในอาหารประเภทต่าง ๆ
โดยทีมเชฟจะเดนิทางไปให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการตามสาขาแมค็โคร
ในแต่ละภูมิภาค ผ่านกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่
ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รบัความรูใ้หม่ ๆ  รวมทัง้แนวทางในการพฒันา
กจิการ และโครงการแมค็โคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย 
ซึง่ให้ความสำาคญักับการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล นำามา 
ซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงให้แก่ภาคการเกษตร
ของประเทศไทย  

กิจกรรม “ทำยำทโชห่วย โชว์เสน่ห์”

โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการมิตรแท้โชห่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 
เพ่ือตอกยำ้าถึงจุดยืน “คู่คิดธุรกิจคุณ” โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้
การจัดการร้านค้าปลีกในรูปแบบต่าง ๆ  โดยปัจจุบันมีร้านโชห่วย  
มินิมาร์ทเข้าร่วมโครงการกว่า 45,000 ร้านค้าสมาชิก อีกท้ังยังมี 
การจัดกิจกรรมการประกวดแผนพัฒนาออกแบบปรับปรุงร้าน 
“ทายาทโชห่วย โชว์เสน่ห์” โดยร้านค้าผู้ชนะเลิศได้รับการปรับปรุง
ร้านจริงตามแบบแผนการพัฒนา เพื่อให้การยกระดับร้านโชห่วย 
ที่มีศักยภาพเตรียมความพร้อมเข้าไปในยุค 4.0 อย่างไรก็ตาม 
ด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งสภาพการแข่งขันที่มี 
ความท้าทายมากขึน้ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด 
กอปรกับความแตกตา่งของช่วงระยะห่างของผู้ประกอบการแต่ละวยั
มีเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงแปรผกผันกับร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่กำาลังจะสูญหายไป 
บริษัทฯ จึงมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก 
ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้ยืนหยัดอย่าง
มั่นคงภายใต้บริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และสามารถดึงดูด 
ลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมผ่านการบริการและช่องทางการ
ขายที่หลากหลาย

ในปี 2561 บรษิทัฯ ให้ความสำาคญักบัการตดิปีกความรูด้้านการพฒันา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู ้ประกอบการโชห่วย เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเติบโต สามารถ
เข้าถงึกลุม่ลกูค้าท่ีนิยมการซ้ือของผ่านช่องทางดจิทิลัมากยิง่ข้ึน พร้อม
ทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโชห่วยในการเข้าสู่สังคม 
ไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านการจัดกิจกรรม เช่น การจัดงาน 
ตลาดนดัโชห่วยครัง้ที ่10 ภายใต้แนวคิด โชห่วย 4.0 “คูค่ดิ...เพ่ือชวีติ 
ทีด่กีว่า” สูก่ารเปลีย่นโฉมร้านโชห่วยแบบเดมิ ให้เป็นร้านโชห่วยใหม่ 
ที่มีเสน่ห์โดดเด่น ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 โดยบริษัทฯ 
ได้เชญิวทิยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการทำาการตลาดผ่านสือ่ดจิิทลั
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งำนตลำดนัดโชห่วยครั้งที่ 10 ตอบโจทย์กำรเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
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มหกรรมครบเครื่องเรื่องอำหำรและอุปกรณ์ครั้งที่ 13 ต่อยอดกำรพัฒนำธุรกิจอำหำร

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    039



(Digital Marketing) มาแบ่งปันประสบการณ์การทำาธรุกจิในยคุดจิทิลั
ให้ประสบความสำาเร็จ การจัดงานสัมมนาในพื้นที่ต่าง ๆ  ที่บริษัทฯ  
มีสาขาตั้งอยู่ ตลอดจนเพิ่มเติมเนื้อหาในการอบรมโดยผนวกหัวข้อ
เกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งสอดรับกับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเชื่อมธุรกิจระหว่างช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ (Online to Offline) 

บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดโครงการฯ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
กว่า 85 แห่ง จัดทำากิจกรรม “U - Project (แม็คโครและนักศึกษา
มหาวทิยาลัยร่วมพฒันาร้านค้าปลกีท้องถิน่)” ซ่ึงเป็นส่วนขยายต่อยอด 
จากชุดโครงการมิตรแท้โชห่วย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษานำาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจมาใช้ปฏิบัติจริงในการ
พัฒนาธุรกิจร้านโชห่วยในชุมชนของตนเอง โดยมีทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วยเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลา 5 เดือนของกิจกรรม  
คอยให้ความรู้ อาทิ ด้านการบริหารจัดการค้าปลีก การจัดเรียง
สินค้า การปรับปรุงร้าน การทำารายการส่งเสริมการขาย ซึ่งนำาไปสู่
การปฏิบัติจริง สร้างยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมท้ังการเสริมสร้าง 
นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ผ่านการให้ความรู้และการศึกษาผ่านการลงมือ 
ปฏิบติัจรงิ เตรยีมความพร้อมก่อนการเข้าสูโ่ลกธุรกจิ โดยตัง้แต่ปี 2551  
ถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 33,637 คน และมี 
ผู้ประกอบการเข้าร่วม 6,353 ราย โดยจากผลการสำารวจพบว่ามูลค่า
ทางเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากยอดขายที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกว่า 10 หน่วยงาน
โดยการนำาทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วยร่วมเป็นวิทยากรและ
ให้ความรู้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใน 30 จังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 
จำานวน 7,061 คน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการ 
ธุรกิจและการสร้างช่องทางการจำาหน่ายสินค้าผ่านการอบรมเชิง 
ปฏบิติั ยกระดบัร้านค้าธงฟ้าประชารฐัภายใต้หวัข้อ “การบรหิารจดัการ 
ร้านค้าอย่างมืออาชีพ” นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้หยุดการดำาเนินงาน
ไว้แค่ประเทศไทยเพยีงแห่งเดยีว แต่ยงัขยายโครงการแมค็โครมติรแท้ 
โชห่วย ไปยงัทกุประเทศทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าไปดำาเนนิกจิการ ซึง่ในปัจจบุนั 
บรษิทัฯ สามารถสร้างทีมงานแมค็โครมติรแท้โชห่วยในประเทศกมัพชูา  
และมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

เส้นทางการพัฒนาโชห่วยในยุค 4.0 นั้น นอกจากบริษัทฯ จะมีศูนย์
มิตรแท้โชห่วยที่ให้ความรู้การจัดการร้านค้าปลีกอย่างเป็นระบบ  
และสนบัสนนุให้โชห่วยใช้เทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยบริหารจัดการร้านค้า 
แล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญในการส่งเสริมให้ร้านโชห่วย 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันโดยการเพิ่มสินค้าและบริการเพื่อสร้าง
ความแตกต่างที่เป็นท่ีต้องการของคนในชุมชนเข้าไปในร้าน โดยได้
ริเริ่มโครงการ “ครัวชุมชน” ที่ผสมผสานจุดแข็งของบริษัทฯ และ

ร้านค้าโชห่วยเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำาให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งลูกค้า 
ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค โดยจดุแขง็ของแมค็โคร คือ มสีนิค้าอาหาร
ที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับการ 
นำาสินค้าน้ันไปจำาหน่ายต่อ โดยโครงการ “ครัวชุมชน” เน้นการ 
ส่งเสริมให้ร้านโชห่วยจำาหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งในตู ้แช่แข็ง 
อาหารสด ไข่ และเครือ่งเทศต่าง ๆ  ทีเ่ป็นส่วนประกอบในการปรงุอาหาร 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในชุมชนสามารถซื้อสินค้าอาหาร
พร้อมปรุง ที่สะอาดและมีคุณภาพเพื่อนำาไปประกอบอาหารสำาหรับ
ครอบครัว เป็นการสร้างความแตกต่างให้ร้านค้าเพ่ิมเติมจากสินค้า
ที่ขายอยู่เดิมและดึงดูดลูกค้าเข้าร้านเพิ่มข้ึน ทำาให้สามารถสร้าง
รายได้และเพ่ิมผลกำาไรได้สูงขึ้น ซ่ึงจะทำาให้ร้านโชห่วยยังคงเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนที่ทุกคนจะมาซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำาวัน  
นับเป็นการต่อยอดธรุกิจจากต้นนำา้สูป่ลายนำา้ อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันา
ที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการแม็คโคร คู่คิดธุรกิจอาหาร (Partner for Food 
Business)
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจอาหารอันเน่ืองมาจากการ 
ขยายตัวของภาคการท่องเทีย่ว ทัง้การเพิม่ขึน้ของจำานวนนกัท่องเทีย่ว 
ต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงการ 
ขบัเคลือ่นกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่ขยายเครือข่ายธุรกจิให้บรกิารด้าน
อาหารสู่สากล ตามวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อ
ธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สำาหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” ส่งผล 
ให้การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารถือเป็นสิ่งที่
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญเสมอมา บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุน
วัตถุดิบคุณภาพดี สด สะอาดในราคาขายส่งแก่สมาชิกผู้ประกอบ
การร้านอาหารกว่า 300,000 ราย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรม
ให้ความรูเ้พือ่เสริมสร้างทกัษะการประกอบธุรกจิอาหารภายใต้หัวข้อ 
“การออกแบบ และตกแต่งจานอาหาร” (Food Stylist & Food 
Presentation) ณ ห้อง Makro Culinary Center (MCC) ของ
อาคารธาราพัฒนาการ สำานักงานใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกล้ชดิ จากเชฟ ประชัน 
วงศ์อุทัยพันธ์ เชฟมืออาชีพระดับโลก ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ และ 
เคลด็ลบัในการสร้างสรรค์เสน่ห์ให้กบัอาหาร อาท ิศิลปะการจัดตกแต่ง
จานอาหาร การออกแบบอาหาร การนำาเสนอรูปแบบ การตกแต่ง
อาหารให้เข้ากับธุรกิจ และการเพ่ิมมูลค่าอาหาร รวมทั้งทิศทางการ
บริโภคอาหารในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถนำาไปใช้
พฒันาต่อยอดเส้นทางอาชพีของตนเองต่อไปได้ ทัง้น้ี อกีหน่ึงกจิกรรม 
คือ “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร” จัดข้ึนเพื่อให้คำาปรึกษา
การบริหารจัดการร้านอาหาร การออกแบบห้องครัว การเลือกเมนู
ในร้าน การบริหารต้นทุน และการสาธิตการทำาอาหารนานาชาติ โดย
ทีมเชฟที่มีประสบการณ์สูงของบริษัทฯ จะเดินทางไปให้ความรู้แก ่
ผู้ประกอบการตามสาขาแม็คโครในแต่ละภูมิภาค
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โครงกำรแม็คโคร คัดสรรคุณภำพ 
เคียงข้ำงเกษตรกรไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดงาน “แม็คโคร โฮเรก้า” หรือ “มหกรรม
ครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำา 
ทกุปีต้ังแต่ปี 2548 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการ 
กลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคาร  
ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยงได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และ
นวตักรรม เพือ่สร้างโอกาสในการต่อยอดธรุกจิ โดยในปี 2561 แมค็โคร 
ได้จดังานแมค็โครโฮเรก้า ครัง้ที ่13 ภายใต้แนวคดิ “The Inspiration  
จุดประกายความคิด ต่อยอด...ธุรกิจคุณ” เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ 
แก่ผู ้ประกอบการโฮเรก้าทั้งที่มีธุรกิจอยู่แล้ว ผู ้ที่ต้องการเริ่มต้น 

ธุรกิจใหม่ หรือผู้ที่สืบทอดกิจการครอบครัว ให้เกิดความมุ่งม่ันใน 
การพัฒนาธุรกิจอาหาร เติบโตและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง 
ตามเทรนด์ของผูบ้รโิภคในยคุ 4.0 นอกจากน้ี ภายในงานยงัมกีจิกรรม 
อื่น ๆ  เช่น กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กิจกรรม  
C.I.Y Cook it Yourself กับผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร และกิจกรรม  
“แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2018” ที่ได้รับการรับรองการแข่งขัน
จากสมาคมเชฟโลก (WACS ENDORSE)เพ่ือเฟ้นหาเชฟไทย 
ไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก เป็นต้น 

โครงการแม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย
กว่า 29 ปีทีลู่กค้าผูป้ระกอบการให้ความไว้วางใจในสนิค้ากลุม่อาหาร
ของแม็คโคร ทั้งในด้านคุณภาพ ความสดสะอาด และความปลอดภัย
ตามมาตฐานของกฎหมายและหลักปฏิบัติสากล อันเป็นผลมาจาก
ความมุ่งม่ันของบรษิทัฯ ในการพฒันาและให้ความรูแ้ก่เกษตรกรอย่าง 
บูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำาหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าได้
ส่งมอบสินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดตัว 
“โครงการแม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” โดย
ร่วมลงนามกบักลุม่สหกรณ์ 7 กลุม่ทัว่ประเทศ สานพลงัความร่วมมอืสู่
การพฒันาเกษตรกรไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้เกษตรกร
ไทยกว่า 1,400 รายอย่างยัง่ยนื ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา บรษิทัฯ รับซือ้ผกัและ
ผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ต่าง ๆ  ทั่วประเทศกว่า 115,000 ตัน 
เพื่อจำาหน่ายในศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร 129 สาขาทั่วประเทศ

ส่งเสริมการศึกษา สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการมอบโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็น 
พืน้ฐานสำาคญัในการพัฒนาคณุภาพชีวิตทีดี่แก่เยาวชนไทย เพือ่เตบิโต
เป็นบคุลากรทีม่คีณุภาพของสงัคมและประเทศชาติ ด้วยการสนบัสนนุ
ทุนการศึกษาแก่เยาวชน รวมถึงมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่

โรงเรียนต่าง ๆ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
เพือ่ความยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง โดยมอบเงนิทุนจำานวน 2,628,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลีย้งไก่ไข่สำาหรบัผู้พิการและผู้ดแูล
ผู้พิการ ที่จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการ “ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้”
ส้มถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ประสบปัญหาสารเคมีตกค้างเป็น
อันดับต้น ๆ  ในประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ 
ผู้บริโภคและเกษตรกร จากการสำารวจพบว่า เกษตรกรหลายราย 
ขาดความรู้ในการปลูกส้มในวิธีที่ปลอดภัย บริษัทฯ จึงมีแนวคิดริเริ่ม
โครงการ “ส้มปลอดภยัคนไทยยิม้ได้” ในปี 2557 โดยผนกึกำาลงัความ
ร่วมมือระหว่างแม็คโคร คณะกรรมการอาหารและยา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคี
เครอืข่าย และองค์กรอสิระ เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในสวนส้มอนิทรย์ี
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของอาหาร การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำาหรับพืช (Good Agricultural Practice - GAP) 
สร้างมาตรการและนวัตกรรมในการลดสารพิษตกค้าง และยกระดับ
การบริหารจัดการของเกษตรกรตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า จนถึงปลาย
นำ้า โครงการดังกล่าวดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 ครอบคลุม

“ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้” ในปี 2557

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    041



พื้นที่ปลูกส้มกว่า 20,000 ไร่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งน้ี ผู้บริโภค
สามารถตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกส้มผ่านช่องทางแม็คโคร i-Trace 
ด้วยระบบ QR Code เพื่อมั่นใจได้ว่าส้มของแม็คโครมาจากแหล่งที่
สะอาดและปลอดภัย

ส่งมอบคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ผลจากการสั่งสมประสบการณ์การดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ พบว่าบ่อยครั้งท่ีปัจจัยทางด้านความคล่องตัว 
ส่งผลโดยตรงต่อระดับความสำาเร็จและประสิทธิภาพของการดำาเนิน
โครงการเพื่อสังคม เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ แม็คโคร 4.0 บริษัทฯ ได้ส่งเสริม 
ให้พนักงานในทุกศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโครได้ร่วมออกแบบและ
ดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมท้องถิ่น 
ภายใต้กิจกรรม “แม็คโครทำาดี 100 สาขา เพื่อ 100 ชุมชน” ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่บริษัทฯ ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งผลให้การ
ดำาเนนิกิจกรรมเพือ่สงัคมมคีวามคล่องตัวและตอบโจทย์ความต้องการ
ทีม่คีวามจำาเพาะของท้องถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ีสง่เสรมิการดำาเนนิธรุกจิที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเป็นองค์กรที่เป็นที่รัก
ในท้องถิ่น อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของลักษณะกิจกรรมการ
ดำาเนินการเพื่อสังคมอีกด้วย ยกตัวอย่าง การให้ความรู้ในการปลูก
ผักสวนครัวที่ถูกต้องแก่นักเรียน การบริจาคถังขยะและร่วมกันทำา 
ความสะอาดชายหาดใกล้เคียงสาขาของแม็คโคร การสร้างฝาย 
ชะลอนำ้า การทำาความสะอาดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่
รอบชมุชน เช่น วดั ศาสนสถาน โรงเรยีน สวนสาธารณะ ชายหาด ถนน  
รวมทัง้ขดุลอกคคูลอง การบริจาคโลหิต เหล่าน้ีล้วนส่งเสรมิความผกูพัน 
ระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และพนักงาน ปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน 
มีจิตอาสา และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำาให้เกิดผล 
กระทบเชิงบวกแก่สังคม 

แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานในการดำาเนินธุรกิจ ท้ังการจัดการพลังงาน
ทั้งภายในองค์กรและการขนส่งสินค้า การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การจัดการของเสีย และการจัดการทรัพยากรนำ้า เพื่อ 
ลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบให้น้อยที่สุด บริษัทฯ  
ได้นำาแนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce ลดการใช้สิ่งที่ไม่จำาเป็น 
Reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และ Recycle การนำากลับมา 
ใช้ใหม่ มาใช้สร้างจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยในปี 
2561 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซึง่เป็นอกีหนึง่โครงการทีช่่วยเพิม่สดัส่วน
การใช้พลังงานทดแทนของบริษัทฯ โดยใช้พ้ืนที่หลังคาของอาคาร
ศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร ซึ่งมีพ้ืนที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้  
และมีแผนที่จะผลิตไฟฟ้าภายในปี 2562 ซึ่งจะสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 300 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี 
ต่อสาขา พร้อมทัง้ดำาเนนิโครงการอืน่ ๆ  เพือ่ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่เกียรติคุณใน
ฐานะสถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
ตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) ซึ่งเป็นผลสำาเร็จจากการที่บริษัทฯ 
ได้ดำาเนินนโยบายการลดการใช้พลังงานและการจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการพลังงาน 
ISO 50001 สำาหรับสถานประกอบการ 5 แห่ง ได้แก่ สำานักงานใหญ่  
สาขาคลองหลวง สาขาศาลายา สาขานครนายก และสาขานครอนิทร์  
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ร ่วมโครงการประเมินการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ T-VER ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) รับรองการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ 2,163 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี เป็นการลดการใช้พลังงานได้ 3.8 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 
ต่อปี

แม็คโครท�ำดี 100 สำขำ เพื่อ 100 ชุมชน แม็คโคร รับโล่สถำนประกอบกำร ที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำ
ระบบจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล (ISO 50001) 
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บริษัทฯ ประยุกต์ใช้แนวทางที่หลากหลายเพื่อลดการใช้พลังงาน
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย 
การเปลี่ยนมาใช้ดวงโคมไฟแสงสว่างประสิทธิภาพสูง LED ในศูนย์
จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร การเพิ่มความหนาของผนังฉนวนข้ึนร้อยละ  
50 เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู ่ในระดับที่ต้องการ การลงทุนใน
ระบบคอมพิวเตอร์ Automated - Storage/ Retrieval System 
(ASRS) ในการควบคุมสินค้าแช่แข็งในห้องจัดเก็บสินค้าที่มีความ
สูงราว 30 เมตร เพื่อลดพ้ืนที่ในการทำางานและประหยัดพลังงาน  
ตลอดจนการนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตนำ้าร้อนเพ่ือใช้ในการ
ทำาความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าคลังอาหารสด  
และการลงทุนขยายตู้บรรจุสินค้าขนาด 45 ฟุต จำานวนมากกว่า 405 
ตู้ เพือ่ลดจำานวนเทีย่วของการขนส่งลงและประหยดันำา้มนั ในปี 2561 
บริษัทฯ ประหยัดนำ้ามันจากการขนส่งได้ 4.12 ล้านลิตร หรือ 11,417 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ประหยัดได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 จากปี 2560 
โดยรวมแล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานได้  
4.02 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงทั่วทั้งองค์กร และสามารถลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งองค์กรได้ 13,711 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการ
สรรหาวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหา
วตัถดุบิจากแหล่งทีป่ฏบัิตโิดยเคารพต่อสิง่แวดล้อม รกัษาความหลาก
หลายทางชีวภาพและความเป็นอยูท่ีด่ขีองชุมชนในรอบด้าน อกีทัง้ได้ 
ตอบรับนโยบายจากทางภาครัฐในการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “ทำาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” 
และมุ่งศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบทางธรรมชาติ
และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการดำาเนินการตามนโยบาย
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์
และพลาสติกที่กลายเป็นขยะ ทั้งนี้ ตลอด 29 ปีของการดำาเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้ยึดถือนโยบายไม่ใช้ถุงพลาสติก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทาง
สำาคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าในการลด 
ขยะพลาสตกิลงสูส่ิง่แวดล้อม ส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถลดขยะพลาสตกิ 
ได้เดือนละ 16.5 ล้านถุง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมรณรงค์ทำาความ 
สะอาดชายหาด บริจาคถังขยะเพื่อแยกขยะพลาสติกตามชายหาด 
ใกล้เคียงศูนย์จำาหน่ายสินค้าแม็คโคร เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก 
ที่ลงสู่ท้องทะเลอันเป็นการทำาลายระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาองค์กร





Product Innovation  
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาองค์กร

ประเทศไทยมีความมุ ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน 
โครงสร้างเศรษฐกิจ สูเ่ศรษฐกิจทีข่บัเคลือ่นด้วย 
นวัตกรรม (Value - Based Economy) เช่น
เดียวกับบริษัทฯ ที่ต้องการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ 
ด้วยนวัตกรรม จึงได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0
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Service Innovation  
การสร้างสรรค์บริการใหม่

Business Model Innovation
การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ (Online to Offline (O2O), Makroclick.com)

Process Innovation  
การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Big Data, QR Code, Makro i-Trace)
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ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิธรุกจิเกือบสามทศวรรษ  บริษัทฯ   มุง่เสริมสร้างและพฒันาบคุลากร
ให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ ก้าวไกลทั้งเส้นทางอาชีพ แนวคิด ความรู้ และความสามารถ  
ควบคู่ไปกับการหล่อหลอมให้บุคลากรเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ  
ถือเป็นฟันเฟืองส�าคัญที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภารกิจต่าง ๆ  ขององค์กรด�าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความส�าเร็จและความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกปัจจบุันที่การแข่งขันในภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทวีความเข้มข้น 
มากย่ิงขึ้น น�ามาซึ่งความท้าทายของบริษัทฯ ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ
ต่อการเตบิโตของธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มพูนทกัษะของพนกังานให้สามารถ
รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อีกหนึ่งความท้าทายที่ส�าคัญคือ การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้บุคลากรที่มีความหลากหลาย และมีช่วงอายุที่ต่างกันให้สามารถท�างาน
ร่วมกันอย่างกลมเกลียวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าการบริหารจัดการปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็น 
สิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ยุคแม็คโคร 4.0 ได้ตามเป้าหมาย 

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
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เสริมสร้างพลังคน เสริมส่งองค์กรที่ยั่งยืน
ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันและเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง เช่น
เดียวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น
องค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย 
หลักประการที่ 6 ภายใต้ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 บริษัทฯ จึง 
มุ่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ์ G4G 
“Grow our People for Growth” และกรอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ มีแนวทางการสรรหาบุคลากรจาก
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความหลากหลายท้ัง 
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้เป็นไปตามเป้าหมายใน 
การพัฒนาธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการดูแล
ความเป็นอยู่ที่ดีและสนับสนุนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความผูกพันให้พนักงานอยู่
ร่วมเป็นสมาชกิครอบครวัแมค็โครในระยะยาว ควบคูไ่ปกับการพฒันา
ทักษะความเป็นผู้น�าและสร้างความเป็นมืออาชีพของพนักงานใน 
ทุก ๆ  ระดับ 
 
พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ
ยทุธศาสตร์แมค็โคร 4.0 มุง่เน้นเรือ่งการขบัเคลือ่นธุรกจิด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมและการท�างานแบบร่วมมือ 
กันเป็นทีม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับกลยุทธ์
ธุรกิจ ซึ่งเพิ่มรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและช่องทาง 
การซื้อขายดิจิทัลสมัยใหม่ อาทิ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
และผ่านแอพพลิเคชัน ดังนั้นความท้าทายท่ีส�าคัญของบริษัทฯ 
คือ การพัฒนาพนักงานให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน หรือที่เรียกว่า Digital 
Literacy Capability Framework ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพทาง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเฉพาะเจาะจงส�าหรับงานในแต่ละแผนก

ที่แตกต่างกัน (Functional Capability) อาทิ ด้านการตลาดดิจิทัล  
การจัดการสายโซ่อุปทานดิจิทัล และการเงินดิจิทัล นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้น�าด้านการวางกลยุทธ์ดิจิทัล  
เพื่อให้เท่าทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เฝ้าระวังความเสี่ยงด้าน
การพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption) และวางแนวทางการ
จัดการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้น�า
เทคโนโลยเีข้ามาปรบัปรุงระบบการจดัการทรพัยากรบุคคลภายในให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัน�าเทคโนโลยอีตัโนมตั ิ(Automation) เข้า
มาสนับสนุนในบางขั้นตอนของกระบวนการท�างาน เพื่อลดภาระของ 
พนักงานที่ท�างานในศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง ในประเทศ
กัมพูชาและประเทศอินเดีย และในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนจะเปิด
สาขาใหม่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมา โดยบรษิทัฯ จัดให้มกีารฝึกอบรมส�าหรับพนกังาน
ทีร่บัต�าแหน่งไปต่างประเทศทัง้ทางด้านภาษาองักฤษ ทกัษะการปรบั
ตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมท้องถิน่ในแต่ละประเทศ และการบรหิารจัดการ
งานแบบยดืหยุน่และคล่องตวั (Agile Project Management) เป็นต้น 
เพือ่ให้พนักงานมคีวามรูร้อบด้าน และมคีวามพร้อมในการปฏบิตังิาน
ในสาขาต่างประเทศ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานจาก
สาขาต่างประเทศเข้ามาร่วมฝึกอบรมและเรียนรู้งานในประเทศไทย 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท�างานในประเทศของตน  
เพือ่กระตุน้การแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละการร่วมมอืกันระหว่างประเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการศึกษาท�าความเข้าใจใน
ความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น

บริษัทฯ มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานที่จัดข้ึน 
เป็นประจ�าของแต่ละสายงาน อาทิ โครงการ Staff 2 Potential ส�าหรบั
พนักงานระดบัปฏบิตักิาร โครงการ Supervisor Academy Program 
ส�าหรับระดับหัวหน้างาน โครงการ Section Development &  
Fresh Food Development ส�าหรับผู้จัดการแผนก และโครงการ 
Food Service Academy ส�าหรับการเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานที่จัดขึ้นเป็นประจ�า โครงการ Food Service Academy
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มุ่งเน้นไปสู่กลุ่มลูกค้า HoReCa มากขึ้นในอนาคต รวมถึงการจัดการ
ฝึกอบรมโดยเชฟ และผู้เช่ียวชาญด้านอาหารสดส�าหรับพนักงาน 
ที่สาขา เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้น�า
ทฤษฎีมาใช้ในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าร่วมการฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการหมุนเปลี่ยนหน้าท่ีงานภายในองค์กร 
เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานได้เพิม่พนูทักษะใหม่ ๆ  และได้มโีอกาสร่วมงาน 
กบัหน่วยงานอ่ืนอีกด้วย ส�าหรบัการพฒันาศกัยภาพในระดบัผูบ้รหิาร 
บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมผู้บริหารผ่านสถาบันผู้น�าเครือเจริญ 
โภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute) ในหลักสูตร เช่น ALP  
(Advance Leader Program) BLP (Business Leader Program) 
หรือ NLP (New Leader Program) นอกจากจัดฝึกอบรมส�าหรับ 
พนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส�าหรับนักเรียน 35 คน 
โดยนักเรียนจะได้รับโอกาสให้เข้ามาฝึกงานที่แม็คโครเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าท�างานกับบริษัทฯ ในอนาคต

ในปี 2561 พนักงานบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจ�านวน 
9.06 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และพนักงานในระดับผู้จัดการขึ้นไป ได้รับ 
การฝึกอบรมเฉลี่ย 10.39 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ก้าวไกลในทุกวัย ก้าวไปร่วมกัน 
เพ่ือดึงดูดบคุลากรท่ีมศีกัยภาพจากทกุช่วงอายใุห้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของครอบครัวแม็คโครและอยู่ร่วมกับองค์กรในระยะยาว บริษัทฯ 
มุ่งส่งมอบคุณค่าให้แก่พนักงานใน 5 มิติ ได้แก่
1. สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว
2.  ปรับปรุงโครงสร้างด้านสายอาชีพและนโยบายเพื่อให้พนักงาน 

ทกุคนมีโอกาสก้าวหน้าและเตบิโตในสายงานของตนอย่างชดัเจน
3.  มอบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีดีและเหมาะสมส�าหรับ

หน้าที่การงาน
4.  พัฒนาผู้น�าที่มีคุณภาพเพื่อน�าพาพนักงานทุกคนไปในทิศทาง

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  สรรหาพนกังานและสร้างก�าลงัคนให้เพยีงพอส�าหรับการขยายธุรกจิ

ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหน่ึงของความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะปรับเปลี่ยน 
โครงสร้างให้เป็นรปูแบบ “ยดืหยุน่และคล่องตวั” (Agile Organization)  
ซึ่งเป็นแนวคิดการท�างานที่เน้นการร่วมมือกันโดยไม่มีก�าแพงกั้น 
ระหว่างแต่ละแผนก มคีวามยดืหยุน่ สามารถปรับเปลีย่นและตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ  ได้อยา่งทนัท่วงท ีนอกจากนีบ้รษิทัฯ ยังให้ 
ความส�าคัญกับการสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อ 
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมดกว่า 16,000 คน 
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกลุม่เจเนเรชนั X และ Y ซึง่เป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ 
ที่ก�าลังเพิ่มจ�านวนมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษัทฯ เล็งเห็นถึง
แนวโน้มที่กลุ่มเจเนเรชัน X และกลุ่มเจเนเรชัน Y จะสามารถเข้า
มาด�ารงต�าแหน่งระดับผู้บริหารมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้บริหารปัจจุบัน
เริ่มเกษียณอายุ บริษัทฯ จึงต้องเตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนผ่าน
ระหว่างรุ ่นและจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งให้ชัดเจน เพื่อให ้
มั่นใจว่าจะมีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมรับต�าแหน่งต่อไปโดยไม ่
ส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็น 
การสืบทอดและส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร 
รุ ่นก่อนให้กลายเป็นทรัพย์สินทางความรู้ขององค์กร โดยเฉพาะ 
ส�าหรับต�าแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระดับรอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Level) ระดับผู้อ�านวยการอาวุโส 
(Chief Level - 1) ระดับผู้อ�านวยการฝ่าย (Chief Level - 2)  
ระดับรองผู้อ�านวยการฝ่าย (Chief Level - 3) และระดับผู้จัดการ
อาวุโส (Chief Level - 4) บริษัทฯ ประเมินความพร้อมของผู้สืบทอด
ต�าแหน่งโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ผูท้ีพ่ร้อมจะสบืทอดต�าแหน่ง
งานทันที, ในอีก 1 - 3 ปีข้างหน้า หรือในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า ซึ่ง 
ระดับความพร้อมน้ีจะมีผลต่อความเข้มข้นในการพัฒนารูปแบบ 
และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการพฒันาผูบ้รหิาร ซึง่นอกจากด้านความสามารถ
เชงิเทคนคิแล้ว บรษิทัฯ จะพฒันาทกัษะความสามารถด้านการบรหิาร
จัดการใน 3 ด้านหลัก คือ
1. การคดิเร็ว ท�าเรว็ (Speed) หมายถงึ การกล้าคดิ ลงมอืท�า กล้าลอง 

ผิดลองถูกและเรียนรู้จากความส�าเร็จหรือข้อผิดพลาด เพื่อน�าไป
ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. การรูจ้กัท�างานร่วมกนั (Collaborative) ผสมผสาน ร่วมกนัท�างาน  
น�าจดุแขง็ของแต่ละคนในทมีทีอ่าจมคีวามเหมือน ความแตกต่าง 
ทั้งด้านความคิดและประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative and Innovative) กล้าคิด
แตกต่าง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ที่น�าพาองค์กรก้าวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

โครงการ Supervisor Academy Program
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สร้างสรรค์องค์กรแห่งนวัตกรรม
การก้าวสู่ “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ 
ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 เนื่องจากนวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับธุรกิจ ยกระดับประสิทธิภาพในการท�างาน เพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันของบริษัทฯ สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ 
มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความ
ส�าคัญกับการปลูกฝัง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ในองค์กร โดยสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมให้กับพนักงาน 
ทุกระดับ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรมีความตื่นตัวและ
ค�านึงถึงความส�าคัญของนวัตกรรมซ่ึงถือเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยยก
ระดบัประสทิธภิาพในการท�างาน ช่วยประหยดัเวลา ค่าใช้จ่าย รวมถงึ 
ลดการใช้ทรัพยากรและตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ทั้งน้ี  
แผนก Synergy & Innovation เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน 
และกระตุน้ให้เกดิการพฒันานวตักรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
โดยส่งเสรมิการเรยีนรู ้ของพนกังานผ่านเวป็ไซต์ Makro Innovation 
System ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ (E-Learning) เป็นแหล่งความรู้  
และเป็นช่องทางทีพ่นักงานสามารถน�าเสนอโครงการ หรอืไอเดยีต่าง ๆ   
รวมทัง้พฒันาหลักสตูรการฝึกอบรม การสือ่สารภายในและการจัดท�า 
กิจกรรม เช่น กิจกรรมวันนวัตกรรม ประจ�าไตรมาส กิจกรรม
โรดโชว์ตามภูมิภาคและสาขาแม็คโคร และน�าผลการด�าเนินงาน  
รวมถงึแผนงานในปีถดัไปมารายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่ทราบ 
เป็นประจ�าทุกปี โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการสร้างพนักงานให้ 
เป็น “นวัตกร” ได้ 5,000 คนภายในปี 2565 และการเพิ่มจ�านวน
พนักงานทีร่บัรู้และเข้าใจในเร่ืองนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง โดยพนกังาน
ของบริษัทฯ บางส่วนได้มีส่วนร่วมท�าโครงการจนส�าเร็จ และผ่าน
เกณฑ์การเป็นนวัตกรแล้ว จ�านวน 129 คน 

บริษัทฯ ได้วางระบบการจัดการนวัตกรรมอย่างรอบด้าน ครอบคลุม
ตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง
พนักงานระดับปฏิบัติการที่ประจ�าอยู ่ในสาขาของศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าแม็คโครได้มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 4 มิติ 
ได้แก่ การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Process Innovation) การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) การสร้างสรรค์
บริการใหม่ (Service Innovation) และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ 
(Business Model Innovation) นอกจากนี้ แผนกฯ ยังก�าหนดให้
มีผู้ที่ท�าหน้าที่เป็น “Innovation Leader” หรือผู้น�าด้านนวัตกรรม
ของแต่ละแผนก โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติชอบคิดค้น 
สิ่งใหม่ ๆ  มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพ่ือสร้างพนักงาน 
ต้นแบบที่เป็นก�าลังส�าคัญในการส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมงานตระหนักถึง 
ความส�าคัญด้านนวัตกรรมอีกด้วย ที่ส�าคัญบริษัทฯ สนับสนุนให ้
ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่ายงานต่าง ๆ  เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กับพนกังาน 
เปิดโอกาสให้ทุกคนน�าเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะลองท�า

ในด้านการพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ “Young 
Talent” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพได้พัฒนา
ทักษะและเติบโตในสายงานอาชีพของตนเอง ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 23 คน 

สิ่งที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คือ การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ซ่ึงจะช่วยหล่อหลอมให้พนักงาน
ในทุกระดับเติบโตและท�างานร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี 
บริษัทฯ จึงเน้นย�้าการปลูกฝังค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็น
คนแม็คโคร” ให้กับพนักงานทุกคนนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาร่วมงาน
กบับรษิทัฯ ผ่านการด�าเนินกจิกรรม Makro Day One ซ่ึงประกอบไป 
ด้วยการให้ความรู้ในการท�างานและพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครจะเข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกครั้ง เพื่อต้อนรับพนักงานอย่างอบอุ่น ส�าหรับพนักงานส�านักงาน
ใหญ่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้  
ก้าวต่อไปของบรษิทัฯ คอื การพฒันากรอบ “ผูน้�า 4.0” (Leadership 
4.0) ซึ่งเป็นการยกระดับพัฒนาทักษะของพนักงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ไม่ใช่เพียงแค่ส�าหรับผู้บริหารเท่านั้น 
แต่ส�าหรับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าว 
ต่อไปบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เป็นธรรมและดูแลสวัสดิภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าสมาชิกครอบครัวแม็คโครทุกคนมีความสุขในทุก ๆ  วันที่มาท�างาน 
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ด�าเนินงานตามนโยบาย 
ด้านสทิธมินษุยชนและการปฏบิตัต่ิอแรงงาน ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อตกลง 
ด้านสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ โดยก�าหนดให้พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ไม่เลือก 
ปฏิบัติ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ โดยรายละเอียด
ของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน สามารถติดตามได้ในรายงาน 
ความยั่งยืนประจ�าปีของบริษัทฯ

กิจกรรม Makro Day One
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สิ่งใหม่ ๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการและแนวคิดเร่ืองนวัตกรรมถูก 
ปลูกฝังทั้งจากระดับสาขาขึ้นไป และจากระดับผู้บริหารลงมา โดย 
แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการการท�างานของบุคลากรทุกคน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมหลากหลาย 
รปูแบบ อาทิ กจิกรรมการสรรหานวตักรรม 1 หน่วยงาน 1 นวตักรรม 
งาน Innovation Day ภายใต้แนวคิด “365 Days Innovation 
Around You” และการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแม็คโคร 4.0” 
(Makro 4.0 Innovation Award) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่าง 
เป็นทางการ เพือ่เป็นเวทใีห้โครงการท่ีประสบความส�าเรจ็ ได้มาแสดง
ผลงานอันภาคภูมิใจ และจุดประกายพนักงานให้สนใจในนวัตกรรม
การผนึกก�าลังความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน

โครงการ “ระบบจัดการพื้นที่เช่า (RSM)”

จะช่วยเสริมสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจแม็คโครในยุค 4.0 และ 
ธุรกิจทั้งเครือ ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 บริษัทฯ  
ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม (President Award) ในงาน 
ประกวดรางวลันวตักรรม “President Award 2017 - 2018” จัดโดย 
CP ALL จากโครงการ “ระบบจดัการพืน้ทีเ่ช่า (RSM)” ซึง่เป็นโครงการ 
พัฒนาระบบการบริหารสัญญาเช่าพื้นท่ีของแม็คโครทั่วประเทศ
ท�าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเช่า และเพิ่ม 
โอกาสในการเก็บค่าเช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับ 
รางวัลชมเชย ด ้านนวัตกรรม จากโครงการ “Document 
e - Meeting for BoD's” โดยฝ่ายกฏหมาย ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วย
ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานในการเตรียมเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล 
“Process Excellence Award 2018” จัดโดย CP ALL ประเภท
รางวัลสู ่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการ ระดับ Silver จ�านวน 
2 โครงการ ได้แก่ “สั่งสินค้าเร็ว ได้สินค้าสด” เป็นโครงการที่ช่วยลด
เวลาในการท�างานของพนักงานในสาขาในส่วนของแผนกอาหารสด  
ช่วยให้การสั่งสินค้าท�าได้รวดเร็ว แม่นย�ามากขึ้นรวมทั้งช่วยให้
สาขามีสินค้าขายได้ทันเวลาในปริมาณท่ีเหมาะสมและโครงการ 
“U - project on web” ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการผ่านกิจกรรม “แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา 
ร้านค้าปลกีท้องถิน่” ซ่ึงเป็นโครงการทีม่ผีูมี้ส่วนได้เสยีเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ�านวนมาก เช่น มหาวิทยาลัย 85 แห่ง นักศึกษากว่า 4,000 คน 
เจ้าของร้านค้าปลกีกว่า 850 ร้านค้า ซึง่เป็นการเปลีย่นการจดัการจาก
รูปแบบ Manual เป็นผ่านทางเว็บไซต์ 
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การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารบริหารจดัการ ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
โดยได้บูรณาการ การจัดการภายใต้ข้อก�าหนดกฎหมาย ส�าหรับการด�าเนินกิจการของแม็คโคร  
ขอบเขตครอบคลมุทกุสาขา คลงัสนิค้า และส�านกังานใหญ่   เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีแก่พนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจน ลูกค้า ผู้มาใช้บริการ 
ภายใต้พื้นที่ในก�ากับดูแลของทางบริษัท 

นบัตัง้แต่เริม่ก่อต้ังจนถงึปัจจุบนั บรษิทัฯ มุง่มัน่ให้เกดิการพฒันาด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้วยการก�าหนดความมุ่งมั่นที่จะท�าทุก
วถิทีางเพ่ือให้เกดิความปลอดภยัในการท�างาน รวมถงึสุขภาพอนามยั
ที่ดีของพนักงานทุกคน ก�าหนดเป้าหมาย การไม่มีอุบัติเหตุในการ
ท�างานถึงข้ันหยุดงาน ทั้งของพนักงานประจ�า พนักงานส่งเสริมการ
ขาย พนักงานจ้างเหมา รวมถึงลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึง
	การมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัย
	การจัดท�าระบบการท�างานที่ปลอดภัย รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการท�างาน
	ก�าหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพ่ือให้พนักงานที่

เกีย่วข้องมีความมัน่ใจในการปฏบิตังิาน และลกูค้ามคีวามมัน่ใจใน
การใช้บริการ

	จดัให้มกีารฝึกอบรม สมัมนาแนะน�าให้ความรูแ้ก่พนกังาน เกีย่วกบั 
สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในเวลางานและ
นอกเวลางาน ได้แก่ การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  
การจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” การจัดส่งพนักงานเข้ารับ

การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร และการรณรงค์ “แม็คโคร ขับขี่ปลอดภัย” เป็นต้น

	จดัให้มสีภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างานทีถ่กูสขุอนามัย 
รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริหาร ด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  
และน�าไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามนโยบายโดย
	ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 

ความเข้มแข็งของการจัดการภายในสาขาและส�านักงานใหญ ่
โดยก่อตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างานขึ้น ในทุกสาขาภายใต้ข้อก�าหนดของ 
กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
รวมถึงการป้องกนัอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานและสภาพทีไ่ม่
ปลอดภัย อันน�าไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
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	ก�าหนดกลยทุธ์การตรวจประเมนิความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมนิจาก
กลุ่มธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการของแต่ละสาขามี
ความปลอดภัย อันเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อน�ามา
ปรับปรุงและพัฒนา ในงานด้านความปลอดภัยของสาขา และ 
คลังสินค้า

	ก�าหนดกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น ผ่าน  
Leadership Engagement เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยในกลุ่มผู้บริหารของสาขา และถ่ายทอดส่งต่อยัง 
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละล�าดับช้ัน และก�าหนดดัชนีช้ีวัด เพื่อให้เกิด 
การวัดผลได้เชิงประจักษ์ อันน�าไปสู่จิตส�านึกและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยขององค์กรอย่างยั่งยืน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เป็นปีของการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Safety Culture and Sustainability)  
ผ่านกลยุทธ์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร การตรวจ
ประเมินโดยคณะกรรมการการตรวจประเมินภายนอกและ 
Leadership Engagement มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
การปฐมนิเทศพนักงานโดยบรรจุหลักสูตรการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงการจัดอบรม
สร้างเสรมิวฒันธรรมความปลอดภัยขององค์กรให้กบัผูบ้รหิารใหม่ของ
สาขา รวมทัง้จดัให้มรีะเบยีบปฏบิตั ิข้อบังคบัการท�างาน ให้แก่พนกังาน
และผู้รับเหมา เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�างาน ให้สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ  
จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน ตาม 
ความเสีย่งของงาน ครอบคลมุทัง้ส่วนของพนกังานและผูร้บัเหมาประจ�า 
และจัดให้มีรายงานอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้น ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง 
ท�าการสอบสวนอุบัติการณ์เพื่อหาสาเหตุ ก�าหนดมาตรการการแก้ไข
ป้องกัน และรายงานตรงต่อผู้บริหารทั้งสาขาและส�านักงานใหญ ่
ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการสนบัสนนุการสร้างจติส�านกึด้านความปลอดภยั 
อันน�าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร จัดให้มีการตรวจ
ประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน อาทิ การตรวจวัดสภาพแสง 
เสยีง ความร้อนในสถานท่ีท�างาน การตรวจวัดคณุภาพอากาศในอาคาร 
ส�านักงาน เพ่ือใช้ในการปรับสภาพการท�างานให้มีความเหมาะสม  
มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีการตรวจประเมิน
ปัจจยัเสีย่งด้านอาชวีอนามยัในพืน้ทีท่�างาน โดยแพทย์อาชวีเวชศาสตร์ 
และจัดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน เพื่อเป็น 
การเฝ้าระวังและส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของสาขา ให้มีความยั่งยืน 
เน้นการจัดการภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็นแนวทางเดียวกัน
กับการจัดการของภาครัฐ ในปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาภายในประเทศ
ทีไ่ด้รบัรางวลัสถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมทั้งสิ้น 52 สาขา
โดยแบ่งเป็น รางวัลระดับประเทศ จ�านวน 22 สาขา ระดับจังหวัด 
25 สาขา และประกาศนียบตัรชมเชยระดบัจงัหวดั 5 สาขา ตามล�าดบั  
อกีทัง้ ได้รับรางวลั กจิกรรมการรณรงค์ลดสถติอิบัุติเหตุจากการท�างาน
ให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับประเทศ จ�านวน 
1 สาขา การเข้าร่วมการตรวจประเมินด้าน Sustainability Report 
Assurance ตามแนวทาง GRI Standard เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
แนวทางการจัดการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยท่ี
เป็นสากล ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยดชันีชีว้ดัด้านความปลอดภยั (Safety 
Index) ของทุกสาขา โดยพิจารณาจากอัตราการบาดเจ็บในการ
ท�างานถึงขั้นหยุดงาน (Lost time injury frequency rate : LTIFR)  
อยู่ที่ระดับ 2.26 เทียบจาก ชั่วโมงการท�างาน 1 ล้านชั่วโมง

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทัฯ ค�านึงถงึการด�าเนินธรุกจิให้ควบคูไ่ปกบัการรักษาสิง่แวดล้อม 
การเคารพในสิทธิของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการไม่กระท�าการ
ใด ๆ  อันส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดย
รอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
ความตั้งใจในการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจาก
การประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ได้ถกูผนวกเข้าเป็นหนึง่ในแผนกลยทุธ์
แม็คโคร 4.0 การด�าเนินการภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่
ต้นไปจนถึงปลายห่วงโซ่อุปทาน โดยอาศัยการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
เสียท่ีหลากหลาย อาทิ การร่วมมือกับคู่ค้าในการสรรหาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และได้เลือกใช้สินค้าที่ตรงตามความต้องการ การบริหารจัดการ 
สิง่แวดล้อมภายในศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โคร จดัให้มกีารคดัแยกวัสดุ
เหลือใช้และสิ่งปฏิกูลภายในกิจการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง 
เหมาะสม รวมถึงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการ
จัดการน�้าเสียจากการด�าเนินธุรกิจผ่านระบบบ�าบัด และจัดโครงการ 
Zero wastewater discharge น�าน�้าจากการบ�าบัดมาใช้ในพื้นที่ 
สีเขียวภายในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร เพื่อไม่ให้ของเสียไหลออก
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สู่ชุมชน เป็นการประหยัดน�้า และเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของ
สาขา อกีทัง้บริษทัฯ ยงัรเิร่ิมขยายขอบเขตการด�าเนินการให้ครอบคลมุ
การจัดการของเสีย เช่น โครงการศึกษาการจัดท�าวัสดุปรับปรุงดิน 
จากเศษอาหาร สิง่เหล่านีถ้อืเป็นการวางรากฐานเพือ่ก้าวเข้าสูเ่ป้าหมาย 
การเป็นต้นแบบของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าที่ไม่มีของเสียในอนาคต

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงาน ระบบมาตรฐานสากล
ที่มีความเข้มข้นได้ถูกน�ามาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
ดังกล่าวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาถึงแนวทางการด�าเนินการ
ภายใต้ข้อก�าหนด ปรับปรุง พัฒนา ระบบการจัดการพลังงานของ 
บริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบการจัดการ
พลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System)  
หรอื ISO 50001:2011 เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้วเมือ่วันท่ี 15 มถินุายน 2561  
ซึง่ขอบเขตครอบคลุมส�านกังานใหญ่ และศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โคร 
จ�านวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาศาลายา สาขานครอนิทร์ สาขาคลองหลวง 
และสาขานครนายก เพื่อเป็นการยกระดับระบบจัดการด้านพลังงาน 
ให้มีความถูกต้องแม่นย�า สร้างความเชื่อถือในระดับสากลและเกิด 
ความยัง่ยนืด้านการจดัการพลงังานขององค์กร ผลส�าเร็จจากความต้ังใจ 
ในการด�าเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการ
เชิดชูเกียรติจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลงังาน ในฐานะสถานประกอบการทีม่ผีลงานดเีด่น   โครงการ
ส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001 เมื่อ 
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 

อย่างไรก็ตามการสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงาน เป็นส่ิงส�าคัญท่ีบริษัทฯ ถือเป็นพื้นฐานการในด�าเนินการ
ด้านการบริหารจัดการพลังงาน อาทิ การรณรงค์การใช้ทรัพยากร 
ในส�านกังานอย่างคุม้ค่า การก�าหนดให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเมือ่เลกิใช้งาน 
การควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น การด�าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานเป็นสิ่งส�าคัญและต้องด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม
และในทุก ๆ  ที่ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ

มีแผนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการด�าเนินการศูนย์
จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน ร่วมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเป็นการด�าเนินการตามเป้าหมายระดับกลยุทธ์
แม็คโคร 4.0 ในการลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
ร้อยละ 10 ภายในปี 2563

เพ่ือให้การด�าเนินการด้านจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกต้อง 
แม่นย�า และโปร่งใส บริษัทฯ ได้ให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอก
เข้าทวนสอบความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ 
บรษิทัฯ ตามมาตรฐาน GRI Standard เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจในแนวทาง 
การจดัการและข้อมลูด้านพลงังาน การจดัการมลภาวะ การจดัการของ
เสีย สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

การให้ความรู้ การอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษทัฯ มุง่หมายให้เกิดการด�าเนินการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน การปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ให้แก่
องค์กรและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนในการเติม
เต็มความส�าเร็จที่ส�าคัญตามความมุ่งหมายดังกล่าวได้ โดยจัดให้มี 
การอบรมสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ 
รวมถึงผู้บริหารที่เข้าประจ�าที่สาขา โดยก�าหนดให้เข้ารับการอบรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มเข้าท�างานผ่านการปฐมนิเทศ ณ ส�านักงาน
ใหญ่ มุ ่งเน้นการสื่อสารและรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

ผลของการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เหล่าน้ี ได้ถูกรายงานต่อผู้บริหาร
ตามสายงาน เพื่อน�าไปสู่แนวทางการปรับปรุง การก�าหนดแผนงาน
ของแต่ละส่วนงาน และก�าหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ให้สามารถ 
น�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    055





	จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่อง
อาหารและอปุกรณ์” ครัง้ที ่13 ภายใต้ 
แนวคิด “The Inspiration จุด
ประกายความคดิ ต่อยอดธรุกจิคณุ” 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้าน
โฮเรก้าได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ช่องทางทางธุรกิจให้เติบโตขึ้น 

	รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ใน
ฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการ
ภาคเหนอื ซึง่ได้ประกาศแสดงตนเอง 
(Self Declaration) เข้าสู ่ระบบ 
มาตรฐานแรงงานไทย โดยกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

	ร่วมลงนามสญัญาข้อตกลงมาตรฐาน 
ของกรมการค้าภายใน สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดตราดสีทอง

	แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ ร่วมกับ 
มลูนธิิโครงการหลวง จัดงาน "มหกรรม 
สินค้าโครงการหลวงจากยอดดอย 
สู่แม็คโคร ปี 2561" 

	แม็คโคร สาขาแพร่ ร่วมจัดอบรม 
“การบรหิารจดัการร้านค้าปลกีอย่าง
มืออาชีพ” กับบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ�ากัด และผู้เชี่ยวชาญระดับ 
10 สายงานภูมิภาค ในการยกระดับ 
ร้านโชห่วยไทย ด้วยการให้ความรู้
เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าปลีก 
อย่างครบวงจร และเสรมิองค์ความรู ้
ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ร ้านค ้าปลีกชุมชนให ้กลายเป ็น 
ร้านโชห่วยไฮบริดต่อไป

	ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจจัด
กจิกรรม “หม้อไทยไร้สารตะกัว่  คนไทย 
แขง็แรง ประเทศไทยเข้มแขง็” ซึง่จดั 
ต่อเน่ืองมาเป็นปีที ่8 เป็นการรณรงค์ 
ให้ผู้ประกอบการทราบถงึภยัของสาร 
ตะกัว่ทีอ่าจปนเป้ือนจากหม้อก๋วยเตีย๋ว 
ที่ผลิตไม่ได้คุณภาพ และเพื่อเป็น 
การยกระดบัคณุภาพชวีติสร้างความ
ปลอดภัยให้ผูบ้ริโภค

	มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรม
อาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 
จ�านวน 2,628,000 บาท แก่กองทัพ
ภาคที่  2 และจัดหางานจังหวัด
นครราชสมีา เพือ่ส่งเสรมิอาชพีเลีย้ง
ไก่ไข่ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

	ร่วมเป็นสกัขพียานและสนับสนนุการ
ลงนามบนัทกึความร่วมมอืการเลกิใช้
พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม ระหว่าง
สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและภาคีเครือ
ข่ายทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 10 
หน่วยงาน ร่วมกับกรมควบคมุมลพษิ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม เพือ่ตอกย�า้นโยบายของ 
บริษัทฯ ในการเป็นองค์กรที่ใส่ใจ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

	เป ิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขา
ประชาอทุศิ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
ขนาด 1,454 ตร.ม.

	รบัโล่เชดิชเูกยีรต ิในโครงการความ 
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการเกบ็รวบรวมของเสยีอนัตราย
จากชุมชน ผลิตภัณฑ์และเคร่ือง
ใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้ว 
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

ประมวล
เหตุการณ์

ส�าคัญ
ในปี 2561

รับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มอบเงินสนบัสนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่
ผูพิ้การและผู้ดแูลผูพิ้การแก่กองทพัภาคท่ี 2 

และจดัหางานจังหวัดนครราชสีมา

จัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร
และอุปกรณ์” ครั้งที่ 13



	รับมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร
โครงการ “สถานที่จ�าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย ์ที่ ได ้มาตรฐาน” 
จ�านวน 14 สาขา โดยส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์

	รบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคุิณองค์กร  
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมพัฒนา 
ระบบการดูแล ควบคมุและตรวจสอบ 
คุณภาพความปลอดภัยอาหารที่
ผลิตทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร

	ร่วมลงนามในพธิบีนัทกึข้อตกลงเข้า
ร่วมโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอด
การใช้ยาปฏชีิวนะในระบบการผลติ
สินค้าปศุสัตว์” โดยกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	ร ่วมมือกับกระทรวงพาณิชย ์ใน 
การจัดรายการ “รวมใจ เพ่ิมสุข 
ช้อปสนุก ลดรับเปิดเทอม” เพ่ือ 
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงก่อน
เปิดเทอม

	เปิดตัวโครงการ “แม็คโคร คัด
สรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกร 
ไทย” โดยได้ลงนามความร่วม
มอืในการรบัซือ้สนิค้าเกษตรเพือ่
กระจายสู่ผู ้บริโภคทั่วประเทศ 
ร่วมกับกลุ่มสหกรณ์ 7 กลุ่ม

	ร่วมปล่อยขบวนรถผลไม้ที่รับ
ซื้อจากเกษตรกรเพื่อจ�าหน่ายยัง
สาขาทั่วประเทศ ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อ
ผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561

	ร่วมสนับสนุนโครงการ “รักนะ.. 
ระนอง” ครั้ งที่  2  ซึ่ ง เป ็น
โครงการที่ได้รับความร่วมมือ 
จากหอการค้าจังหวัดระนอง 
มูลนิธิ เสริมสร ้างเอกลักษณ ์
ของชาติ หน ่วยงานราชการ
รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน ประชาชน 
จังหวัดระนอง และกลุ ่มเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ โดยแม็คโคร
ให้การสนับสนุนและคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนระนอง
เข้าไปจ�าหน่ายในแม็คโคร

	รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครง 
การสานพลังสร ้างมาตรการ
องค์กรเพ่ือความปลอดภัยทาง
ถนน จังหวัดตราด ปี 2560” 

	เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาแนะน�า
สินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ความรู้ เพ่ิมช่องทางการตลาด
ให้กับเกษตรกร และแนะน�า 
ผู ้ประกอบการในการท�าธุรกิจ 
โชห่วย ภายในงานโครงการประชา
รฐั “สร้างงาน สร้างตลาด สร้าง 
โอกาส สร้างรายได้” เพื่อจังหวัด
บุรีรัมย์

	ร ่วมลงนามสัญญาข ้อตกลง 
โครงการเชื่อมโยงการตลาด
สับปะรดล�าปางแบบย่ังยืน โดย
กลไกสหกรณ์/ประชารฐั ประจ�าปี  
พ.ศ. 2561 กับสหกรณ์ผู ้ปลูก 
สับปะรดล�าปาง จ�ากัด เพื่อ 
ส่งเสริมสหกรณ์ในการบริหาร
จดัการน�าผลผลติสบัปะรดปีการ
ผลิต 2561 กระจายสู่แม็คโคร
ต่อไป

	ร ่วมลงนามสัญญาข ้อตกลง
มาตรฐานของกรมการค้าภายใน 
ในการซื้อขายสินค้าเกษตรของ 
จั งห วัดภาคเหนือ  กับกลุ ่ ม 
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์การเกษตร

	จัดแคมเปญ “แม็คโคร จัดให้  
ปีที่ 6” เพื่อกระตุ้นยอดขายและ 
เพิ่มก�าไรให้แก่ลูกค้าร้านโชห่วย

เมษายน พฤษภาคม

	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลปี  
2561 กับกรมการค ้ าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ จากเกษตรกร 
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
เป็นช่องทางในการกระจายผลไม้
คุณภาพสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

	แม็คโครมิตรแท้โชห ่วย อบรม
หลักสูตร "การจัดการร ้านค ้า
ปลีก" ภายใต้โครงการ “ยกระดับ 
สหกรณ์ไทย - สร้างค้าปลีกไทย 
เข้มแข็ง” ของกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ 
เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกให้เติบโต
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์การบริหารจัดการ
ธุรกิจ

แม็คโคร ให้การสนับสนุนและคัดเลือกผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนระนอง เข้าไปจ�าหน่ายในแม็คโคร

ร่วมมอืกบักระทรวงพาณชิย์ในการจัดรายการ 
“รวมใจ เพิม่สขุ ช้อปสนกุ ลดรบัเปิดเทอม”



	รับใบประกาศนียบัตรในฐานะ
ที่เป็นองค์กรที่ผ่านการรับรอง
ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
ครบถ้วน ภายใต้โครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

	ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จัดการพลังงาน ISO 50001 จาก 
TUV NORD ส�าหรับส�านักงาน
ใหญ่ และศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
แม็คโคร สาขาศาลายา สาขา
คลองหลวง สาขานครนายก  
และสาขานครอินทร์ 

	จัดเวิร์กชอป “แม็คโคร...คู ่คิด
ธุรกิจอาหารครั้งที่ 5” โดยมีเชฟ
ประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ กรรมการ 
การตัดสินการแข่งขันระดับ B  
รับรองโดยสมาคมเชฟโลก และ 
เป็น Executive Chef โรงแรม
อา โนมา  มาร ่ วมถ ่ ายทอด
ประสบการณ์ เพื่อผู ้ประกอบ
การโฮเรก้าในการต่อยอดธุรกิจ

	ลงนามบันทึกข ้อตกลงความ 
ร่วมมอื “ตลาดน�าการผลติ นโยบาย 
เกษตรแปลงใหญ่ ข้าวสารตกัสลิา
ข้าวนาแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 
2561” กับกลุม่นาแปลงใหญ่บ้าน
เหล่าตามา สหกรณ์การเกษตร
บรบือ จ�ากัด ซึ่งแม็คโครจะ 
ส นับส นุนกา ร รั บซื้ อ สิ น ค ้ า
ประเภทข้าวสาร “ข้าวตักสิลา 
ปลอดภัยจากสารพิษ” จาก 
กลุ่มสหกรณ์กว่า 40 ราย บน
พื้นที่กว่า 300 ไร่ ตามนโยบาย
ประชารัฐ โครงการ 1 หอการค้า 
1 สหกรณ์

	ร ่วมมือกับส�านักงานประมง 
และส�านักงานพาณิชย์ จังหวัด
สงขลา เร่งช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรผู้เล้ียง
กุง้จงัหวดัสงขลา จากราคาตกต�า่ 
จัดท�าโครงการน�าร่อง พร้อมเปิด
เทศกาล “แมค็โครชวนกนิกุ้งไทย 
ต่อลมหายใจเกษตรกร”

	เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขา 
สุขุมวิท 71 จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร ขนาด 1,341 ตร.ม.

	เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขา 
นวมินทร์ 70 จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร ขนาด 2,156 ตร.ม.

	เปิด LOTS Wholesale Solutions 
สาขาแรกที่ Pitampura ในกรุง 
นิวเดลี ประเทศอินเดีย

	รับโล่เกียรติคุณ ในงาน “มหกรรม
อาหารปลอดภัย” ในฐานะเป็น
องค์กรที่ร่วมพัฒนาระบบการดูแล 
ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุก 
ขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร พร้อม
มุ ่ งพัฒนาคุณภาพอาหารไทย 
สู่มาตรฐานสากล โดยกระทรวง
สาธารณสุข

	ร่วมลงนามสญัญาข้อตกลงมาตรฐาน
ของกรมการค้าภายในสนับสนุน
การรับซื้อผลไม ้จากเกษตรกร 
ภาคใต้

	จัดงานแถลงข่าวเพื่อตอกย�้าเรื่อง 
การเป็นผู้น�าด้านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยระดับสากล HACCP สร้าง
ความมั่นใจเร่ืองขั้นตอนการผลิต 
เบเกอรีปลอดภัยจากไขมันทรานส์

	ได้รบัโล่รางวลัในฐานะสถานประกอบ
การทีม่ผีลงานดเีด่น โครงการส่งเสรมิ 
ระบบการจัดการพลังงานในระดับ
สากล ISO 50001 จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน 
ส�าหรับส�านักงานใหญ่ และศูนย์
จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขาศาลายา 
สาขาคลองหลวง สาขานครนายก 
และสาขานครอินทร์

	ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ประจ�าปี 2561 ซึ่งมี 
รางวัลระดับประเทศจ�านวน 22 
รางวัล รางวัลระดับจังหวัดจ�านวน 
25 รางวลัและประกาศนยีบตัรชมเชย
ระดับจังหวัดจ�านวน 5 รางวัล จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

	แมค็โคร สาขาหนองคาย ได้รบัรางวลั
การประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการ 
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2561 
จากกระทรวงแรงงาน

กรกฎาคม สิงหาคมมิถุนายน

เปิดให้บรกิาร แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาสขุมุวิท 71 กรุงเทพมหานคร

เปิด LOTS Wholesale Solutions 
สาขา Pitampura สาขาแรกในประเทศอินเดีย

จัดงานแถลงข่าวเพือ่สร้างความมัน่ใจ เร่ือง
ข้ันตอนการผลิตเบเกอร่ีปลอดภยัจากไขมนัทรานส์



	รับมอบโล ่ประกาศเกียรติคุณ 
เพ่ือยกย่องผลการปฏิบัติงานที่
ดีเยี่ยมในส่วนของร้านจ�าหน่าย
สินค้า Q ซ่ึงแม็คโครทุกสาขา
ทั่วประเทศร่วมโครงการ ตาม
โครงการร้านจ�าหน่ายสนิค้า Q จาก
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล ส�านัก 
งานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย จัดหลักสูตร
การฝึกอบรม “อาหารฮาลาลและ 
แนวทางปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
(Halal Training) ประจ�าปี 2561” 
ภายใต ้โครงการฝ ึกอบรมการ
เรียนรู ้ด ้านฮาลาลประเทศไทย 
เ พ่ือพัฒนาและเ พ่ิม ศักยภาพ 
ของพ นัก ง านที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง ใน
กระบวนการ อาหารฮาลาล ซึง่จะน�า 
ไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
บทบัญญั ติของศาสนาอิสลาม 
และสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค
ชาวมุสลิม โดยบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฮาลาลไปแล้ว 
10 สาขาทั่วประเทศ

	จดทะ เบี ยนจั ด ตั้ ง  A RO  
Commercial Company 
Limited ในประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมา โดย บจ.  
แม็คโคร อาร์โอเอช ซ่ึงเป็น 
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ ้น 
ร้อยละ 99.99 เพือ่ด�าเนนิธรุกิจ
ค้าปลกี ค้าส่ง และธรุกจิอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

	ได ้ รับโล ่ประกาศเกียรติคุณ 
การขึ้นทะเบียนโครงการลด 
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(T-VER) จากกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดย 
องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืน
กระจก (องค์การมหาชน) โดย
น�าโครงการเปลี่ยนโคมไฟ LED  
ในสยามแม็คโคร จ�านวน 21 
สาขา ซึ่งจะสามารถลดก๊าซ
เรือนกระจกได้ 2,180 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ต่อปี และผ่านการตรวจรับรอง 
จากองค ์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)

	เปิดแมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ สาขาชะอ�า 
จงัหวดัเพชรบรุ ีขนาด 2,178 ตร.ม.

	เปิด LOTS Wholesale Solutions 
สาขา Akshardham เป็นสาขาที ่2 
ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

	จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ครั้งที่  
10 ด้วยแนวคดิ “โชห่วย 4.0 คูค่ดิ... 
เพือ่ชวีติท่ีดกีว่า” เพือ่ส่งเสรมิและ
พฒันาองค์ความรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบ
การร้านค้าปลีกรายย่อย

	ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สถาน 
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด ่น 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
รางวัลระดับประเทศ จากกลุ ่ม
ธรุกจิ การตลาดและการจดัจ�าหน่าย  
CP ALL

	จัดเวิร์กชอป “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจ 
อาหารครั้งที่ 6” โดยมีเชฟวิลแมน  
ลอีอง ประธานองค์กร World Chefs  
without Borders มาร่วมถ่ายทอด 
ประสบการณ์ เพื่อผู้ประกอบการ 
โฮเรก้าในการต่อยอดธุรกิจ

	แม็คโคร สาขาแม่สอด เข้ารับ
รางวัลประกวดสุดยอดส้วมแห่ง
ปี 2560 ระดับประเทศ ในงาน 
“วันส ้วมโลก” จากกระทรวง
สาธารณสุข

	เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขา
อ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ขนาด 2,084 ตร.ม.

	เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขา
สุขสวัสดิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ขนาด 1,987 ตร.ม.

	เป ิดแม็คโคร สาขากบินทร ์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 6,921 
ตร.ม.

	ร่วมลงนามในบันทกึข้อตกลงความ 
ร่วมมือโครงการ "ท�าความดีด้วย 
หวัใจ ลดรบั ลดให้ ลดใช้ถงุพลาสตกิ" 
กบักรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

	แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาหัวหิน 
ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง  
ในงาน “เทศกาลผลิตภัณฑ์โครง 
การหลวงปี 2561” เพือ่ช่วยรณรงค์
ให้คนไทยสนับสนุนสินค้าเกษตร
คุณภาพจากเกษตรกรชาวเขาที่อยู่
ในพื้นที่ของโครงการหลวง 

	สนันสนุนโครงการร้านค้าชุมชน
คนเมืองลี ต�าบลเมืองลี อ�าเภอ
นาหม่ืน จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริม 
อาชีพแก่คนพิการ โดยมอบทุน 
1,752,000 บาท

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

แม็คโครได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จดัหลักสตูรการฝึกอบรม “อาหาร ฮาลาล
และแนวทางปฏิบตักิารอตุสาหกรรม”

เปิด LOTS Wholesale Solutions 
สาขา Akshardham เป็นสาขาที่ 2 ในประเทศอินเดีย

โครงการ “ท�าความดด้ีวยหัวใจ ลดรับ ลดให้
ลดใช้ถุงพลาสตกิ”



 



ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นภาคธุรกิจท่ีมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย และเป็นส่วนที่ส�าคัญส่วนหนึ่งของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(GDP) ซึง่ภาพรวมของธรุกิจค้าปลกีค้าส่งยงัคงเตบิโตได้จากก�าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคทีป่รับตัวดีขึน้จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิไทย การเติบโตของ 
ภาคการท่องเที่ยว และการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าที่มีการเติบโตร้อยละ 3.9 โดยเป็นผลมาจาก (1) การฟื้นตัว
ของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน (2) การใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ และ (3) การส่งออกที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม การส่งออก และการบริโภคภาคเอกชน

          

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและดัชนีค้าส่งค้าปลีก

การส่งออก การบริโภคภาคเอกชน
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อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5.3%
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ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (แกนซ้าย) ดัชนีค้าส่งค้าปลีก (แกนขวา)
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ทั้งนี้ รูปแบบร้านค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถจัด
แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 1

1) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Discount Store/Supercenter/ 
Hypermarket) หมายถึง ร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 1,000 
ตารางเมตรขึ้นไป จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน
ทั้งหมวดอาหาร (Food) และหมวดที่มิใช่อาหาร (Non-Food) 
มีกลยุทธ์การตลาดที่ส�าคัญคือ รูปแบบร้านค้าทันสมัย ท�าเล 
สิง่อ�านวยความสะดวก และสามารถจ�าหน่ายสนิค้าทีต่�า่กว่าราคา
ตลาด ได้แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี

2)  ร้านค้าส่งขนาดใหญ่บริการตนเอง (Cash & Carry) หมายถึง 
ร้านค้าส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป จ�าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน ทั้งหมวดอาหาร (Food) และ
หมวดทีม่ใิช่อาหาร (Non-Food) โดยสดัส่วนหมวดอาหาร (Food) 
มากกว่าสินค้าหมวดที่มิใช่อาหาร (Non-Food) และขายสินค้า
ในปริมาณมาก หรือเป็นขนาดหีบห่อ (pack size) ราคาขายส่ง  
ได้แก่ แม็คโคร

3) ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) หมายถึง ร้านค้าปลีก 
ที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้นไป จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค
บรโิภคในชวีติประจ�าวนั โดยเฉพาะหมวดอาหารทีม่คีวามสดใหม่
และหลากหลายของสินค้า และหมวดอื่น ๆ  ราคาจ�าหน่ายตาม
ราคาตลาด เช่น ท๊อปส์ ฟู้ดแลนด์ เป็นต้น

4) ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Stores/Express/Mini Mart)  
หมายถึงร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่ขายต้ังแต่ 40 ตารางเมตรขึ้นไป  
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน ท้ังสินค้าอาหาร 
และสินค้าประเภทที่มิใช่อาหาร เน้นการบริการ ให้ความสะดวก 
แก่ลูกค้าจึงเลือกท่ีจะตั้งร้านในแหล่งชุมชน และเปิดบริการ 
24 ชั่วโมง เช่น เซเว่น อิเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท เป็นต้น

1 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2559). รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง โครงสร้างธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่ง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

5) ห้างสรรพสินค้า (Department Store) หมายถึง ร้านค้าปลีกที่
มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป จ�าหน่ายสินค้าหลาก
หลายชนิด โดยเน้นที่สินค้าประเภทที่มิใช่อาหาร สินค้าที่ทันสมัย 
คุณภาพสูง จัดเรียงสินค้าเป็นแต่ละแผนกอย่างชัดเจน ราคา
จ�าหน่ายตามราคาตลาดหรือสูงกว่าราคาตลาด โดยมีพนักงาน
บริการหน้าเคาน์เตอร์/พนักงานเดินบิล เช่น ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน เป็นต้น

6) ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) และร้านสินค้าเฉพาะ
อย่างราคาถูก (Category Killer) หมายถึง ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป และขนาดเล็ก 
ทีม่พ้ืีนทีข่ายตัง้แต่ 200 ตารางเมตรขึน้ไป จ�าหน่ายสนิค้าประเภท
ที่มิใช่อาหารเฉพาะอย่าง มีความหลากหลายในชนิดสินค้า 
หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามหรือเพื่อสุขภาพ 
อปุกรณ์กฬีา เป็นต้น โดยมพีนักงานเป็นบคุลากรทีมี่ความรูค้วาม
เช่ียวชาญในสินค้าน้ัน ๆ  มาบริการให้ค�าแนะน�าอย่างมีคุณภาพ 
ราคาสินค้าค่อนข้างสูง เช่น วัตสัน บู๊ทส์ เป็นต้น

ส�าหรับปี 2561 ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่าง 
ต่อเน่ืองโดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 แม้ว่า 
ในไตรมาส 3 จะเตบิโตลดลงเลก็น้อยจากการชะลอตวัของการส่งออก 
2) การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว จากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เพิ่มข้ึน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    063



ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ในไทยยังคงมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือขยายฐานลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองหลักต่าง ๆ  
และเพือ่ท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ โดยแนวโน้มของการขยายสาขาจะเน้นรูปแบบขนาดเลก็มากขึน้ ส่วนการขยาย
สาขาของรูปแบบขนาดใหญ่อย่างไฮเปอร์มาร์เก็ตนั้นเริ่มชะลอลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อจ�ากัดด้านกฎหมายผังเมือง 
และพืน้ทีข่นาดใหญ่ทีห่ายากขึน้ นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการเริม่พจิารณาคดัเลอืกท�าเลและโมเดลธรุกจิด้วยความระมดัระวงัมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ
การขยายสาขาในกรุงเทพฯ ที่เริ่มมีความหนาแน่นของร้านค้าสูงและมีการแข่งขันในแต่ละพื้นที่มาก

รูปแบบสาขา
จ�านวนสาขา ณ สิ้นปี

เพิ่มขึ้น
2560 2561

	มินิบิ๊กซี
	บิ๊กซี
	บิ๊กซี มาร์เก็ต
	บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
	บิ๊กซี จัมโบ้

650
121
60
16
3

800
129
60
16
3

+150
+8

-
-
-

	เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
	เทสโก้ โลตัส ตลาด
	เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นสโตร์ 
	และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า

1,557
194
192

1,607
195
205

+50
+1

+13

	7-11 10,268 10,988 +720

	แม็คโคร และสยามโฟรเซ่น 123 129 +6

	แม็กซ์แวลู ทันใจ
	แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต

49
31

51
30

+2
-1

	แฟมิลี่มาร์ท
	ท็อปส์ เดลี่
	ท็อปส์ มาร์เก็ต/ซุปเปอร์

1,136
64
90

1,186
68
96

+50
+4
+6

ที่มา : Euromonitor

อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยม
ซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในกลุ่ม Modern Trade ต่างเร่งปรับตัวเพื่อพร้อมส�าหรับการแข่งขัน และ
ความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel คือการท�าตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน ์
ที่ขายสินค้าได้ทุกรูปแบบเพื่อเตรียมรับมือกับการเข้ามาของร้านค้าออนไลน์ ท�าให้ในอนาคตผู้ประกอบการยังคงมีการขยายสาขาควบคู่ไปกับ
การขยายไปสู่ออนไลน์มากขึ้น โดยมีการน�ากลยุทธ์ O2O (Online to Offline) มาเชื่อมต่อการให้บริการร้านค้าปลีกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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แผนงาน
ในอนาคต

ด้วยรูปแบบพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปในยุคดจิิทลั และการแข่งขนัทางธรุกิจทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศทีเ่พ่ิมสงูขึ้น บริษัทฯ จึงมุง่ด�าเนนิธรุกิจตามกลยุทธ์แมค็โคร 4.0 โดยเน้นการขับเคลือ่นองค์กร
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามเป้าหมาย 6 ประการ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
ขององค์กร คือ “เป็นที่หนึ่งในเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ส�าหรับผู้ประกอบการ
มอือาชพี” ตอกย�า้ความไว้ใจของลกูค้าถึงจุดยืนการเป็น “คู่คิด…เพ่ือชวิีตทีด่กีว่า” พร้อมผนกึก�าลงัด้วย
บุคลากรคุณภาพ องค์ความรู้ และประสบการณ์บนเส้นทางสายธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกว่า 29 ปี ซึ่งบริษัทฯ 
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงผลักดันส�าคัญที่เก้ือหนุนให้บริษัทฯ เติบโตเคียงคู่ผู้ประกอบการและสังคม
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

โครงการขยายธุรกิจภายในประเทศ
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ ่งเน้นการ
พัฒนารูปแบบสาขาให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
การให้บริการด้านอาหาร (Food Service) ซึ่งสอดรับการเติบโตของ 
ภาคการท่องเทีย่วของประเทศตามนโยบายภาครฐั และยงัคงให้ความ
ส�าคัญกบัการต่อยอดธรุกจิค้าปลกีในรปูแบบดัง้เดมิ สูก่ารเป็นผูส่้งมอบ
โซลชูนัแก่ผูป้ระกอบการผ่านการจัดหาสนิค้าคณุภาพเยีย่มและบรกิาร
แบบครบวงจร ครบจบในที่เดียว โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้
บริการใหม่ ๆ  ท่ีตรงใจและตอบโจทย์ความต้องการ ตลอดจนพัฒนา
รปูแบบธรุกจิให้มเีอกลักษณ์และหลากหลาย โดยพจิารณาขยายสาขา
รูปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสที่มีพื้นที่ขายเฉลี่ย 1,000 - 3,000 
ตารางเมตร และแม็คโคร ฟูดช้อปที่มีพื้นที่ขายเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตรเป็นหลัก เพื่อเข้าถึงลูกค้าผู้ประกอบการและผู้ประกอบ
การโฮเรก้าในพื้นท่ีท่องเท่ียวและพื้นท่ีชุมชนเมืองท่ีมีศักยภาพสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายการให้บริการส่งสินค้า โดยเฉพาะ
อาหารสด ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบวัตถุดิบชั้นเยี่ยม
พร้อมปรุงให้แก่ผู้ประกอบการ

เข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ประกอบกับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมุ่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เป็นช่องทางใหม่ในการท�าธุรกิจ โดยก�าหนดเป็นแผนงาน 
การพัฒนาธุรกจิด้านพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E - Commerce) เริม่ต้น 
ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับกระบวนการซื้อขายแบบ
ออนไลน์และการบริการลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง (OMNI - 
Channel Sales and Services) ตลอดจนด�าเนินงานตามกลยุทธ์ 
Online to Offline (O2O) เชื่อมต่อกิจกรรมของลูกค้าสมาชิกที่อยู่
บนโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน อาทิ การเปิดบริการแหล่ง
รวบรวมวัตถุดิบพรีเม่ียมจากบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่ง 
มีชื่อว่า “Food Diary” ผ่านช่องทางออนไลน์ของร้าน “Happy 
Fresh” และ “HonestBee” การให้บริการสั่งซื้อผ่าน Makroclick.
com และการจัดส่งสินค้า รวมถึงการแบ่งพื้นที่ในสาขาเพื่อรองรับ
การช�าระเงินแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท�าการศึกษา
และพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้ออ�านวย
ให้ลูกค้าสมาชิกสามารถเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายได้จากทุก 
ช่องทาง ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญในการขยายฐานลูกค้า ตลอดจนสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ลูกค้าสมาชิกแต่ละราย ก่อนปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ควบคู่ไปกับการ
สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการโชห่วยในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือต่อยอดธุรกิจ สร้างความแตกต่าง ก้าวทันความเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

โครงการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
บรษัิทฯ ยงัคงขยายธรุกจิไปยงัประเทศทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตอย่างต่อ
เนือ่ง ซ่ึงประกอบไปด้วยประเทศกมัพชูา อินเดีย สาธารณรฐัประชาชนจนี 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เล่นในระดับ 
ภูมิภาคโดยเน้นการขยายตัว ด้วยรูปแบบร้านค้าท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการศึกษาและท�าความเข้าใจในความ
แตกต่าง วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ท ้อง
ถิ่น ตลอดจนแบ่งกลุ ่มลูกค้าอย่างชัดเจน ซ่ึงถือเป็นส่วนส�าคัญ
ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ไป
ด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ ่งขยายธุรกิจบนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดความส�าเร็จของแต่ละประเทศ โดยน�าองค์ความรู้ 
และจุดเด่นของแต่ละประเทศมาถอดบทเรียนสู ่การพัฒนาเป็น 
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การน�าเทคโนโลยีทันสมัยของ 
ประเทศอินเดียมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบดิจิทัล การน�าเอา 
ประสบการณ์และความส�าเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) และการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล
ของประเทศไทยสู่การวางระบบ E - Commerce ในประเทศกัมพูชา 
การศึกษาปัจจัยความส�าเร็จของประเทศจีนในการวางแพลตฟอร์ม
รองรับสังคมไร้เงินสด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้น 
การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง

ในด้านการขยายเครือข่ายธุรกิจให้บรกิารด้านอาหาร (Food Service) 
สู ่สากล บริษัทฯ ได้จัดตั้งกลุ ่มธุรกิจ Food Service APME 
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บริการด้านอาหารของ 
บริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม 6 ประเทศหรือพ้ืนที่ ได้แก่ ไทย กัมพูชา 
เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่ง 
สูก่ารเป็น “ทีห่นึง่เรือ่งการจดัหาสนิค้าเพือ่ธรุกจิอาหารแบบครบวงจร 
ส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวัน 
ออกกลาง” โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนการด�าเนินงานระยะ 5 ปี  
ซึ่งเน้นการสร้างความแตกต่างของแบรนด์ การสร้างทีมงานที่มีความ 
เช่ียวชาญในการท�าธรุกจิด้านอาหาร การพฒันารปูแบบการให้บริการ 

แบบครบวงจร การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการด�าเนินธุรกิจ  
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่มใน 
การด�าเนินธุรกิจ (Value Creation) เช่น การขยายธุรกิจร้านอาหาร 
ภายใต้ชื่อ MAXZI The Good Food Shop ในเมืองดูไบ เพื่อ
เจาะกลุ่มลูกค้าระดับผู้บริโภค เป็นต้น 2) การพัฒนาบุคลากร เน้น 
การพัฒนาให้คนภายในองค์กรได้มีโอกาสก้าวหน้าในการประกอบ
อาชพี และการศกึษาผลการประเมนิความรู้สกึผกูพันของบคุลากรทีม่ี 
ต่อองค์กร (Engagement Survey) เพ่ือวางแผนพัฒนาบคุลากรทัง้ใน 
ด้านทกัษะ สภาพแวดล้อมการท�างาน และสวัสดิภาพของพนักงาน และ  
3) การสร ้างทีมและการพัฒนาทักษะความเป ็นผู ้น�า พร ้อม
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ ์

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ Food Service APME ยังคงมุ่งหน้าศึกษา 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์เฉพาะของตนเอง (Own Brand) 
อีกทั้งปรับปรุงการให้บริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า
มากยิ่งขึ้น (Customization) ทั้งหมดน้ี ล้วนสืบเน่ืองมาจาก
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร โดยบูรณาการ 
การท�างานของทั้งสองแบรนด์ ได้แก่ สยามฟูด เซอร์วิส และ 
Indoguna ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวสู่ตลาด
ใหม่  ๆ  ในต่างประเทศบนรากฐานที่มั่นคง ในปี 2562 กลุ ่ม
ธุรกิจ Food Service APME วางแผนต่อยอดความส�าเร็จ 
จากการเปิดส�านักงาน Indoguna (Cambodia) Company Limited 
ในกรงุพนมเปญ เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าผูป้ระกอบการ
โฮเรก้าในพื้นที่ดังกล่าว

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
น�ามาซึ่งความท้าทายของบริษัทฯ ในการจัดหาและสร้างบุคลากร 
ที่มี ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ บริษัทฯ จึงมุ่งขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ์ “สร้างคนให้เติบโต” หรือ “Grow 
our People for Growth - G4G” ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา
บุคลากรที่มีความหลากหลาย การพัฒนาทักษะของบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ และการสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้
อย่างรวดเร็วด้วยการบริหารจัดการแบบ “ยืดหยุ่นและคล่องตัว” 
(Agile Project Management) นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดน้ันถอืเป็นอกีหน่ึงประเดน็ทีบ่ริษทัฯ ให้ความส�าคญั  
โดยบริษัทฯ เน้นการสร้างเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับพนักงาน  
ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ที่เหมาะแบบเฉพาะเจาะจงส�าหรับแต่ละ 
ต�าแหน่งงาน (Functional Capability) อาทิ ด้านการตลาดดิจิทัล 
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เป็นต้น โดยมุ่งให้พนกังานสามารถพฒันาใช้เทคโนโลยใีห้เป็นส่วนหนึง่ 
ของการท�างาน หรือน�าไปต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมให้เกิดข้ึน
ในองค์กร บริษัทฯ ยังจัดให้มีโปรแกรมเตรียมความพร้อมส�าหรับ
บุคลากรที่ต ้องไปประจ�าท่ีสาขาต่างประเทศ เพื่อให้พนักงาน 
มีความมั่นใจ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี ควบคู ่ไปกับการวางกลยุทธ์เพื่อสรรหาบุคลากรในท้อง
ถิ่น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปในประเทศต่าง ๆ  อีกด ้วย

บริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มอายุ 
คนท�างาน ดังน้ัน การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้คนทุกรุ่นท�างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทฯ 
เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปลูกฝังดีเอ็นเอความเป็น 
แม็คโครแก่พนักงานด้วยค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็น 
คนแมค็โคร” และกรอบ “ผูน้�า 4.0” (Leadership 4.0) ซึง่อยูร่ะหว่าง 
การพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อยกระดับทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ท้ังหมดนี้ เพื่อสร้างแบรนด์ “แม็คโคร”  
ให้แข็งแกร่งในฐานะองค์กรที่น่าท�างานในตลาดแรงงานคุณภาพ 
ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ยงัมแีผนน�าผลการประเมนิความรูส้กึผกูพนั 
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กรมาปรับปรุงเพื่อมุ ่งสู ่การเป็น “1 ใน 
5 องค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วย” อย่างแท้จริง

โครงการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม 
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนสู่การเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” 
ผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือจุดประกายความเป็น “นวัตกร” ในตัว
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้
คดิค้น สร้างสรรค์นวตักรรมสูก่ารน�าไปปฏบิตัจิรงิ โดยเริม่ต้นทีก่ารวาง 
ระบบการจัดการนวัตกรรมของแม็คโครให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็น 
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E - Learning) ผ่านเว็บไซต์ Makro 
Innovation System และเป็นช่องทางที่พนักงานสามารถน�าเสนอ
โครงการหรือไอเดียต่าง ๆ  รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งเน้นทั้งการสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ 
(Process Innovation) ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) 
ไปจนถึงการสร้างสรรค์บริการใหม่ (Service Innovation) และ
ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) ทั้งหมดน้ี เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างของธรุกจิแม็คโคร 
โดยบริษัทฯ ยังคงติดตามเป้าหมายในการสร้างพนักงานให้เป็น 
“นวัตกร” ได้ 5,000 คนภายในปี 2565
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โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1.1 ข้อมูลหลักทรัพย์
 ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 23 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 

2,400,000,000 บาท เป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน 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 2561 มีดังนี้

รายชื่อ จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด* 2,640,302,800 55.01

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)* 1,827,598,700 38.07

3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 40,296,000 0.84

4. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล 25,195,300 0.52

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

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

7. นายปริญญา เธียรวร 15,100,000 0.31

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

9. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,960,100 0.23

10. นายสุรชัย บุณยประทีปรัตน์ 9,195,000 0.19

รวม 4,613,477,200 96.10

หมายเหต ุ: * บรษิทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ�ากดั และ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัในกลุม่เครอืซพีอีอลล์ ซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน ร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด
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1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 หากไม่มีความจ�าเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู ้ถือหุ้นเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่ม 
จากผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

 ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

1.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2556 - 2560)

รายชื่อ 2556** 2557** 2558 2559 2560

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)* 0.90 1.03 1.12 1.13 1.29

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)* 0.80 0.77 0.85 0.85 0.96

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 89.1 75.1 75.9 75.4 74.6

หมายเหตุ: * ก�าไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นท่ีแสดงข้างต้นค�านวณโดยใช้จ�านวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
ที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จ�านวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จ�านวน 
4,800,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เงินปันผลต่อหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2554 และ 
ปี 2555 เท่ากับ 10.50 บาทต่อหุ้น และ 12.50 บาทต่อหุ้น ตามล�าดับ

 ** ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ย้อนหลังปี 2556 และ 2557 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 
เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริหารการเงิน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
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2. การจัดการองค์กร
2.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการชุดย่อย ท่ีช่วยกลัน่กรองเรือ่งทีส่�าคญัซึง่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโครเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ  มกีรรมการจ�านวน 
15 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน โดยในจ�านวนนี้

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 5 ท่าน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของ 
จ�านวนกรรมการทั้งหมด)

 กรรมการที่เป ็นผู ้บริหาร (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
จ�านวน 8 ท่าน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ 
มอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ  โดยประธานกรรมการจะท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่
กรณทีีป่ระธานกรรมการอาจขาดความเป็นอสิระหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในวาระทีพ่จิารณา ให้กรรมการอสิระท่านอืน่เป็นประธาน 
ในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2.  นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3.  นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ

4.  ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

5.  นายโชติ โภควนิช กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ

6.  นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

7.  นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8.  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

9.  ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 

11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ

12. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ

13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ

14. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/ กรรมการ

15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2560 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

รายชื่อ
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม

เพิ่มขึ้น/ ลดลง
2561 2560

1. นายอาสา สารสิน - - -

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน - - -

3. นายธรีะ วภูิชนนิ - - -

4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ - - -

5. นายโชติ โภควนิช - - -

6. นายชวลิต อัตถศาสตร์ - - -

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. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ - - -

15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ - - -

16. นายชิ หลุง ลิน - - -

17. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ - - -

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

19. นายอัคเซล มิคาเอล ลูคชี่(2) - N/A -

หมายเหตุ: (1) รับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561
 (2) รับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 และลาออกจากบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561
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กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ หรือ นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ  
นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่ง 
ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล หรือ นางเสาวลักษณ์ 
ถิฐาพันธ์ หรือ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือ นายปิยะวัฒน์  
ฐิตะสัทธาวรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน หรือจ�านวนขั้นต�่าตาม
ที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนดแต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้อง
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมที่บริษัท 
ด�าเนินกิจการอยู่

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ
1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที ่

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุม 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ  
มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
ในเรื่องต่าง ๆ  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2) มบีทบาทในการก�าหนดระเบยีบวาระการประชมุร่วมกบัประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

3) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลา 
ให้เพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะน�าเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิด
โอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

4) มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ 
และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่
กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5) สื่อสารข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
6) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท�า

หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
กฎหมาย และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�าหนดทิศทางและนโยบาย

หลักของบริษัทฯ ที่ชัดเจน เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ  พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกคน 
ในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนี ้มหีน้าทีก่�ากบั
ดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู ้มีส ่วนได้เสีย ด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของ
กฎหมาย จรยิธรรมทางธรุกจิ ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และระดับสากล

2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน ้าที่ ในการก�าหนดวิสัยทัศน ์
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะปานกลาง พร้อม 
ทั้งแผนการด�าเนินงาน และงบประมาณประจ�าปี ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง
การจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�าเนินงานที่เหมาะสม  
รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเส่ียง 
ต่าง ๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย 
value chain ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจ�าปีที่ก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงาน
กลยุทธ์และภารกิจบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้
กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนักงาน รวมถงึลกูจ้างทกุคน ใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบยีบ
ของบรษิทัฯ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกีย่วข้องทกุฝ่าย

4) คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรูค้วามสามารถ
อย่างเตม็ที ่รับผดิชอบต่อการตดัสนิใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพนิจิ
อย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและ 
รอบคอบ โดยค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบริษทัฯ และเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติในส่วนการด�าเนิน
การทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ โดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ทุกฝ่าย

6) คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีระบบบัญชี  
การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ 
มกีารตดิตาม ประเมนิผล และทบทวนระบบการบรหิารความเสีย่ง  
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจ�าเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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7) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม 
ในกจิการใด ๆ  ซึง่มส่ีวนได้เสยีกบักจิการของบรษิทัฯ หรืออาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งสอดส่อง
ดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนดูแลให้มีแนวทางและ 
วิธีปฏิบัติเพื่อให้การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการ
ด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก�าหนดและ
เพื่อให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส�าคัญ 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให ้
ค�าแนะน�าทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
จะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให ้
เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่มีผลบังคับใช้

9) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผล
การปฏิบติังานของตนเองทัง้คณะ และรายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันพิจารณาผลการด�าเนินงาน
และปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข

10) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินผลงานของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นประจ�าทุกปี  
และก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ 
สยามแม็คโคร

11) กรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจส�าคัญ 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ 
บริษัทฯ

12) คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัติาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

13) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม และน�านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

14) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
บริษัทย่อย รวมถึงระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสม

15) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรมการ
อย่างสม�า่เสมอ เช่น การเข้าร่วมการอบรม การสมัมนา การดงูาน
ต่างประเทศ เป็นต้น 

16) คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
(succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมการสืบทอดต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสบืทอดต�าแหน่ง
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

17) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน 
พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา 
ด้านบุคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค�านึงถึงการเปลี่ยน 
แปลงของปัจจัยภายในและภายนอก

18) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดท�านโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมและ 
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

19) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซ่ึงรวมถึง 
งบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุน
ให้บริษัทจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึ่ง ในกรณีที่การ 
เปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่ง
เป็นการเฉพาะกรรมการรายน้ัน ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล 
ในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

20) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมี
การติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและม ี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ และในกรณีที่
บรษิทัฯ ประสบปัญหาหรอืมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงนิ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ก�าหนดแผนการ
แก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด และ/ หรือเพื่อประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
และด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการ
ด�าเนินการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่ธรุกจิสยามแมค็โคร ไดร้ับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และ
หน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการให้มีการด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์
แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม 
รวมถงึการดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูด้านการเงนิของ 
บริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ท�าการใดที่มีส่วนได้เสีย
หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมีตแิต่งตัง้ให้ นางสาวศริพิร วธิานนิติธรรม 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 
เพื่อรับผิดชอบด�าเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 
1) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 ก. ทะเบียนกรรมการ
 ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
 ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือ 

ผู้บริหาร
3) ด�าเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ

ก�าหนด
4) จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/ 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ 
ตรวจสอบทราบภายในเจด็วันนบัแต่วันท่ีบรษิทัฯ ได้รบัรายงานน้ัน 
จากกรรมการและผู้บริหาร

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

ประวัติเลขานุการบริษัทฯ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม
อายุ  43 ปี 
จ�านวนหุ้นที่ถือ  ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร  ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการตลาด RMIT 

University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Company Secretary Program (CSP) รุ่น 82/ 2017
 Company Reporting Program (CRP) รุ่น 19/ 2017 
 Board Reporting Program (BRP) รุ่น 24/ 2017
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
 Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 
 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 11

ประวัติการท�างาน
2547 - 2551 นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 
2551 - 2556 ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2557 ผูจ้ดัการแผนกบริหารหน้ีสนิและความเสีย่ง
 ทางการเงนิ 
 บรษัิท ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)
2557 - มิ.ย. 2561 ผู้จัดการอาวุโส - ประสานงาน

ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองผู้อ�านวยการ - ประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
1 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    075



คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชดุต่าง ๆ  เพือ่กลัน่กรอง 
และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อ
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ของ ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย 

กรรมการอสิระทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารของบรษัิทฯ จ�านวน 5 ท่าน ดงันี้
 1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 3. นายธีระ วิภูชนิน
  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 5. นายโชติ โภควนิช
  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. 

และตลท. ก�าหนดเพื่อท�าหน้าที่สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี 

รวมทัง้ พจิารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็น

ผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอื 

ของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ
2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (internal control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พจิารณาคุณสมบัต ิความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิาน และค่าสอบ 
บัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก

5. พจิารณาเข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย 
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเหน็เกีย่วกบัความเพียงพอของระบบการบรหิารความ

เสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ 

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเหน็หรอืข้อสงัเกตทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจาก

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผู้ถอืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

8. สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างองิ และแบบประเมนิตนเอง
เกีย่วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัของบรษิทัฯ ตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9. ปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ  
มอบหมายโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องด้วย
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ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธีระ วิภูชนิน
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 (กรรมการอิสระ)
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ 
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ  เพือ่ให้มอีงค์ประกอบ และคณุสมบตัิ
ตามกฎหมาย/ ระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง โดยค�านงึถงึความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ 
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ การอทุศิเวลา 
และน�าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือน�าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะ 
น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

2. พิจารณาหลักเกณฑ์ และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ 
บริษัทฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของ 
บริษัทอื่น ๆ  ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากพิจารณาแล้วเห็นควร 
ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผู ้ถือหุ ้นเดิม ให้น�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อน�าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา 
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - กลุม่ธรุกิจ 
สยามแม็คโคร โดยให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกจิสยามแมค็โคร โดยให้ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต ่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษทัฯ ท่านใด
ท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมินผล

4. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือ
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอาสา สารสิน
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
3. นายโชติ โภควนิช
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
4. นายธีระ วิภูชนิน
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
5. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
1. ก�าหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือใช้เป็นหลกัปฏบิตัิ 
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสืบต่อไป 

2. ก�าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับ
มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวม
ทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและ 
เป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจ�า 

3. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันก�ากับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

4. พจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกจิการของบรษิทัฯ อย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ 
ข้อเสนอแนะของสถาบันก�ากับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้ม ี
ผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

6. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    077



ในรอบปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมด

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรอืท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะได้รบัการเสนอให้เป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ 
ให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวม
ถงึพฤติการณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคูส่ญัญา 
มภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ 
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต ่
จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหน้ีทีเ่กดิข้ึนใน ระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ 
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วน
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษทัใหญ่ บรษัิท
ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี�านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิาร
ทางวชิาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

078   รายงานประจำาปี 2561



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ี
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน 
ร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทัอืน่ 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่ี
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่ม
นบัวาระการด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 
2560 เป็นต้นไป โดยไม่นับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา
ของกรรมการอิสระรายเดิม

กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามข้อ 1 ถงึข้อ 10 อาจได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 
องค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็น 
บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคล 
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นท่ี
เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผย ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่

ท�าให้บคุคลดงักล่าวมคีณุสมบัตไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด
ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการ 

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซึ่งไม่ได้เป็น 
ผู้บริหาร ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็น
อิสระ ส�าหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการก�าหนดแนวทางการพัฒนา
คณุภาพการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดให้มกีารประชมุ
กรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการ
โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    079



ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อบริษัท
SML

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

นายอาสา สารสิน £

นายอรรถพร ข่ายม่าน r
นายธีระ วิภูชนิน r
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ r
นายโชติ โภควนิช r
นายชวลิต อัตถศาสตร์ r
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ,«               

ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 

นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 

นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์                

นายชิ หลุง ลิน à            

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ à

นางสาวนฤมล วรสุนทรารมณ์ à 

นางสาวธัญมาส วรชาติ      

นางรัทยา เงินบ�ารุง   

นายเลิง ชิว ปง    

นายธนิศร์ เจียรวนนท์ 

นายศักดิ์สิทธิ์ ปานุราช   

นายนพชัย มีแต้ม 

นายยุทธภูมิ เจริญสุข 

Mr. Sameer Singh 

Ms. Dy Sopheak Pagna  

Oknha Seng Nhak  

Mr. Gauthier Bouillot 

Ms. Helene Raudaschl (Wong Helene)    

Ms. Wong, Oi Lin Irene  

Mr. Yiu, Chung Sing 

U Aung Din (นายอรรถ ทิตยาภรณ์)  

หมายเหตุ : ต�าแหน่ง
£ = ประธานกรรมการ             = กรรมการ         r = กรรมการอิสระ        « = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
à = ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของ ก.ล.ต.

ชื่อบริษัท
SML บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited
SFS บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด PRO บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด
INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited MROH บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
INDS Indoguna (Singapore) Pte Ltd ARO ARO Company Limited
INDD Indoguna Dubai L.L.C MAC Makro (Cambodia) Company Limited
LL Indoguna Lordly Company Limited CPWI CP Wholesale India Private Limited
JM Just Meat Company Limited MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited
MAXZI MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C MM ARO Commercial Company Limited
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2.2 การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2) มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ตลอดจนเพศและอายุ 

3) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ ปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้

4) พิจารณาจ�านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ 
ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการท้ังคณะ โดยมคีณุสมบัตติามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถ 
ตรวจสอบถ่วงดุลการท�างานของคณะกรรมการ การ 
ด�าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน 

5) การมีส ่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
บรษัิทฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคล 
ผูม้คีณุสมบติัเหมาะสม เพือ่เข้ารบัการพจิารณา คัดเลอืกเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหัวข้อการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีคั่ดเลอืกและ
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
หรอืกรรมการอสิระของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และน�าเสนอความเหน็ต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ จะ 
เป็นผูเ้สนอพร้อมทัง้ความเหน็ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตัิ 
การลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ ต้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมาก 
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามข้อ ก. เลอืกตัง้ 
บคุคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน 
ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึง 
มีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็น 
ผู้ชี้ขาด

การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
1. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออก 
ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วน 
1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับ
ต�าแหน่งอีกก็ได้

2. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ต�าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ/ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง
มติให้ออก หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทัฯ 
โดยการลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษัิทฯ ทัง้นี้ 
กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบด้วยก็ได้

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 
จ�านวนผู ้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ ้น 
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเข้ามาแทน มตขิอง 
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. กรรมการบริษัทฯ 
 ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ปี 2561 จ�านวน 15 ราย 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 43.62 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 
2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ  และเปรียบเทียบกับ
องค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจ
ใกล้เคียงกันตลอดจนผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
และบทบาท หน้าท่ี ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม ท้ังนี้ อัตรา 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 มรีายละเอยีด
ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561

รายชื่อ อัตราค่าตอบแทน 
(บาท/ เดือน)

1. นายอาสา สารสิน 160,000

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน 140,000

3. นายธีระ วิภูชนิน 135,000

4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 130,000

5. นายโชติ โภควนิช 120,000

6. นายชวลิต อัตถศาสตร์ 120,000

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 105,000

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 100,000

9. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 100,000

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 100,000

11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 100,000

12. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 100,000

13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 100,000

14. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 105,000

15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ 100,000

เงินโบนัสประจ�าปี 23.04 ล้านบาท

ข. กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบจ�านวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทน

ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู ่ในข้อ ก.  
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

ค. กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน 3 ราย 

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ซึง่รวม
อยู่ในข้อ ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

ง. กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการจ�านวน 5 ราย ได้รับ 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่รวมอยูใ่น
ข้อ ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

จ. ผู้บริหาร 
 ผู้บริหาร จ�านวน 6 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออกและ

ผู้บริหารซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนต�าแหน่งในระหว่างปี) 
ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137.31 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส

2) ค่าตอบแทนอื่น
ก. กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการก�ากบัดูแล
กิจการ

 เงินโบนัสประจ�าปี รวม 23.04 ล้านบาท
ข. ผู้บริหาร
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ  ให้แก่ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ จ�านวน 6 ราย (รวมผู้บริหารซึ่ง
ได้ลาออกและผูบ้ริหารซึง่ได้รับการปรับเปลีย่นต�าแหน่ง
ในระหว่างปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29.27 ล้านบาท ซ่ึง
ประกอบด้วย เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่
บริษัทฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใช้
จ่ายของผูบ้ริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน�า้ 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ
ค่าเดินทาง เป็นต้น

 รายการค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่
บรษิทัฯ ได้มกีารจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่าง 
จากจ�านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบ 
การเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543
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2.4 การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของตลาด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยดึถอืปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม
บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์  
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ พร้อมทั้งติดตามการด�าเนิน 
กิจการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินการให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่จ�าเป็นและพอเพียง
เพือ่ให้การด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ

2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 

ไทย จึงถือเป็นนโยบายท่ีส�าคัญในการด�าเนินการให้เกิดความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยน 
แปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูล 
ภายในท่ีใช้ในการด�าเนนิธรุกจิและถอืเป็นข้อมลูลบัของบรษัิทฯ  
หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การป้องกัน
ข้อมูลภายในมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีความส�าคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของ
บุคลากรทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคล 
ภายนอกเป็นไปในแนวทางท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและ 
ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จดัให้มมีาตรการและระบบควบคุม
ดูแลข้อมูลภายใน และบุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูล
ภายในไว้เป็นความลบั ไม่น�าข้อมลูไปใช้เพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน 
แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

 ทั้งนี้ ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ  ดังน้ี แผนการ
ด�าเนนิงาน ความลบัทางการค้า ข้อมลูเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงาน 
ข้อมูลของผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูล
ทางการเงนิ ข้อมลูทีอ่าจส่งผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์และคุณค่า
ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับทางกฎหมาย ข้อมูล 
เก่ียวกับการส�ารวจและจัดหาท่ีดิน ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน 
รหสัผ่านต่าง ๆ  เพือ่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ/ หรอื ข้อมลู
ใด ๆ  ที่หากเปิดเผยแล้วจะสร้างความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่
บริษัทฯ พนักงานลูกจ้าง คู่ค้า หรือลูกค้า

แนวปฏิบัติ
1. พนักงานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่

ไม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก อนัน�าไปสู่การแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องใน
ทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับ
ทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ  ซึ่งถือเป็นสิทธิของ 
บริษัทฯ

2. พนักงานของบริษัทฯ จะไม่น�าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

3. พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับหรือท�างานเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว อย่างระมัด 
ระวัง

4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแล 
ข้อมลูบริษทัฯ ภายในฝ่ายหรอืแผนกของตนอย่างรดักมุ เพือ่
ป้องกนัไมใ่ห้ขอ้มูลภายในทีส่�าคญัของบรษิัทฯ เปิดเผยออก 
สู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า
มาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ ด้วย

5. บรษิทัฯ ก�าหนดให้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัคูสั่ญญาและข้อตกลง
ทีม่ไีว้กบัคู่สญัญา ถอืเป็นความลบัทีไ่ม่อาจเปิดเผยให้บคุคล
อืน่ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิทัฯ และคูส่ญัญาเท่านัน้

6. พนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 
ของบรษิทัฯ แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏบิตัหิน้าที ่ไปแล้ว

7. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือ 
ความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ   
ด้วยความสภุาพ และแนะน�าใหส้อบถามจากหน่วยงานทีไ่ด้
รบัมอบหมายและรบัผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลูนัน้โดยตรง 
เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8. ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่
สมบูรณ์ และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทนัท ีเพ่ือน�าเสนอผูบ้ริหารล�าดบัต่อไปพจิารณาชีแ้จง
ข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ
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2.6  ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 บรษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการควบคมุภายใน
และการบริหารความเสี่ยงว่า เป็นกลไกและเครื่องมือ  ในการ
ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ 
ก�าหนดไว้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อ
ให้เกดิความม่ันใจอย่างสมเหตสุมผลทัง้ในด้านการเงนิ ด้านการ 
รายงานทางการเงนิ และด้านการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎระเบียบ  
และนโยบายที่จะท�าให้ระบบการท�างานของบริษัทฯ มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดหรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อย่างต่อเนื่อง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์หลายด้าน ท้ังด้านกฎหมาย ด้านการบรหิาร
องค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยท�าหน้าที่ในการสอบทานรายงานทาง 
การเงิน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ อีกทั้งสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของ 
ระบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ  
และแผนงาน การตรวจสอบภายใน และพจิารณาประเดน็ส�าคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก 
เสนอแต่งต้ังหรือ ถอดถอนผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจาก 
ฝ่ายบริหาร ท�าหน้าท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและ 
สอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ และ 

บริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่าน้ัน มีการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก�าหนดอย่างเหมาะสม โดยได้
ประเมนิความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุ
ภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal Environment)
 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของ

การควบคุมภายในที่ดีพร้อมทั้งก�าหนดนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึ่งระบุบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อก�าหนด
เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานในการด�าเนินธุรกิจของ
องค์กร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
และมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการด�าเนินงาน
อยูเ่สมอ เพ่ือให้ฝ่ายบรหิารและการปฏบิติังานของพนกังาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�าเนินงานได้ชัดเจน โดยมีหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการพัฒนา
ฝึกอบรมความรู ้ทักษะและความสามารถให้เหมาะสม 
กับงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. การก�าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
 บริษัทฯ มีการก�าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�าเนิน

ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเป้าหมายและกลยุทธ์
ดังกล่าวจะก�าหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวิธีการบริหารความเสี่ยง

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
 บริษัทฯ จัดท�าการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด 

ความเสี่ยงขึ้นกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยง 
ที่เกิดจากภายใน และภายนอกองค์กร เช่น บุคลากร  
การปฏบัิตงิาน การเงนิ ระบบสารสนเทศ ระบบบัญช ีระเบยีบ  
และกฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา 
ก�าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที ่
อาจจะเกิดขึ้นได้
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและจัดให้มีระบบการบริหาร 

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Committee) ท�าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการก�าหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัย
ความเสีย่งด้านต่าง ๆ  โอกาสเกิดและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกและมีมาตรการบริหาร 
ความเสี่ยง ให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และก�าหนดให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานการปฏิบัติ
งานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
 บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

ท่ีได้รับการประเมินในแต่ละเร่ือง เพื่อลดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงนั้น ๆ  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อ
ความโปร่งใสและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดย
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ 
โดยก�าหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลมุถงึกระบวนการ
การปฏิบัติงานที่มีความส�าคัญ

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
 บรษิทัฯ มกิีจกรรมการควบคมุภายในทีชั่ดเจนและเหมาะสม 

มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวางแผน
และควบคุม มีคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกคน บริษัทฯ
ได้มีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ละก�าหนดความรบัผดิชอบของงาน
ด้านต่าง ๆ  อย่างชดัเจน เช่น มรีะเบยีบปฏบิตัเิรือ่งอ�านาจใน
การอนมุติั มกีารก�าหนดระดับวงเงนิอนมุติัรายการประเภท
ต่าง ๆ  ของผู้บริหารอย่างชัดเจน มีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ 
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่  
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ การก�าหนด
รหัสผ ่านและการจัดเก็บข ้อมูลที่สามารถตรวจสอบ 
ความถูกต้องย้อนหลังได้ บริษัทฯ มีการก�าหนดวิธีปฏิบัติที่
ชดัเจนในการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกัน เพือ่ความโปร่งใสและ
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานตรวจ

 สอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในอย่างสม�า่เสมอ โดยก�าหนดให้แผนการ
ตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มี 
ความส�าคัญ รวมถึงบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตาม
ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้มีแนวทางการ
ด�าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างสม�่าเสมอ  

7. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and 
Communication)

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
สือ่สาร โดยการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร
จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของ 
ผู้บริหาร

 บรษิทัฯ มีการจดัการสือ่สารภายในองค์กรให้พนักงานทกุคน
ได้รับทราบข้อมลูสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบันโยบาย ระเบยีบ 
ค�าสั่ง ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของบริษัทฯ อาทิ 
Intranet ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และการ Broadcast เพ่ือให้พนักงานทกุคนได้รบัข้อมลูอย่าง 
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

 บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
การกระท�าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่อ 
ถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคล 
ในองค์กร โดยแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ อีเมล์ 
cgoffice@siammakro.co.th นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมี 
ช ่องทางการสื่อสารกับผู ้มีส ่วนได้เสียภายนอกอย่าง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส�าหรับลูกค้าเพื่อสอบถาม
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ส�าหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
โดยผ่าน Call Center (0 2335 5300) ของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา 
และเป็นการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนใน 
เร่ืองการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล 
และการน�าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้ด�าเนินตาม 
พระราชบัญญัติว ่าด ้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
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8. การติดตาม (Monitoring)
 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการ 

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการด�าเนินงานไม ่
เป็นไปตามแผนงานและมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี 
ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ  
ที่ด�าเนินการสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยเน้น 
การตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงท่ีส�าคัญ ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัต ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในกับฝ่ายบริหาร เพื่อ 
ก�าหนดแนวทางการปรับปรุงตามข ้อเสนอแนะและ 
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายไตรมาส

 ในรอบป ี  พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบม ี
ความเห็นสอดคล้องกับผู ้สอบบัญชีว ่าไม่พบประเด็น 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ และบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ 
และทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบท่ี
ก�าหนดไว้
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2.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2561
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2561 โดยมี 

รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัทผู้จ่าย ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ค่าสอบบัญชี (บาท)

สยามแม็คโคร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 6,530,000

สยามฟูด เซอร์วิส บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 1,300,000

แม็คโคร อาร์โอเอช บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 200,000

Indoguna Vina Food Service KPMG (Vietnam) Limited 351,000(2)

โปรมาร์ท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 50,000

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

CP Wholesale India KPMG India 711,450(4)

Makro (Cambodia) KPMG Cambodia 565,437(5)

Makro (Guangzhou) Food(1) BDO China Shu Lun Pan Certified Public 
Accountants LLP

48,913(6)

Indoguna (Singapore)(1) Chong, Lim & Partners LLP 814,541(7)

Indoguna Dubai(1) FRG Chartered Accountants 668,542(8)

Indoguna Lordly(1) PLC (CAP) Limited 395,760(9)

Just Meat(1) PLC (CAP) Limited 127,798(10)

Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe(1) FRG Chartered Accountants 43,983(11)

Indoguna (Cambodia)(1) Fii & Associates 126,012(12)

ARO Commercial(13) N/A -

หมายเหตุ :
(1)มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้อยู่ส�านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(2)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 250,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0014 บาท)
(3)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท)
(4)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 1,500,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4743 บาท)
(5)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท)
(6)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 10,000 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 4.8913 บาท)
(7)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 23.9571 บาท)
(8)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 76,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท)
(9)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 96,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท)
(10)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 31,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท)
(11)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 5,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท)
(12)ส�าหรับปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 3,900 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท)
(13)อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    087



 ค่าบริการอื่น
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ  ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี  

การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดใน 
รอบปีบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย ประเภทของงานบริการอื่น ผู้ ให้บริการ จ่าย
(บาท)

ส่วนที่จะต้องจ่าย
ในอนาคต (บาท)(11)

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

สยามฟูด เซอร์วิส การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน(1) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 30,000 -

สยามแม็คโคร การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี(2) บริษัท ส�านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย - 750,000

สยามแม็คโคร การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ(3) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
ที่ปรึกษาธุรกิจ

1,350,000 -

สยามแม็คโคร การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี(4) บริษัท ส�านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย - 120,000

สยามแม็คโคร การให้บริการด้านความเชื่อมั่น(5) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี - 280,000

Indoguna Vina
Food Service

การให้บรกิารด้านธรุกจิ กฎหมายและภาษี(6) KPMG (Vietnam) Limited 75,816 244,296

Indoguna Dubai การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ(7) FRG Chartered Accountants 39,585 -

Indoguna Lordly การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ(8) PLC (CAP) Limited 50,327 -

Just Meat การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ(9) PLC (CAP) Limited 23,461 -

CP Wholesale India การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี(10) KPMG India 71,145 -

รวม 1,640,334 1,414,296

หมายเหตุ : 
(1) การเข้าร่วมสังเกตการณ์ท�าลายสินค้า
(2) การให้ค�าปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13
(3) การให้บริการด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
(4) การให้บริการสอบทานสัญญาและให้ค�าปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง 
(5) การให้บริการเกี่ยวกับการรับรองรายงานความยั่งยืน
(6) ผู ้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ ่มเดียวกับส�านักงานบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�านวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�าหรับปี 2561 จ่ายเงินไปแล้วเป็น 

จ�านวน 54,000,000 ดองเวียดนาม คงเหลือส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตจ�านวน 174,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม  
เป็น 0.0014 บาท)

(7) ผูใ้ห้บรกิารดงักล่าวเป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกบัส�านกังานบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัโดยจ�านวนเงินทีจ่่ายไปแล้วส�าหรับปี 2561 จ�านวน 4,500 ดแีรห์มสหรฐัอาหรบั
เอมิเรตส์ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท)

(8) ผู ้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�านักงานบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วส�าหรับปี 2561 เป็นจ�านวน 12,208  
ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท) 

(9) ผู ้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ ่มเดียวกับส�านักงานบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�านวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�าหรับปี 2561 เป็นจ�านวน 5,691  
ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท)

(10) ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับส�านักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจ�านวนเงินที่จ่ายไปแล้วส�าหรับปี 2561 เป็นจ�านวน 150,000 รูปีอินเดีย 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4743 บาท) 

(11) ค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

บริษัทฯ



นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ  
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
อายุ 82 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 26 มกราคม 2537

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• 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 จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
  บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)
2558 - มี.ค. 2561 ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
2556 - พ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
  ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ 
  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ส.ค. 2559 กรรมการอิสระ 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2544 - มี.ค. 2561 กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
2542 - พ.ค. 2559 กรรมการอิสระ 
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จ�ากัด

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ 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 
  มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา 
  สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ
ธ.ค. 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  มูลนิธิสังกะสีผาแดง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2552 Director Certification Program (DCP)
2547 Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2535 - 2539 กรรมการผู้จัดการ
  ส�านักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ

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

นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
อายุ 74 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 16 พฤศจิกายน 2542

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• 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)
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นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแล
กิจการ และกรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 14 พฤษภาคม 2546

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• 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
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการอิสระ
  บริษัท สหอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2552 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
  บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2559 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2541 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการ 
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
2538 - 2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2533 - 2537 ผู้แทนประจ�าประเทศไทย 
  บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2549 Director Certification Program (DCP)
2547 Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
  การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการอิสระ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ส.ค. 2559 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ก.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ส�าคัญ (ถ้ามี)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

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

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 

Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ 

Massachusetts Institute of Technology  
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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นายโชติ โภควนิช
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และกรรมการอิสระ
อายุ 76 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรพัฒนาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด  

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2555 IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance  
 Forward: Challenge for Thai Directors 
2555 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
2555 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
2555 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
2555 Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
2555 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
2555 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
2552  Director Certification Program (DCP)
2546  Director Accreditation Program (DAP)
2543 Chairman 2000

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน/ 
  กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)
2555 - เม.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ก.ย. 2560 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด
2545 - 2560 กรรมการ
 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ากัด (มหาชน)
2545 - 2560 กรรมการ
 บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด
2542 - 2560 กรรมการ
 บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
2535 - 2537 กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจ�าประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2552 Director Certification Program (DCP)

2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ส�านักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จ�ากัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ากัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ�ากัด

2520 - 2548 กรรมการ

  บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -

คู่สมรส (หุ้น) -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ
อายุ 70 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 16 พฤศจิกายน 2542

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย  

ส�านักอบรมศึกษากฏหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• เนติบัณฑิตอังกฤษ  

Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการที่ 1 
และกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์  

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธ - เชียงใหม่
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

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

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 1
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ส�าคัญในปัจจุบัน
นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2546 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 2
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2544 - 2556 รองประธานกรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2539 - 2544 กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (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 จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ARO Company Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  Indoguna Vina Food Service Company Limited 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด

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

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
รองประธานกรรมการที่ 2 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
อายุ 66 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 29 สิงหาคม 2539

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    097



ดร.ประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ
อายุ 70 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 7 พฤษภาคม 2531

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and 

Management, Oklahoma State University 
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 จ�ากัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2553 - พ.ย. 2559 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2552 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2553 กรรมการอิสระ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2531 - 2550 กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) 200
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2543  Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2558 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2542 - 2556 กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

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

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

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ
อายุ 63 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    099



นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการ
อายุ 65 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2544 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2542 - 2557 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน  กรรมการ
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน  กรรมการ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด
ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด
ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด
ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2548 Director Accreditation Program (DAP)
2544 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานคณะผู้บริหาร
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
19 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
2548 - 2560 รองประธานกรรมการ
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

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

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการ
อายุ 72 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
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นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการ
อายุ 53 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา Business Administration,  
New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร Advance Management Program : 
Transforming Proven Leaders into Global 
Executives, Harvard Business School,  
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• 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 จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท Shanghai Litai Logistics จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เอส เอ็ม ทรู จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ�าหน่าย (ไทย)
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ�าหน่าย (จีน)
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  บริษัท Shanghai Kinghill จ�ากัด
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส
  บริษัท Chia Tai (China) Investment จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส
  บริษัท CP Lotus Corporation จ�ากัด
2559 - 2560 รองประธานกรรมการ 
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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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 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน  รองประธานส�านักการเงิน
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2559 กรรมการ
  ธนาคาร วีนาสยาม จ�ากัด (ประเทศเวียดนาม)
2542 - 2559 กรรมการ
  บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

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

นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และกรรมการ
อายุ 66 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทสาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
สายงานบริหารการเงิน
อายุ 63 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 15 ธันวาคม 2547

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• 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 จ�ากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
  สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร สายงานบรหิารการเงนิและหน่วยงาน

สนับสนุน 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (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 จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  ARO Company Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  Indoguna Vina Food Service Company Limited
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2553  Director Certification Program (DCP)

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 
  เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2558 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินค้า 
  ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซัพพลายเชน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -สายงานธุรกิจในประเทศไทย
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจ ฟูดเซอร์วิส
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (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
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  Makro (Guangzhou) Food Company Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  ARO Company Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Vina Food Service Company Limited
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อ�านวยการบริหาร 
  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด

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

นายชิ หลุง ลิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ
ฟูดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิก
และตะวันออกกลาง
อายุ 54 ปี

สัญชาติ
• จีนไทเป

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 15 พฤษภาคม 2546

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• Master of Business Administration,  

National Taipei University of Technology,  
ประเทศไต้หวัน
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นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ
อายุ 53 ปี

สัญชาติ
• อังกฤษ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 2 กันยายน 2556

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• 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 จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
  สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2557 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 - 2556 Oracle Enterprise Architect 
  Oracle Corporation

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการ/ ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
ไม่มี

ประวัติการท�างาน
ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
  สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2558 Head HR Center of Excellence
  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
  (ธุรกิจร้านอาหาร)
2552 - 2555 HR Director
  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
  (ธุรกิจจัดจ�าหน่าย)

ประสบการณ์ท�างานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด
2558 - 2560 HR Director Southeast Asia 
  Associated British Foods (Twinings and Ovaltine)
2555 - 2557 HR Director Thailand
  คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค ประเทศไทย

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

นางสาวนฤมล วรสุนทรารมณ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 44 ปี

สัญชาติ
• ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• 3 มกราคม 2561

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Arts in Human Resource  

Management & Industrial Relations, 
University of Hertfordshire, United Kingdom
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ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ  
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการ
บริหารจัดการความเส่ียงที่รัดกุม พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก เพื่อควบคุมผลกระทบ 
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ 
ในการก�าหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสีย่งขององค์กร และพัฒนากรอบการประเมนิความเสีย่ง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงนอกจากภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงภายในประเทศแล้ว 
บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายในการด�าเนิน
ธรุกจิภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกจิใหม่ ๆ  ในแต่ละประเทศทีบ่รษิทัฯ 
ขยายธุรกิจไปอีกด้วย ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรมี
ความซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ บริษทัฯ จงึประยกุต์ใช้แนวทางและเครือ่งมอื 
ต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางเพ่ือรับมือกับความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) 
การจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การก�าหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) และการพัฒนาแผนงานการบริหาร
จัดการการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Management Framework) เพื่อจ�ากัดผลกระทบต่อ
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง 
ทีป่รกึษาซึง่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิารความเสีย่งมาให้ค�าแนะน�า
แก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ อย่างใกล้ชดิ ควบคูไ่ป
กบัการสร้างวัฒนธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในองค์กรให้เข้มแขง็ 

โดยสนบัสนนุให้พนกังานและหน่วยงานทกุฝ่ายตระหนกัถงึความเสีย่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยการบริหารจัดการความ
เสีย่งในเชงิรกุส่งผลให้แมค็โครสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งทัง้ทางตรง
และทางอ้อมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้องค์กรมี
ศักยภาพในการเฝ้าระวงัและก�าหนดมาตรการรบัมอืความเสีย่งทีอ่าจ
จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) ได้เป็นอย่างดี
 
ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเป็นปัจจัยภายนอกที่มีนัยส�าคัญและ
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในหลาย ๆ  มิติ เช่น การชะลอตัว
ของธุรกิจหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ น�ามาซึ่งความล่าช้าในการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง
เดินหน้าขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ  และขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการด้านอาหาร ภายใต้บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด 
อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงต้องตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศท่ีแม็คโคร 
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เข้าไปด�าเนนิกจิการ โดยเฉพาะความปลอดภยัของพืน้ที ่ทัง้น้ี บริษทัฯ 
มีแผนงานการบริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใต้
ภาวะวกิฤต (Business Continuity Management Plan) ซึง่ก�าหนด
ให้มีการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด และรายงาน
แจ้งเตือนความเสีย่งดงักล่าวล่วงหน้า ตลอดจนมกีารเตรียมมาตรการ
รองรับสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส�าคัญของ 
บริษัทฯ จะสามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการ
ที่ส�าคัญ เช่น การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ารองไว้ท่ีส�านักงาน 
การก�าหนดนโยบายให้พนักงานท�างานจากท่ีบ้าน การก�าหนดสาขา
ส�ารองซ่ึงใช้ไฟฟ้าจากแหล่งที่ต่างกันเพื่อให้สาขาแม็คโครสามารถ
เปิดให้บริการได้ตามปกติ นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายกิจการ
ของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้ง 
คณะท�างานบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต ซ่ึงจะมีบทบาทใน 
การก�ากับดูแล ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งมีอ�านาจในการตัดสินใจ
ในกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤต

ในประเด็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย 
อาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของคู ่ค ้าแม็คโครมีปริมาณ 
ลดลง ลูกค้าไม่สามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์ในศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โคร
ได้ หรือส่งผลให้เครือข่ายการขนส่งและกระจายสินค้าของแม็คโคร
ขาดตอน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีสาขากระจายอยู่ท่ัวประเทศ และ 
มีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์กระจายสินค้า
อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค ที่อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็งที่
อ�าเภอวงัน้อย จังหวัดพระนครศรอียธุยา 3) ศนูย์กระจายสนิค้าอาหาร
แห้งและสินค้าอุปโภค ที่อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ 
4) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และคลังสินค้าแช่แข็ง
ทีอ่�าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรสาคร รวมถึงแมค็โครมเีครอืข่ายผูป้ระกอบ
การจ�านวนมากจึงมั่นใจได้ว่าแม็คโครสามารถจัดหาสินค้าให้ลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้าน
ภัยธรรมชาติในอนาคต โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านอุทกภัย แม็คโคร
ได้เร่ิมด�าเนนิการกระจายทีต่ัง้ศนูย์กระจายสนิค้าโดยคัดเลอืกสถานที ่
ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ  อยู่ในเกณฑ์ต�่า ตลอดจนน�า
เทคโนโลยกีารจดัการสนิค้าอัตโนมติั (Automation) เข้ามาสนับสนนุ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ  ต้ังแต่การรับสินค้าจากผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่าย 
ตลอดจนถึงการจัดเก็บ คัดเลือก และกระจายสินค้าออกไปยังสาขา
แม็คโคร ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาแรงงาน รวมถึงรองรับปริมาณสินค้าที่
จะเพิ่มขึ้นกับการขยายสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ 

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภคและสภาพแวดล้อม 
การแข่งขนัทีเ่ปลีย่นไป อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการสือ่สาร ก่อให้เกดิผลกระทบต่อรูปแบบการด�าเนนิธรุกจิ 
ของแม็คโครอย่างมีนัยส�าคัญ ในปัจจุบันลูกค้าหันมาบริโภคข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงนิยมจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทาง 
ออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคมีทางเลือกในการเข้าถึงสินค้า
บริการได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องการ
ประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและอยู่ในรูปแบบ
ดจิทิลั ซึง่หากองค์กรไม่สามารถปรบัตวัให้เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวแล้ว อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทาง
ตลาดได้ 

บรษิทัฯ ได้เตรยีมแนวทางเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค โดยปรบักลยทุธ์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น ประกอบด้วย การเปิดตัว Makroclick.com  
ซึ่งให้บริการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ O2O (Online to 
Offline) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์ การวาง
แนวทางสื่อสารกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลให้เหมาะสม
ตามความต้องการมากขึน้ (Personalized Communication) อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังลงทุนในแผนกที่เรียกว่า OCS หรือ OMNI - Channel 
Sales and Services ซึง่มุง่ให้การบริการลกูค้าผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย  
เพ่ิมช่องทางการท�าธุรกิจแบบ E - Commerce ซึ่งน�าเสนอสินค้า 
เพ่ิมเติมจากท่ีจัดแสดงในศูนย์จ�าหน่ายสินค้า และการให้บริการ 
จัดส่งสินค้าถึงที่หมาย (Last Mile Delivery) เป็นต้น 

ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบอันส�าคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้
บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ความรู้
ความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการ จึงเป็นปัจจัยความ
เสีย่งทีส่�าคัญซึง่องค์กรต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือ
องค์กรก�าลังมุ่งขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และให้ความส�าคัญกับ
การผนวกเทคโนโลยดีจิทิลัในการเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน 
ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับ
กลยทุธ์และเท่าทนัการเปลีย่นแปลงอย่างทนัท่วงท ีนอกจากนี ้บรษิทัฯ  
ยังมีปัจจัยความเสี่ยงด้านการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับ
องค์กรในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจการค้าปลีกเป็นธุรกิจที่ขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิงบุคลากรระหว่าง
องค์กร กอปรกับพนักงานรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง  
ท�าให้องค์กรต้องรีบปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและด�าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังของ
บุคลากรทุกรุ่น พร้อมผนึกพลังผสานความต่างระหว่างบุคลากร 
ในแต่ละรุ่นให้มีความสามัคคี สามารถท�างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว และเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรล ุ
เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากร่วมงานด้วย แม็คโคร
ได้วางแนวทางและก�าหนดมาตรการต่าง ๆ  เช่น การจ่ายค่าตอบแทน
ทีเ่หมาะสมกบัหน้าท่ีและสามารถเทยีบเคยีงหรอืสงูกว่าผูป้ระกอบการ 
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีด 
ความสามารถทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งงานในแต่ละระดบั และการเสรมิ
สร้างทกัษะความสามารถในการเป็นผูน้�า (Leadership Competency)  
ให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานภายใน
องค์กรส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารในระดับ Top 50 และระดับผู้จัดการ
สาขา โดยก�าหนดให้ต�าแหน่งที่ส�าคัญจะต้องมีช่ือผู้สืบทอดต�าแหน่ง
อย่างน้อย 1 ถึง 2 คน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการวางแผน
การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan – IDP) 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนจัดหาบุคลากรในต�าแหน่งที่เหมาะสมอย่างเพียงพอส�าหรับ 
แผนงานในอนาคตและภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ควบคู่ไปกับการ 
พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�าและด�าเนินโครงการต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
อาท ิการด�าเนินโครงการ Young Talent ซ่ึงมุง่เน้นเสรมิสร้างพนกังาน 
รุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้น�า การจับมือกับสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและสนับสนุน
ทุนส�าหรับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมเข้ามาร่วมท�างาน 
กับแม็คโคร รวมถึงการสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาพนักงานใน 
เขตท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายสาขาของแม็คโครทั่วประเทศ 
โดยเป็นโอกาสท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานได้กลับไปท�างานในจังหวัด
บ้านเกิด และสร้างศักยภาพและรายได้ให้แรงงานในพื้นที่โดยไม่ต้อง
ละทิ้งถิ่นฐาน

ความเสี่ยงทางการเงิน
ในปี 2561 บรษัิทฯ   ลงทนุเปิดสาขาต่างประเทศ 2 สาขาในประเทศอนิเดยี 
โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มแีผนท่ีจะเปิดให้บรกิารเพ่ิมเติมในต่างประเทศ 
ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดย 
เฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทั้งนี้ 
บรษัิทฯ มกีระบวนการตดิตามข้อมลูและวิเคราะห์ความเสีย่งด้านอตัรา 
แลกเปลีย่นอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนมกีารใช้เคร่ืองมอืต่างๆ ทีเ่หมาะสม 
ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงซื้อประกันคุ้มครองอัตรา
แลกเปลี่ยนในกรณีที่เป็นการลงทุนระยะสั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยงัให้ความส�าคญักบัการลงทุนผ่านสกลุเงนิของประเทศนัน้ ๆ  ตลอดจน 
การจัดหาแหล่งเงินทุนภายในประเทศเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ส่งเสรมิความยัง่ยนืทางการเงนิ
ของแต่ละกิจการ พร้อมทั้งสร้างก�าไรและคืนทุนให้กับบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร
ในปัจจบัุน การเข้าถงึข้อมลูข่าวสารสามารถท�าได้อย่างสะดวกรวดเรว็ 
โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล อาทิ ไลน์แอพพลิเคชัน เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 
เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับ 
ความจริงหรือข้อมูลความลับทางธุรกิจถูกเผยแพร่ออกไปใน 
ช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ อาจน�ามาซ่ึงความ 
เสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจโดยเฉพาะชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ขององค์กรหรือแม้กระทั่งฐานะทางการเงิน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด
มาตรการเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์องค์กร 
และสือ่สารกบัลกูค้าผ่านช่องทางทีห่ลากหลายอย่างเหมาะสม ทัง้ช่อง
ทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพ่ือชี้แจง ตอบค�าถาม และติดตาม 
ความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ิมเติมจาก 
ช่องทางส�าหรบัขายสนิค้าและบรกิารของบริษทัฯ เช่น ลกูค้าสามารถ 
ติดตามข้อมูลข่าวสารของแม็คโครผ่านไลน์แอพพลิเคชัน โดยมี 
เจ้าหน้าที่พร้อมตอบทุกข้อค�าถามแบบออนไลน์ สายตรงศูนย์บริการ 
ลูกค้าสัมพันธ์ หรือส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ของแม็คโคร นอกจากนี้  
แม็คโครยังจัดให้มีทีมงานท�าหน้าที่ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 
บริษัทฯ ตลอดจนว่าจ ้างหน่วยงานภายนอกที่ เชี่ยวชาญด้าน 
ประชาสมัพนัธ์มาวางกลยทุธ์ด้านการสือ่สารให้กับบริษทัฯ เพือ่ให้ม่ันใจ 
ว่าบริษัทฯ มีการสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใส และทันสถานการณ์

ความเสี่ยงด้านการจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์
การจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า ผู้บริโภค และมีความหลากหลาย ล้วนเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ
ของการเป็น “ที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบ
วงจรส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจของ 
บริษัทฯ ที่มุ่งขยายธุรกิจการบริการด้านอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะ
สินค้ากลุ่มอาหารสดซึ่งมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี บริษัทฯ 
จงึต้องเฝ้าระวงัความเสีย่งด้านความปลอดภยัและคณุภาพของอาหาร
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และสนิค้าต่าง ๆ  เป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศและระดบัสากล  
รวมถึงได้การรับรองด้านคุณภาพทั้งจากฝ่ายประกันคุณภาพของ 
แม็คโครและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีการใช้แรงงานที่ 
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนค�านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์และมี 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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ท้ังนี ้หากบรษัิทฯ ไม่สามารถส่งมอบสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ทีส่อดคล้อง
ตามหลักการและข้อบังคับต่าง ๆ  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ภาพลักษณ์องค์กร ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานโดยรวม 
ของบรษิทัฯ ดังนัน้ แมค็โครจงึยดึมัน่ในการควบคมุคณุภาพสนิค้าอย่าง
เคร่งครดัตัง้แต่ขัน้ตอนการสรรหาวตัถดิุบ การคดัเลอืกคูค้่า การจดัเกบ็
และขนส่งสินค้า จนถึงการวางจ�าหน่ายในสาขา ตลอดจนติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าและการขนส่ง รวมไปถึงมาตรฐานการรับรองสินค้าต่าง ๆ  เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยมและความเช่ือมั่นของผู้บริโภค

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคู่ค้า ผู ้ผลิต และ 
ผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้า โดยบริษัทฯ ต้องสั่งซ้ือและท�าสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้ากับผู้ให้บริการหลาย ๆ  ราย เพื่อลดความเสี่ยงที่
บรษัิทฯ จะพึง่พาคูค้่ารายใดรายหนึง่เป็นพเิศษในการจัดหาผลติภัณฑ์ 
ซึง่อาจจะท�าให้บรษิทัฯ มอี�านาจในการต่อรองน้อยลง หรอืไม่สามารถ
จัดหาสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือ 
ผู ้บริโภคได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เริม่น�ากจิกรรมบางส่วนของกระบวนการจดัหา 
เช่น การใช้ระบบบริหารจัดการรถขนส่งเที่ยวเปล่า (Backhauling) 
และสรรหาผู้ให้บรกิารอืน่ ๆ  เพือ่เป็นทางเลอืกส�าหรบัระบบการขนส่ง
และห่วงโซ่อุปทานขององค์กร 

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนิน
กระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความ
เชื่อมั่นซึ่งกันและกันเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์แม ้
ในยามวิกฤต ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การท่ีบริษัทฯ มีส่วนร่วม 
ในการพฒันาสนิค้าร่วมกบัคูค้่า ส่งผลให้บริษทัฯ มศีกัยภาพทีดี่ในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมและปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ  
เช่น โครงการมิตรแท้โชห่วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคู่ค้าและ 
ผู้ประกอบการโชห่วย โดยการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ให้โอกาสผู้ประกอบการเหล่านี้เติบโต สร้างก�าไร และ
ขยายธุรกิจของตนเองควบคู่ไปกับแม็คโคร

ความเสี่ยงด้านการขนส่งและกระจายสินค้า
บริษัทฯ มีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าในหลายรูปแบบครอบคลุมทั่วประเทศ 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสินค้าคุณภาพพร้อมจ�าหน่ายเสมอส�าหรับลูกค้า 
ผูป้ระกอบการมืออาชพี การขนส่งและกระจายสนิค้าทีม่ปีระสทิธภิาพ
จงึเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�าเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ โดย ณ สิน้ปี 2561 
บริษทัฯ มศูีนย์กระจายสนิค้าทัง้สิน้ 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศนูย์กระจายสนิค้า
อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค ที่อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง

ที่อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนย์กระจายสินค้า
อาหารแห้งและสนิค้าอปุโภค ทีอ่�าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
และ 4) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็น 
และคลังสินค้าแช่แข็ง ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเพิ่มความ
เช่ือม่ันว่าบริษัทฯ จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ 
ภาวะวกิฤตต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ (Business Continuity Management 
Framework) นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ร่วมลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
โดยลดการใช้เชื้อเพลิงจากระบบการจัดการการส่งสินค้า (Logistics) 
ด้วยการใช้รถพ่วงขนาด 45 ฟุต แทนขนาด 40 ฟุต

ความเส่ียงด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security)
การด�าเนินธุรกิจในยุคแม็คโคร 4.0 จะต้องอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเช่ือมโยงข้อมูลทั่วทั้งองค์กร การบริการและ
สื่อสารกับลูกค้า รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
และระบบอัตโนมัติในการปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าในอดีต เทคโนโลยี
เหล่าน้ี ถึงแม้ว่าจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  
แต่อาจน�ามาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า 
ความเสียหายของระบบการท�างาน (System Risk) และภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์อื่น ๆ  ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน โดยอาจส่ง 
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร การด�าเนินธุรกิจ และ
ฐานะการเงินได้ นอกจากนี้ การเริ่มบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection  
Regulation - GDPR) ซึ่งบริษัทฯ มีฐานลูกค้าในประเทศกลุ่มอียู  
ส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องตื่นตัวและวางมาตรการเพื่อปกป้อง 
ความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ Makroclick.com 

เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ บริษัทฯ ได้จัดท�าระบบ 
วางมาตรการ และเตรียมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังภัย
คุกคาม รวมถึงจัดท�าแผนการรับมือกับภัยคุกคามการโจมตีด้าน
ไซเบอร์ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการด�าเนินการทดสอบระบบอย่าง
สม�่าเสมอ ประกอบไปด้วยการทดสอบเจาะระบบ (Penetration 
Testing) การซ้อมกู้ระบบส�ารองฉุกเฉิน และการตรวจสอบโดย 
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเข้ามาตรวจความแข็งแกร่งของระบบ เพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริษัทฯ  
มีความรัดกุม และหากมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ บริษัทฯ จะสามารถ
รับมือกับการโจมตีได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังท�า
ประกันเพ่ือป้องกันธุรกิจในกรณีเกิดความเสียหาย ตลอดจนมุ่ง
สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพนักงาน 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นก�าลังหลักในการช่วยบริษัทฯ ปกป้องข้อมูล 
ของลูกค้าไม่ให้ร่ัวไหลออกสู ่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
น�าข้อมูลลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
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ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
บริษัทฯ ด�าเนินกิจการภายใต้ภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยให้ความ
ส�าคัญสูงสุดกับการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของภาครัฐมี
การเปลี่ยนแปลงหรือออกใหม่เป็นระยะ โดยมีแนวโน้มท่ีจะเข้มงวด 
มากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู ่
ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดขึ้นอีกด้วย หากบริษัทฯ ไม่ติดตามข้อมูล
และเตรยีมพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลง หรอืท�าความเข้าใจเกีย่วกบั
ผลกระทบต่อธุรกิจให้ถ่องแท้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะ
ละเมดิกฎระเบยีบได้ โดยเฉพาะกฎหมายทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาซ่ึง 
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต อาทิ 
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การผังเมืองก�ากับดูแลการพัฒนาอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือ 
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง และในต่างประเทศ คือ กฎหมายคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection  
Regulation - GDPR) ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ Makroclick.com เป็นต้น

เพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย
วิเคราะห์ความเสี่ยง ท�าการศึกษาข่าวสารจากภาครัฐและข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่มี 
ผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิ เพือ่แจ้งให้คณะผูบ้รหิารและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องรบัทราบ ตลอดจนจดัโครงการให้ความรูเ้กีย่วกบักฎระเบียบ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือที่จะประกาศใช้ใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�า่เสมอ ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างทีป่รกึษาด้านกฎหมาย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท�าหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ 
ค�าแนะน�าทางกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้บริโภคและพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความเสีย
หายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Act) จึงมี
ความเส่ียงทีบ่รษัิทฯ จะต้องรบัผดิชอบในกรณีท่ีลกูค้าหรอืผูบ้รโิภคได้ 
รับความเสียหายจากสินค้าหรือการบริการที่ไม่ปลอดภัยของบริษัทฯ 
เช่น การชดเชยค่าเสียหาย หรอืการทีบ่ริษทัฯ ต้องเรยีกเกบ็สนิค้าจาก 
ผู้บริโภค จัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้วางจ�าหน่ายกลับคืน หรือยุติการ
ขายสินค้านั้นโดยทันที ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้วางระบบการควบคุม 
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างรัดกุม ทั้งที่ศูนย์กระจายสินค้า
และสาขาต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญ
กบัการติดฉลากอาหารและผลติภณัฑ์อย่างถกูต้องบนบรรจภุณัฑ์ การ
พฒันาสนิค้าคุณภาพภายใต้เครือ่งหมาย Quality Pro การจดัท�าระบบ 
HACCP ส�าหรับอาหารแช่เยือกแข็ง และการจัดเตรียมวัตถุดิบหรือ
สินค้าเพื่อไว้ทดแทนในกรณีที่มีสินค้าที่ไม่สามารถน�าเข้าได้ นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตรในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างเคร่งครัด และก�าหนดให้ผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ  
ชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งให้ 
คู่ค้าท�าประกันภัยส�าหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่า 
ร้อยละ 75 
ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ 
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท ซีพี  
ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ทัง้สองบรษิทัเป็นบรษิทัในกลุม่เครือ ซพี ีออลล์  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 
93.08 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ นักลงทุนอาจ 
เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ที่มีสัดส่วนการถือหุ ้น 
มากกว่าร้อยละ 75 จะเข้ามาควบคุมมติและกระบวนการตัดสินใจ 
ต่าง ๆ  ของบริษัทฯ รวมถึงมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ท�าให้ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกัธรรมาภบิาล  
เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัให้กบัผูถ้อืหุน้รายย่อยในการน�าเสนอเร่ือง 
เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา 
คัดเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 
นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัแต่งตัง้กรรมการอสิระ 5 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒ ิ
ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับในสังคม ด�ารงหน้าที่เป็น
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 
ในการบรหิารจดัการของบริษทัฯ ท�าการตรวจสอบและถ่วงดลุอ�านาจ 
เป็นอย่างด ีทัง้น้ี หากเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืเป็น 
ธรุกรรมทีเ่ป็นรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
แล้ว  จะต้องด�าเนนิการตามมาตรการหรือขัน้ตอนอนุมตักิารท�ารายการ 
ระหว่างกันอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย สุดท้ายนี้ บริษัทฯ  
มุ่งปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบทางธุรกิจและเพิ่มพูนความรู้ด้าน 
การก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การก�ากับดูแลธุรกิจ 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่ได้วางไว้
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รายงานการปฏิบัติ
ตามหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความโปร่งใส 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม จะเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ 
ที่จะน�าพาองค์กรก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ติดตาม  
และส่งเสริมการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง 
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการด�าเนิน 
ธรุกจิของบรษิทัฯ และสามารถรักษามาตรฐานให้มกีารปฏบิตัทิีด่ตีาม 
กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแล ทั้งส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล

ในปี 2561 ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
สามารถบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยบริษัทฯ ได้รับ
ผลการประเมินตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies : CGR) ประจ�าป ี  2561 ในระดับ “ดี เลิศ” 
(Excellent) นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้รบัคะแนนการประเมนิคุณภาพ 
การจัดการประชุมผู ้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซ่ึงประเมินโดย 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  
ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารได้น�าเสนอรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา 
ข้อเสนอแนะส�าหรบัการปรบัปรงุและพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการของ 
บริษัทฯ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2555 และมีการปรับปรุง
ในปี 2560 โดยเพิม่เติมเนือ้หาส่วนท่ีเป็นจรรยาบรรณธรุกิจเข้าไปด้วย  
และใช้ช่ือว่า “คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” 
และได้ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะต้อง 
รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ท�าการเผยแพร่คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณธรุกจิผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.siammakro.co.th 
เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวปฏบัิตด้ิานการก�ากบัดูแลกจิการอย่างสม�า่เสมอ โดยอ้างองิหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ ตลท. และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. 
(CG Code) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนการน�า CG Code มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ส�าหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังมิได้
มีการก�าหนดเป็นนโยบายหรือยังมิได้น�าไปปฏิบัติหรือปรับใช้ ฝ่ายบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวน 
และหาแนวทางปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปีและน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ยังมิได้
น�าไปปฏบัติหรือปรับใช้ดังนี้

แนวปฏิบัติที่บริษัทฯ 
ยังมิได้น�าไปปฏิบัติ หรือปรับใช้

เหตุผลและความจ�าเป็น

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวน 15 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า 
เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือให้มั่นใจว่าการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ก�าหนดไว้

2. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ แม้ว่าประธานกรรมการของบริษัทฯ จะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่พียงพอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้มกีารก�าหนดบทบาท หน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้
เกิดกลไกในการถ่วงดุลอ�านาจ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่างเป็นอิสระ

3. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน คิดเป็น 1 
ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงมติได้
อย่างเป็นอิสระ 

4. คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายให้กรรมการ
อิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปีจ�านวน 3 คน คือ  
1) นายอรรถพร ข่ายม่าน 2) นายธีระ วิภูชนิน และ 3) นายชวลิต อัตถศาสตร์  
ซ่ึงล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ เป็น 
อย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านนี้ได้ให้ค�าปรึกษา 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัฯ และแสดงให้เหน็ถงึความเป็นอสิระในการปฏบัิติ 
หน้าที่ โดยการแสดงความเห็น หรือออกเสียงคัดค้านโดยปราศจากการแทรกแซงจาก
ฝ่ายบริหาร

5. บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือก
ต้ังกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และ 
ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีต่นถือ อย่างไรกดี็ บรษิทัฯ ได้ก�าหนด
ให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้
ถอืหุน้รายย่อยใช้สทิธเิสนอวาระการประชมุเพ่ิมเตมิ หรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็น
กรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

6. บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกับองค์ประชมุ
ขั้นต�่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ี
ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด

การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมาก ยกเว้นเรื่อง 
ที่กฎหมายหรือข้อบังคับระบุคะแนนเสียงในการลงมติไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะ
กรรมการมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่เดิมมีความเหมาะสมดีแล้ว

7. คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู ้หญิง
อย่างน้อย 1 คน

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู ้หญิง อย่างไรก็ดี  
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงได้ในอนาคต 
หากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บรษัิทฯ ก�าหนดให้มจีรรยาบรรณด้านการปฏบิตังิานและจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ รวมถึงการค�านงึถงึและการเคารพสิทธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทกุกลุม่ บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคัญกบัการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง  
ทั้งด ้านความรู ้ ความสามารถ ด ้านคุณธรรมจริยธรรม และ 
การปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�าในเร่ืองจริยธรรม และเป็นตัวอย่าง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด ้านจริยธรรมของบริษัทฯ โดย 
รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ในปี 2561 บรษัิทฯ จดัให้มกีารสือ่สารและกจิกรรมส่งเสรมิต่าง ๆ  เพือ่
แสดงถึงการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
 บรษิทัฯ จัดให้มคีูม่อืการก�ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธรุกิจ 

ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยทุกคน เพื่อยึดถือปฏิบัติในการด�าเนินงาน ซึ่งเมื่อได้รับคู่มือฯ 
ดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องท�าการ
ศึกษารายละเอียด และลงนามใน “ใบลงนามรับทราบและยึดถือ
ปฏบิติั” ส่งกลบัมายงัฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพือ่เกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน  
บริษัทฯ มีการทบทวนคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและ
สอดคล้องกับข้อก�าหนดท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
เป็นประจ�าทุกปีอยู ่เสมอ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ 
ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู ้บริหาร และพนักงาน  
นอกจากนั้น ยังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ม ี
ส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

	 การสื่อสารนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารผ่านการ 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุม 
ร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานสัมมนาคู่ค้าประจ�าปี เป็นต้น 
การจัดท�าจดหมายถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษทัฯ แผ่นป้ายรณรงค์นโยบายงดรบัของขวญั  
เป็นต้น

	 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรม 
 บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับ 

ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันให ้
แก่พนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกดังกล่าวให ้
กับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเริ่มเป็นพนักงาน นอกจากนั้น 
เพ่ือย�้าเตือนให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ยังมี 
กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ 
ธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจ�าตลอดทั้งปี อาทิ  
เอกสารประชาสัมพันธ์ “รู้ทันคอร์รัปชัน” เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าระบบการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้านการก�ากับดูแลกิจการ (CG e - learning) 
ให้กับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู ้
หลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้าน 
คอร์รปัชนั โดยจะใช้รปูแบบการเรยีนรูผ่้านการเล่นเกมทีส่นกุสนาน  
สอดแทรกความรู้และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

	 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่การรบัเรือ่งร้องเรยีน การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
และการสรุปผล รวมถึงการคุ ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต โดย
การกระท�าดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระท�าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก�ากับดูแล
กจิการ หลกัการก�ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธรุกจิ และระเบยีบ 
ข้อบงัคับของบริษทัฯ การกระท�าทีอ่าจส่อถงึการทจุรติ ซึง่หมายถงึ 
การกระท�าใด ๆ  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย 
กฎหมาย ส�าหรับตนเอง หรือผู ้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์  
การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น โดยมาตรการดังกล่าวมี 
การเผยแพร่ทัง้ในคู่มอืหลกัการก�ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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	 การให้ความคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนหรอืผูแ้จ้งเบาะแสและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่ 
เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท�าอื่นใดท่ีไม่เป็นธรรมแก ่
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ส�าหรับข้อมูล 
เก่ียวกบัเรือ่งร้องเรียน บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาเป็นความลบัไม่เปิดเผย 
ต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของ
กฎหมาย

 
 บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อ
บคุคลอืน่ เว้นแต่ท่ีจ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
หากมีการจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด�าเนิน
การลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/ หรือ ด�าเนิน
การทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งด�าเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้น
พึงได้รับ และความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
ทุกราย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบ 
ข้อก�าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ รวมถงึการ
จดัการทีเ่หมาะสม มปีระสทิธิภาพ เพือ่ให้เกดิประสิทธผิลที่
ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าว บริษัทฯ ได้เอาใจใส่ผู้ถือหุ้น
มากกว่าที่กฎหมายก�าหนด อาทิ การให้ข้อมูลที่ส�าคัญผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ 
นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

(2) บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด ในปี 2561 
บริษทัฯ จดัประชุมผูถื้อหุน้ทัง้หมด 1 คร้ัง ได้แก่ การประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้อง
คอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ 
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อนึ่ง ใน 
ปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
เพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ�าปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดและ 
หลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมส�าหรับการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2561 พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุ
ตามวาระต่าง ๆ  ให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
34 วัน โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์ และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบอย่างครบถ้วน 

(4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ที่เว็บไซต์ www.
siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ล่วงหน้า 35 วัน และได้แจ้งผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 
13 วันหลังวันประชุม และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการ
ประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึก 
รายงานการประชมุการออกเสยีง ผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ และข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอย่างละเอยีด 
พร้อมทัง้เผยแพร่วดิีทศัน์การประชุมให้ผูถ้อืหุ้นรับทราบบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

116   รายงานประจำาปี 2561



(5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 มีกรรมการ 
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จ�านวน 
15 คน รวมท้ังผู ้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายของ 
บรษัิทฯ เข้าร่วมประชมุ โดยประธานในท่ีประชมุได้ประกาศ
แจ้งจ�านวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที ่
รับมอบฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการที่ใช้ใน 
การนับคะแนนเสียงต้ังแต่เริ่มต้นการประชุม ด�าเนินการ
ประชุมและจัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตาม
วาระท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)  
ด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ
มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น  
ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมท้ังได้
ตอบค�าถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง
เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยู ่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ   
ที่ยังไม่ได้ลงมติ

(7) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการ 
เข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยบริษัทฯ ได้ท�าการติดต่อ
ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการลงทะเบยีนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้อืหุน้จรงิ

(8) บริษัทฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะ
ระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของ
บรรดาผู้ถือหุ้น

(9) บริษัทฯ จัดให้มีผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ 
ประชุมผู ้ถือหุ ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น

(10) บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ผ่านการตอบแบบประเมนิจากผูถ้อืหุน้ เพือ่น�าความ
เหน็ และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพฒันาการจดัประชุมฯ ให้
มีประสทิธิภาพทีด่ขีึน้ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจาก 
ผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มา
พิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
คะแนนเตม็ 100 คะแนน จากการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม 
 บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัอย่าง

เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการ
การป้องกันกรณีที่กรรมการและผู ้บริหารใช้ข้อมูลภายในซ่ึง 
รายละเอยีดปรากฏในคูมื่อการก�ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
ซึง่เป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้รายอืน่ ทัง้น้ีบรษิทัฯ ได้ค�านงึถึงการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ดังนี้

(1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจ�านวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 

(2) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
เพิม่วาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ�าปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่เข้ารบัการพจิารณาคดัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดและ
หลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(3) บรษัิทฯ ได้จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทาง
การลงคะแนนเสยีงได้ และสามารถใช้สทิธอิอกเสยีงเลอืกต้ัง
กรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
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(4) ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ เสนอให้ 
มอบฉนัทะให้กับกรรมการอสิระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ 
และได้ระบแุจ้งค�าอธบิายและข้อมลูของกรรมการตรวจสอบ
ไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจ�าปี
ผู้ถือหุ้นปี 2561 มีผู้ถือหุ้นจ�านวน 86 ราย มอบฉันทะให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะให้
ออกเสียงแทน อีกท้ัง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอ�านวยความ
สะดวกและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันใน
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(5) บรษิทัฯ มนีโยบาย ระเบยีบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบ
อยู ่อย ่างสม�่าเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว ่าด ้วย
ความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณใน 
การด�าเนินการต่าง ๆ  ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคล
ภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายการเก็บรักษา
และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
ได้ก�าหนดจรรยาบรรณด้านการรักษาข้อมูลความลับและ
การใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในปี 2561 กรรมการ
และผู ้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ 
โดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการท�ารายการระหว่างกันตาม
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(6) ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บุคคล หรือบริษัทอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย

(7) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู ้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์  
สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็ หรือสอบถามข้อมลู 
ต่าง ๆ  ได้โดยตรงทางอีเมล์ ir@siammakro.co.th  
หรือทางโทรศัพท์ท่ีเบอร์โทร 0 2067 8260 (สายตรง)  
ซึง่มีแผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์
รบัผดิชอบดูแลให้ข้อมลู

(8) บริษัทฯ มีมาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกันตามที่กฎหมายก�าหนด และเป็นไปตาม 
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ 
ก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ 
บรษัิทฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนด ตลอดจนระเบียบใน 
เรื่องการท�ารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะ 
เวลาทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั บรษิทัฯ ไม่เคยมกีารท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

 ส�าหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น ๆ  บริษัทฯ ได ้
ด�าเนินการ ด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็น
ไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1. การก�าหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการ

ปฏิบัติตามนโยบาย

(1) บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เพื่อดูแล 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  และประสานประโยชน์ 
ร่วมกันอย่างเหมาะสม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ จะด�าเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส มุง่มัน่ในการสร้างความเจรญิ 
เตบิโตอย่างมัน่คงในระยะยาว และผลตอบแทนทีด่ใีห้กบัผูถื้อหุ้น

ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหา และเพิ่มความหลากหลายของ 
สนิค้า ตลอดจนควบคมุดแูลคณุภาพและมาตรฐานความปลอดภยั 
ของสินค้า โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า 
ประเภทอาหารเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการน�าเสนอสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการ 
ของลกูค้า พร้อมทัง้ปรับปรุงและพฒันาการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ตลอดจนการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมนีโยบายการให้บรกิารลกูค้าทีเ่ท่าเทยีมกนั 
และมีการก�าหนดแนวปฏบัิตใินการให้บรกิารลกูค้าเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกสาขาโดยให้การดูแลลูกค้าทุกคนในแบบเดียวกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ
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ทั้งนี้ ทีมพัฒนาลูกค้าของบริษัทฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม�่าเสมอ และได้ท�าการส�ารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และน�าผลส�ารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้ามาประมวลผล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย 
ผลส�ารวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในปีนี้ได้คะแนนที่ 
ร้อยละ 83.1

พนักงาน
1) บริษัทฯ มีนโยบายมุ ่งเน ้นการฝ ึกอบรมและพัฒนา 

บุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการ
จัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือของพนักงานในทุก 
ระดับ เพื่อให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิ 
ภาพในการท�างานและมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมที่จะ
ได ้รับการปรับเลื่อนต�าแหน่งงานให้สูงขึ้น รวมทั้งมี 
นโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม 
โดยที่ผลตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ จะเป็นอัตรา
ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานส�าหรับอุตสาหกรรม
เดียวกัน 

2) บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการดแูลเรือ่งความปลอดภยั  
และสุขอนามัย โดยได ้ประกาศใช ้  “นโยบายด ้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน” มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ดังนี้
	 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล ้อมในการท�างาน (คปอ.) และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.) ใน 
ระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) 
โดยได ้ด�าเนินตามมาตรการด ้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่าง 
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ปลอดจากเหตุอันจะ 
ท�าให้เกดิการสญูเสียชวีติ บาดเจ็บจากอบุตัเิหต ุและการ
เจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน

	 จัดท�าคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อยึดเป็น 
ระเบียบปฏิบัติ

	 เข ้าร ่วมรณรงค ์และส ่งเสริมกิจกรรมด ้านความ 
ปลอดภัยฯ กับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องอย่าง 
ต่อเนื่อง

3) บริษัทฯ จัดให้มีการส�ารวจความผูกพันของพนักงาน 
(Employee Engagement Survey) อย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ 
เพ่ือวิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ  ที่จะ
เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่ มี 
ต่อองค์กร โดยได้มีการน�าผลการส�ารวจมาจัดท�าแนวทาง
การยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อไป

4) บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตาม 
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน 

 บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและ
พนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก ่
ผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของดัชนี
วัดผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI)  
ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผล
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่บริษัทฯ จะด�าเนินการ
ในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต 

 
 การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะท�าให้ค่าตอบแทนของ

ผู้บริหารและพนักงานเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทน
ระยะสัน้ ระบบการประเมนิฯ ยงัสอดคล้องกบัหลกัการจ่าย 
ค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน (pay per performance) 
ซึ่งได้ก�าหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียง
ได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่
อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง เพ่ือรักษาและ 
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัด้านทรัพยากรบคุคล
ให้กับองค์กร นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้ก�าหนดการจ่าย
โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Variable Bonus) ที่มี 
ความเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะ
พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) กับผลประกอบการ 
ของบรษิทัฯ ในแต่ละรอบปี เพือ่จงูใจให้พนกังานปฏบิตังิาน
ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี
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 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน เพื่อ
รักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้
องค์กรด�าเนนิงานไปสูเ่ป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการ
ขึ้นค่าจ้างประจ�าปี การปรับเงินเดือนตามหน้าที่ ความรับ 
ผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การ 
จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในการด�ารงชีพแก่พนักงานเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน 
หรือเมื่อเกษียณอายุการท�างาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการ
อ่ืน ๆ  อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�าหรับพนักงาน 
สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น

5) บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการหมุนเวียนต�าแหน่ง
ภายในองค์กร รวมทัง้มกีารจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน 
(Succession Plan) โดยท�าการประเมินความพร้อมของ
พนกังานทีเ่ป็นผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Successor) ในต�าแหน่ง
งานหลักของบริษัทฯ แผนดังกล่าวก�าหนดไว้เพื่อเตรียม
รองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ 
บรษัิทฯ และทดแทนผูเ้กษยีณอาย ุซ่ึงบรษิทัฯ ได้น�าผลประเมิน
ไปก�าหนดแผนพฒันารายบคุคล เพือ่ให้ผูท้ีส่บืทอดต�าแหน่ง
มีความพร้อมในการสืบทอดต�าแหน่ง สามารถสร้างความ
เตบิโตอย่างต่อเนือ่งไปพร้อมกบัองค์กร และมกีารพจิารณา
ทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นประจ�าทุกปีด้วย

คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาที่ท�าร่วมกันกับเจ้าหน้ี 
และเจ้าหนี้ค�้าประกันทุกรายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช�าระหนี้
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�าร่วมกันดังกล่าว ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อให้การดูแลและ 
บรหิารจดัการของบริษทัฯ เป็นไปในทศิทางเดียวกนั อาท ิขัน้ตอน 
การคัดเลือกคู่ค้าที่มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์ด้าน 
คุณสมบัติคู่ค้า วิธีการคัดเลือก รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้างที่มี 
การก�าหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่าง ๆ  เพื่อให ้
การจดัซือ้จดัจ้างเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมรีะบบ 
มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการคดัเลอืกคูค้่าทีเ่หมาะสม โดย
จะต้องมัน่ใจว่ากระบวนการคดัเลือกและการปฏบิตัต่ิอคูค้่า
เป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ส�าหรบัเกณฑ์ในการ
คัดเลือกมีดังนี้
1) มีประวัติทางการเงินท่ีเชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะ

เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2) ผลิต หรือจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความ

ต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3) ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้

บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ 
“หลักปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า” เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินตาม 
หลักสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจครอบคลุม
สังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของบริษัทฯ 
ด้วย ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จดักจิกรรมเพ่ือเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ 
กับคู่ค้า โดยจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจในการเตรียมความพร้อม ความเข้มแข็ง และรักษา 
ความสัมพันธ์ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

คู่แข่ง
 บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติกา 

การแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ 
แข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
คู่แข่ง ดังนี้
1) แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาของการแข่งขันที ่

เป็นธรรม
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3) ไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต หรือกระท�าการ

ใด ๆ  โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

สังคมและสิ่งแวดล้อม
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของสงัคมและสิง่แวดล้อมที่

เราอาศยัอยู ่บรษิทัฯ จงึได้ส่งเสรมิให้ทุก ๆ  สาขาได้มส่ีวนร่วม
รบัผดิชอบต่อสงัคมทีต้ั่งอยูเ่สมอมา โดยการให้ความร่วมมอื 
ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ   
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 

120   รายงานประจำาปี 2561



 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอนรุกัษ์พลงังานเพือ่ใช้ 
เป็นแนวทางด�าเนินการด้านพลังงานและส่งเสริมการใช ้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น 
การช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการแจ้งเบาะแส

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงาน มีการบริหารงานและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กรต้องดแูลรบัผดิชอบและถอืเป็น
เรื่องส�าคัญที่จะด�าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ อย่างจริงจัง

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส รวมถึงก�าหนดขอบเขตการร้องเรียน บุคคล 
ที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ช่องทางและกระบวนการ 
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การด�าเนินการกับการ
รายงานข้อมูลท่ีเป็นเท็จ และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม
แมค็โคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ หลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการ จรรยาบรรณธรุกจิ และไม่กระท�าการใด ๆ  ทีอ่าจ 
ส่อถึงการทุจริต โดยมาตรการดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั้งใน 
คูม่อืหลกัการก�ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากภายใน หรือจาก
บุคคลภายนอก ท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผู้ที่
ถูกละเมิดสิทธิและได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ 
ของแมค็โครสามารถแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรยีนและการ 
แจ้งเบาะแสที่เกิดจากการกระท�าของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานกลุ่มแม็คโครในเรื่องต่อไปนี้
	 การกระท�าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบายก�ากับดูแลกิจการ  
หลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ 
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

	 การกระท�าทีอ่าจส่อถงึการทุจริต ซึง่หมายถงึ การกระท�า 
ใด ๆ  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย 
กฎหมายส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ เช่น การยกัยอกทรพัย์ 
การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่
 ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร/ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ/ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
 ภายใน
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
 กรุงเทพมหานคร 10250

 cgoffice@siammakro.co.th
 0 2067 9300

กรณีสอบถามแนวปฏิบัติสามารถติดต่อได้ที่
 หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ

 นักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 ir@siammakro.co.th
 0 2067 8260 และ 0 2067 8261

 กรณทีีพ่บเหน็เหตกุารณ์ตามขอบเขตของการร้องเรยีนและ
การแจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เมื่อผู ้รับเร่ืองร้อง
เรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว สามารถพิจารณาด�าเนินการ
ตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด�าเนินการตาม 
เนื้อหาหรือประเด็นท่ีได้รับการร้องเรียน เพื่อด�าเนินการ 
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า 
เพ่ือให้มัน่ใจว่า มกีารด�าเนินการทีเ่หมาะสมกบัข้อร้องเรยีน
ทีไ่ด้รับ โดยมกีระบวนการจัดการกบัเร่ืองร้องเรียนหลกัดงันี้
	 ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียน

และการแจ้งเบาะแส 
	 ผูรั้บเรือ่งร้องเรยีนประเมนิเบือ้งต้นส�าหรับข้อร้องเรียน

ที่ได้รับ และพิจารณาติดต่อผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติม การพิจารณาถือเป็นอันสิ้นสุดและมิได้
น�าไปพิจารณาต่อ
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	 ผู ้รับเรื่องร้องเรียนจะน�ามาพิจารณาในการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน หรือเรื่องดังกล่าว
จะน�าไปรายงานให้หวัหน้าของแผนกน้ัน ๆ  เพือ่พิจารณา
ต่อไป หากมีข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและเข้าเงื่อนไข 

	 คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรยีน และ/ หรือหวัหน้า 
แผนกท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องรายงานผลการ 
ตรวจสอบให้ผูรั้บเรือ่งร้องเรยีนและฝ่ายตรวจสอบภายใน  
และฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

 ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การ
รายงานข้อมลูมานัน้เป็นเทจ็ อนัเนือ่งมาจากเจตนาบิดเบอืน
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่
รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
ส่วนการก�าหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของ 
บริษัทฯ และ/ หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 อนึ่ง ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการ
คุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน 
พักงาน ข่มขู ่  รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ ้าง หรือ
การกระท�าอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู ้แจ้งเรื่องร้องเรียน  
หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียนบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อ
ผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนด
ของกฎหมาย 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับทราบเร่ืองหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและ 
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตาม 
ข้อก�าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมูล 
ออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษตามระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และ/ หรือ ด�าเนินการทางกฎหมาย 
แล้วแต่กรณี

 ปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการกระท�า
ผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณที่ม ี
นัยส�าคัญ

 บริษัทฯ มีบทลงโทษของพนักงานผู้กระท�าผิดตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ และให้ความ
ส�าคญักบัการบงัคบัใช้และการลงโทษอย่างจรงิจัง โดยมีการ
สื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้น�าข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงาน
เพื่อก�าหนดแนวทางการป้องกันต่อไป

(3) การต่อต้านคอร์รัปชัน

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญและมคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิ
ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยดึม่ันใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
และหลกัปฏบัิตสิากล คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีา  
การคอร์รปัชนัถอืเป็นอปุสรรคส�าคญัในการบรรลุเป้าหมาย
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
และเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ผ่านการกลัน่กรอง 
จากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจึงมีมติอนุมัติให้
ก�าหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้นเมื่อปี 2555  
และได้มกีารทบทวน ปรบัปรงุแก้ไขอย่างสม�า่เสมอ เพือ่เป็น 
แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเพ่ือให้ผู ้มีส ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการต่อต้านการ
คอร์รปัชันในทกุรูปแบบ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทกุคนยดึถือและ 
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของข้อบังคับในการท�างาน และขอความร่วมมือ
ให้บุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาท�าความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด ผู ้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามย่อม 
ถกูพิจารณาโทษทางวนัิยตามระเบียบของบรษิทัฯ โดยอาจ
ได้รบัการลงโทษขัน้สงูสดุคอื เลกิจ้าง หรอืยกเลกิสญัญาจ้าง  
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดต�าแหน่ง  
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธ
การทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท�าน้ันจะท�าให้บริษัทฯ  
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้น 
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจ 
ถกูด�าเนนิการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น
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 บรษัิทฯ ได้น�านโยบาย แนวปฏบัิต ิและมาตรการด�าเนนิการ
มาด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ให้เกดิการปฏบิตัอิย่าง
เป็นรปูธรรม อนัแสดงออกถงึความตัง้ใจและมุง่มัน่เกีย่วกบั
การต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
	 บริษัทฯ ได้เผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกบรษิทัฯ โดยสือ่สารแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานผ่านหนังสือเวียนที่ส่งผ่านอีเมล์ให้พนักงาน
ทุกคน ป้ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต การปฐมนิเทศ
พนกังาน การอบรมพนกังาน และในช่วงใกล้เทศกาลขึน้
ปีใหม่ มีการประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ” 
ไปสู่พนักงานทุกคน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน 
และภายนอก โดยจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตาม
จุดต่าง ๆ  ทั้งที่ส�านักงานใหญ่ และสาขาศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าแม็คโคร เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการท�างาน 
(Transparency) ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ และ
เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ี  
บริษัทฯ ยังมีการจัดส่งหนังสือขอความร่วมมืองดให้
ของขวัญหรือของก�านัลแก่ผู้บริหารและพนักงานของ 
บริษทัฯ และบรษัิทย่อยแก่คูค้่า ลกูค้า สถาบันทางการเงนิ  
และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทางธุรกจิอีกด้วย อีกทัง้ ยงัส่งเสริม 
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานส่งเสริม ติดตาม 
ก�ากับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร และการสัมมนาที่เก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันท่ีจัดข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ศึกษา ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของ 
บริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

	 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีกระบวนการในการประเมิน 
ความเสีย่ง โดยมกีารก�าหนดแผนบรหิารความเสีย่งและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่การประเมิน 
การระบุปัจจัยเส่ียงทั้งภายในและภายนอกในการ
ประเมนิและการวิเคราะห์ความเส่ียงส�าคัญ และก�าหนด
แผนรองรับและป้องกันความเสี่ยงแต่ละเร่ือง โดยม ี
ผูร้บัผดิชอบเพือ่บรหิารจดัการความเสีย่งทีร่ะบใุห้อยูใ่น
ระดับท่ียอมรับได้ ซึง่การบรหิารความเสีย่งนีค้รอบคลมุ
ตั้งแต่กระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ การลงทุน และ
การปฏิบัติการในทุก ๆ  ด้าน ซ่ึงรวมถึงด้านคอร์รัปชัน
ด้วย โดยในเรือ่งท่ีมคีวามเสีย่งสงูท่ีจะเกดิการคอร์รปัชนั 
บริษทัฯ มกีารก�าหนดแนวปฏิบติัเพ่ือก�ากบัและควบคมุ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ใน “นโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “แนวปฏิบัติในการให้เงิน
สนับสนุน การให้/ รับของขวัญ ของช�าร่วย การรับรอง 
และการบริจาคเพื่อการกุศล” ตลอดจน “นโยบายการ

 ว่าจ้างทีป่รกึษา” ได้แก่ ความเป็นกลางและการช่วยเหลอื 
ทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงนิสนบัสนนุ 
การให้ของขวญั การเล้ียงรบัรองและค่าใช้จ่ายอืน่ เป็นต้น

 นอกจากน้ี ยังก�าหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อ
ป้องกันความเสีย่งต่อการเกดิคอร์รัปชนั เช่น การก�าหนด 
ระเบียบอ�านาจในการอนุมติัไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณา 
จากขอบข่าย หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ
ต�าแหน่ง และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของ 
บริษัทฯ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการท�างานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็น
ไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่าง
แท้จริง เป็นต้น

 ในเดือนกรกฎาคมปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศ 
เจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Thailand's Collective Action 
Coalit ion against Corruption หรือ CAC)  
ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย  
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้จัดท�า 
แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั  
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบต่าง ๆ  เพ่ือขอรับการ 
รับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อ
เดือนธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่  4/ 2560 เม่ือวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยใบรับรองจะมี 
อายุ 3 ปี นับจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

(4) บริษทัฯ มนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

(ก) ไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่ก�าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ  
พบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะด�าเนิน
การอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่ เหมาะสม  
เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการ 
ละเมิดสิทธิ 
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(ข) บริษัทฯ จะด�าเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ   
ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการด�าเนินการทาง
วินัยพนักงานของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ที่ท�าการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณด้านการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชันและการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไว้
ในคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(5) การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ และสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา โดยบริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็กหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

3.2. นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม
 บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�านึงถึง 

ความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
(Corporate Social Responsibilities Policy) เพ่ือสือ่สาร
และขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
3R’s Sustainabil ity Committee โดยมีหน ้าที ่
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR น�าเสนอแผนการ 
ด�าเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการท�างาน CSR ของ 
บริษัทฯ ให้ท่ีประชุมคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ�าทุก ๆ  ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรียม
รายงานสรุปผลการด�าเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระท�าใน 
ปีที่ผ่านมาให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดย
มเีจตนารมณ์ในการด�าเนนิธุรกจิบนพืน้ฐานของธรรมาภิบาล 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่มของสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า 

 คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ  
มุ ่ งหวังให ้ภาคธุรกิจสามารถอยู ่ ร ่ วมกับชุมชนและ
สั งคมได ้อย ่ าง เป ็นสุข  และพัฒนายกระดับความ
เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ  กัน เพื่อการเจริญเติบโต
อย ่างยั่ งยืน โดยนโยบายความรับผิดชอบต ่อสังคม
ของบริษัทฯ มี เ น้ือหาครอบคลุมหัวข ้อหลัก ดั งนี้ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ

ด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย

 ทั้งน้ี รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ปรากฏตามหัวข้อ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและผ่าน 

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีแล้ว บริษัทฯ 
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางอื่น ๆ  ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

(2) คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูล
ทีม่คีวามถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และเท่าเทยีมกัน  
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่
กฎหมายก�าหนด เพือ่ให้นักลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
ได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) มีหน้า
ที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ก�าหนด แก่นักลงทุนรายย่อย 
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นกัลงทนุสถาบนั นกัวิเคราะห์ และบคุคลทัว่ไป ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย 
ช่องทาง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.  
การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อสาธารณะ 

ต่าง ๆ  ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ผู ้บริหารให้สัมภาษณ ์
ต่อส่ือมวลชน สกูป๊ข่าวในหนังสอืพมิพ์ ข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press  
Release) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม 
และพบปะผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นประจ�าทุกไตรมาส หลังจาก
ได้เปิดเผยผลการด�าเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ในปี 2561 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม จ�ำนวนครั้ง

	พบปะนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (Company visit) 33

	Conference Call นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 31

	งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4

	การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน 2 ครั้งต่อวัน โดยเฉลี่ย

	งานนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร (Store visit) 10

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่น ๆ  สามารถติดต่อหน่วยงาน
ประสานงานตลาดหลกัทรพัย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ (SET & Investor 
Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้ 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
  หน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรพัย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 ส�านักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ ่มธุรกิจ 
 สยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน

  เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ 
  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  ir@siammakro.co.th
  0 2067 8260/ 8261 (สายตรง) หรือ 
  0 2067 8999 ต่อ 8260/ 8261
  0 2067 9044

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และได้แสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

(4) การเป ิดเผยบทบาท หน ้าที่  และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

(5) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย ์ทุกครั้งที่ มีการซื้อ ขาย หรือโอน 
หลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ
ส�าคัญที่จะส ่งเสริมการก�ากับดูแลการใช ้ข ้อมูลภายในได ้ 
เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้มีการรายงาน 
การซ้ือ ขาย และการถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ ของกรรมการ
และผู ้บริหาร รวมถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
โดยกรรมการและผูบ้รหิาร ต้องรายงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี 
นโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู ้บริหารจะต้องรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เก่ียวข้อง  
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส และจะต้อง
จัดท�ารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายใน
บริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 2/ 2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
(1.1) ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการ
อสิระ กล่าวไว้ในหวัข้อโครงสร้างการถอืหุน้และการจดัการ
องค์กร ส่วนการจัดการองค์กร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 15 คน ซึ่งเป็นจ�านวนที่ 
เหมาะสมกบัขนาดของกจิการ โดยมปีระธานกรรมการเป็น 
บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ  กับฝ่ายบริหารและไม่เป็น 
บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อเป็น 
การแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีและการบริหารงานประจ�า ทั้งนี้ คณะกรรมกา
รบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้ 

ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 คน
 (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ข) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน
 	กรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ 2 คน
 	กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 5 คน

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ มีคุณสมบัติ 
ตามค�านิยามดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้างการ 
ถือหุ้นและการจัดการองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  
เห็นว่านายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระที่มี
ความรู้ด้านบัญชี และการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

(1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้แต ่ ง ต้ั งนางสาว ศิ ริพร  
วิธานนิติธรรม เป็นเลขานุการบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการองค์กร ส่วน 
เลขานุการบริษัทฯ

(1.3) เพือ่ให้กรรมการบรษิทัฯ ปฏบิติังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
กรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

(1.4) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
และข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีความ
โปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด�าเนินการผ่าน
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
เกีย่วกบัประวตักิารศกึษาและประสบการณ์ในการประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ  ซึ่งต้องมีความหลากหลายของ
ทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะทางด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชี
การเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่าง
ประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย 
และด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้มีรายละเอียดที ่
เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และ/ หรือผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวัติของ
กรรมการทกุคนในรายงานประจ�าปีเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทราบทัว่กัน

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ช่วย

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้ 
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

จ�านวน 5 คน โดยมี นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร ์  
นายธีระ วิภูชนิน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ และนายโชติ 
โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น 
และการจัดการองค์กร ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 3 คน โดยมีนายธีระ วิภูชนิน (กรรมการ
อิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน นายชวลิต อัตถศาสตร์ (กรรมการอิสระ) และ
นายก่อศกัดิ ์ไชยรัศมศีกัดิ ์เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน และมผีูอ้�านวยการหน่วยงานบริหารทรพัยากร
บุคคล เป็นเลขานุการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/ 2561 เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนฤมล 
วรสุนทรารมณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร สายงานทรัพยากรบุคคล เข้าด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด
เพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อในหัวข้อโครงสร้างการ 
ถอืหุน้และการจดัการองค์กร ส่วนคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
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(2.3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 5 คน โดยมดีร.ชัยวัฒน์ วิบลูย์สวัสดิ ์(กรรมการอสิระ)  
เป็นประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ นายอาสา  
สารสิน นายโชติ โภควนิช (กรรมการอิสระ) นายธีระ  
วิภูชนิน (กรรมการอิสระ) และนายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์  
เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการและมีเลขานุการบริษัทฯ  
เป ็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการดูแลกิจการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้าง 
การถือหุ้นและการจัดการองค์กรส่วนคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3.1) คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าว โดยได้ก�าหนดทิศทางและนโยบายหลัก 
ของบริษัทฯ พร้อมท้ังก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการ
ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้ 
กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

(3.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ แผนการ 
ด�าเนนิงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและ 
งบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุให้แก่กจิการ ทัง้นี ้บทบาท  
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค ่าตอบแทน 
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการองค์กร อนึ่ง ในส่วนของการด�าเนินการ
ทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติการลงทุนดังกล่าว ทั้งน้ี ไม่รวม
ถึงรายการท่ีต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนด 
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535

(3.3) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออก
จากต�าแหน่งตามวาระอาจถกูเลอืกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้

(3.4) คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้าง
ทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ 
ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้มีการ
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�า รวมถึง
ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

(3.5) บริษทัฯ มรีายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึง
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ 
บรษิทัฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินรายไตรมาสและสิ้นปีในหัวข้อรายการกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ

(3.6) รายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จะ
ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริษทัฯ รวมทัง้ได้ปฏบิตัติามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาด 
หลักทรัพย์ฯ

(3.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบัญชี การรายงาน
ทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการทบทวนระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจ�า
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก
และกจิกรรมทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการ
ตามแนวทางทีก่�าหนดและมปีระสทิธภิาพ โดยผูบ้รหิารฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(3.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการ 
จัดท�าแบบสอบถามในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ 
กิจการในแต่ละด้าน โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 
เป็นผู ้ประเมินความเสี่ยงและได้จัดให้รองผู ้อ�านวยการ 
ฝ่ายบรหิารกระบวนการธรุกจิและบรหิารความเสีย่ง ท�าการ 
สอบทานแบบสอบถามที่ได้ตอบโดยผู้บริหารว่าเป็นไปตาม 
ค�าตอบที่ได้รับหรือไม่ ตลอดจนมีการก�าหนดมาตรการ 
ป้องกัน และจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ม ี
ผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกัน 
การด�ารงอยู่อย่างมั่นคงของบริษัทฯ
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(4) การประชุมคณะกรรมการ 
(4.1) คณะกรรมการบรษิทัฯ มกี�าหนดประชมุในวาระปกตไิตรมาส 

ละ 1 ครั้ง และอีกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผน
กลยุทธ์ และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการ 
ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการส�าหรับปีถัดไปเป็นการ
ล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ช่วงปลายปี  
เพือ่ให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีการก�าหนดการ 
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ในเดอืนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม  
สิงหาคม และพฤศจิกายน (2 ครั้ง) รวมทั้งสิ้นจ�านวน 
5 ครั้ง อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตาม 
ความจ�าเป็นได้ หากมีวาระพิเศษท่ีต้องขอมติอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจน 
ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจ�า

(4.2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร - กลุม่ธรุกจิสยามแมค็โคร ร่วมกับ  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
สายงานบริหารการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็น 
ผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพือ่พจิารณา
ให้ความเหน็ชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมอีสิระทีจ่ะเสนอ
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม

(4.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ 
การประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน  
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม 

(4.4) ในปี 2561 บริษทัฯ มกีารประชมุคณะกรรมการจ�านวน 7 ครัง้  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 5 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
จ�านวน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
จ�านวน 2 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ครั้ง 
ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6 ในปี 2561 ใน
ช่วงท้ายการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมด้วย
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โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง วำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่ง

กำรประชุม

คณะกรรมกำร
(7 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
(5 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
สรรหำ

และก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

(2 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแล

กิจกำร
(2 ครั้ง)

สำมัญ
ผู้ถือหุ้น
(1 ครั้ง)

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เม.ย. 2560 - 
เม.ย. 2563

6/7 - - 2/2 1/1

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เม.ย. 2561 - 
เม.ย. 2564

7/7 5/5 - - 1/1

3. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

เม.ย. 2561 - 
เม.ย. 2564

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

4.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เม.ย. 2561 - 
เม.ย. 2564

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

5. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ 

เม.ย. 2558 - 
เม.ย. 2562

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

6. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เม.ย. 2561 - 
เม.ย. 2564

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

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการที่ 1/
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

เม.ย. 2558 - 
เม.ย. 2562

7/7 - 2/2 - 1/1

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 เม.ย. 2560 - 
เม.ย. 2563

7/7 - - - 1/1

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ เม.ย. 2560 - 
เม.ย. 2563

7/7 - - - 1/1

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ เม.ย. 2560 - 
เม.ย. 2563

7/7 - - - 1/1

11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ เม.ย. 2561 - 
เม.ย. 2564

7/7 - - - 1/1

12. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ เม.ย. 2559 - 
เม.ย. 2562

4/7 - - - 1/1

13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ เม.ย. 2559 - 
เม.ย. 2562

6/7 - - - 1/1

14. นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เม.ย. 2559 - 
เม.ย. 2562

7/7 - - 2/2 1/1

15. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ เม.ย. 2560 - 
เม.ย. 2563

7/7 - - - 1/1
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(4.5) หลังการประชุมคณะกรรมการ มีการจดบันทึกรายงานการ 
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อ
ให้กรรมการหรือผู ้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือ 
ตรวจสอบได้

(4.6) ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระทัง้หมด ได้มกีารประชมุระหว่างกนักบัผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการทั้งคณะเป็นประจ�าทุกปี เป็นการประเมินผล 2 
รปูแบบคอื ทัง้คณะและรายบคุคล โดยมรีายละเอยีดหมวด
การประเมิน ดังนี้ 

 ส�าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการทัง้คณะ 
ครอบคลุม 10 หมวดหลักดังนี้
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) การจัดเตรียมและการด�าเนินการประชุม

5) การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร
8) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
10) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 ส�าหรับการประเมนิคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมิน
ตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมของคณะกรรมการ

 โดยจัดท�าหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจาก
คะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

 มากกว่าร้อยละ 85  = ดีเยี่ยม
 มากกว่าร้อยละ 75  = ดีมาก
 มากกว่าร้อยละ 65  = ดี

 มากกว่าร้อยละ 50  = พอใช้
 ต�่ากว่าร้อยละ 50  = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 2561 (%) เกณฑ์

แบบที่ 1 : การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 92.3 ดีเยี่ยม

แบบที่ 2 : แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย 91.6 ดีเยี่ยม

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ประจ�าปี 2561 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ 
“ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ 
“ร้อยละ 91.95” ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้น�าเรยีนผลการประเมนิและข้อคิดเหน็
ต่าง ๆ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อน�าไปเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(6) การประเมินผลการปฏบัิตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -  
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร ซึ่งก�าหนดทุกสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนหรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นผู้ประเมินและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ 
ขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได  ้
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีเกณฑ์ 
การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 - การประเมนิผลจากดชันชีีว้ดัผลการด�าเนนิงาน
 ส่วนท่ี 2 - การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหาร 

 จัดการทั่วไป
 ส่วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและ 

 โครงการต่าง ๆ  
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 ทัง้นี ้ผลการประเมนิดังกล่าวจะถกูน�าไปพจิารณาก�าหนดอตัรา
การปรับขึน้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - กลุ่ม
ธรุกจิสยามแม็คโคร และได้รับการอนุมตัิโดยคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ หรอืกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

(7) หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มี 

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการอย่าง 
โปร่งใสคือคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
จะท�าหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่โดย 
มีหลักเกณฑ์คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้

 ความสามารถ ประสบการณ์ท�างาน ทักษะจ�าเป็นที่ยังขาด
อยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Board Skill Matrix)  
โดยไม่จ�ากัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที ่
อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
ด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทัง้นี้
ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ยืน่เอกสารแสดงความประสงค์ขอใช้
บริการฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงเป็นบัญชีท่ี 
ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ 
ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจน 

โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้
กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ  ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข)  ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร และ/ หรือกรรมการผู้จัดการ

 บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้อยู่
ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียง 
กับบริษัทช้ันน�าที่อยู ่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันทั้งในประเทศ และ/ หรือต่างประเทศ  
โดยการพจิารณาจะเช่ือมโยงกบัผลงาน ความรบัผดิชอบ  
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และผลประโยชน์ทีส่ร้าง 
ให้ผู้ถือหุ้น

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัการและนโยบาย โดยเชือ่มโยงกับผลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ และผลการด�าเนินงานของผู ้บริหาร 
แต่ละท่าน

ง) จ�านวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561
 รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทน 

ผู้บริหารในปี 2561

(9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
(9.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก

ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
การก�ากับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการ 
ตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มี
ความรู้ การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการ
ท�างานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ การฝึกอบรมและการให้ความรู ้
ดงักล่าว มทีัง้ทีก่ระท�าเป็นการภายในบรษิทัฯ และใช้บรกิาร
ของสถาบันภายนอก

(9.2) บรษิทัฯ ได้จดัให้มเีอกสารและข้อมลูของบรษิทัฯ กฎระเบียบ  
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต ่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือ 
ผู้บริหารเข้ามาใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(9.3) บริษัทฯ ได ้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอด
ต�าแหน่งงาน โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดกระบวนการทีน่�ามาใช้ 
เพือ่ประเมนิระดบัความพร้อมของผูส้บืทอดต�าแหน่งแต่ละ 
บคุคล ประกอบด้วย แบบทดสอบเชงิจติวทิยาและประเมิน
ศักยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test, Ability Test) 
แบบประเมินภาวะผู้น�า (Leadership Assessment)  
การสนทนาเกี่ยวกับสายอาชีพ (Career Discussion) 
การวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career Road Map) ผลลัพธ์
ทีไ่ด้น้ันจะถกูน�ามาวเิคราะห์และประมวลเป็นภาพรวมและ
สื่อสารอย่างชัดเจนให้ผู้บริหารและตัวผู้สืบทอดต�าแหน่ง
ได้รับทราบ เพื่อน�าไปวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลร่วมกัน
ได้อย่างตรงจุด ส�าหรับรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบ 
ผสมผสาน เพือ่ให้ผูส้บืทอดต�าแหน่งสามารถพัฒนาศักยภาพ 
ของตนได้อย่างรวดเรว็ ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกจิ 
ได้ทัน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง 
การเข้าอบรมกบัสถาบนัผูน้�า (อาท ิหลกัสตูร ALP BLP) การ
มอบหมายงานโครงการใหม่ การร่วมโครงการผนกึก�าลงัของ
เครอืฯ การฝึกอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การหมุนเปลีย่น
หน้าที่งาน การโค้ช ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร
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(9.4) บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับ
กรรมการทกุท่าน เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
เข้าร่วมสมัมนาและการอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ  ของสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรอืสถาบนัอ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นการพฒันาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงการน�าความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ 
ต่อไป โดยในปี 2561 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรและการสัมมนา ดังนี้ 

รำยชื่อ
กรรมกำร ต�ำแหน่ง หลักสูตรอบรม/ หัวข้อ

สัมมนำ

นางเสาวลักษณ์ 
ถิฐาพันธ์

กรรมการ และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - กลุ่มธุรกิจ 
สยามแม็คโคร  
สายงานบริหารการเงิน

1. หลักสูตรการป้องกัน
การทุจริตในองค์กร 
จดัโดยสภาวชิาชพีบัญชี 

2. หลักสูตรภาษีอากร
 ส�าหรับธุรกรรม
 ระหว่างประเทศ 
 จดัโดยสภาวชิาชพีบัญชี 
3. หลักสูตรบัญชีบริหาร

เพื่อการวางแผนและ
ตัดสินใจ จัดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชี

(10) หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
 บรษิทัฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานก�ากบัการปฏบิตังิาน (Compliance  

Unit) ข้ึน โดยใช้ชือ่ว่า “ฝ่ายกฎหมายและการก�ากบักจิการ 
ที่ดี (Legal and Compliance Department)” ซึ่งมี
ผู ้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและการก�ากับกิจการที่ดีเป็น 
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลการด�าเนินงาน  
ด้านการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

 

132   รายงานประจำาปี 2561



ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
และบริษัทในเครือ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)

วันที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2531

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :

เว็บไซต์ :

1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 8999  โทรสาร : 0 2067 9888
 www.siammakro.co.th

ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ในการ
จัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกค้าท่ัวประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่าง ๆ  รวมถึง
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ

จ�านวนและชนิดของหุ้น หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�านวน 4,800,000,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน 2,400,000,000 บาท จ�านวน 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 2,400,000,000 บาท จ�านวน 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
(1) บริษัท สยำมฟูด เซอร์วิส จ�ำกัด (“SFS”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)

วันที่จดทะเบียน : 7 กันยายน 2527

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน�้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2782 6000 โทรสาร : 0 2782 6009

เว็บไซต์ : www.siamfoodservices.com

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหาร 
แช่แข็งคุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้า เบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหาร 
พร้อมปรุงช้ันเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้าน
อาหาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบนิ ธรุกจิจดัเลีย้ง โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร ผูค้้าส่ง เป็นต้น

จ�านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�านวน 31,830,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน : 3,183,000,000 บาท จ�านวน 31,830,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 3,183,000,000 บาท จ�านวน 31,830,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
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(2) 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

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธรุกจิผลติไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี ่เนือ้สตัว์ตดัแบ่งและอาหารส�าเรจ็รปูภายใต้ชือ่ Carne 
Meats รวมทั้งน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศ
สงิคโปร์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบนิ ธรุกจิจดัเลีย้ง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้้าส่ง เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 1,600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

(3) 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 : ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 300,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

134   รายงานประจำาปี 2561



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

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0196081

วันที่จดทะเบียน : 14 สิงหาคม 2530

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 14/F Chung Fung Commercial Building, 10 - 12 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์ : (852) 2730 2025 โทรสาร : (852) 2730 2024

เว็บไซต์ : www.lordly.com.hk 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหาร 
แช่แข็งคุณภาพช้ันดี เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล กลุ่มสินค้าเบเกอรี ไข่น�้า เครื่องปรุงรสและอาหาร 
พร้อมปรงุชัน้เลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ธรุกจิบรกิารด้านอาหาร 
ในฮ่องกง อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธรุกจิจดัเลีย้ง โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร ผูค้้าส่ง เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

(5) Just Meat Company Limited (“JM”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0972827

วันที่จดทะเบียน : 25 พฤษภาคม 2548

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : G/F 45B Hau Wong Road, Kowloon City, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์ : (852) 2382 2026 โทรสาร : (852) 3003 1331

เว็บไซต์ : www.justmeat.com.hk

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดช้ันดี จ�าพวกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 
ในฮ่องกง

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 1,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

(6) 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 : ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 4,000,000 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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(7) Indoguna (Cambodia) Company Limited (“INDC”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 00029158

วันที่จดทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2560

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : No 423, National Road 3, Phum Sre Nhor, Sangkat Porng Teuk, Khan Dangkor, 
12407, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ : (855) 70 958 388

ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

(8) 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 : ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
คณุภาพช้ันดี เช่น เนือ้สัตว์ อาหารทะเล มนัฝรัง่ กลุม่สนิค้าเบเกอร ีเครือ่งปรงุรสและอาหารพร้อมปรงุ 
ช้ันเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร 
ในประเทศเวียดนาม อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจให้บริการอาหาร จานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง 
เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

(9) บริษัท โปรมำร์ท จ�ำกัด (“PRO”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105558034130

วันที่จดทะเบียน : 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2067 8999  โทรสาร : 0 2067 9044

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค

จ�านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�านวน 100,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท จ�านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 2,500,000 บาท จ�านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
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(10) บริษัท แม็คโคร อำร์โอเอช จ�ำกัด (“MROH”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105557153364

วันที่จดทะเบียน : 14 ตุลาคม 2557

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
โทรศัพท์ : 0 2067 8999  โทรสาร : 0 2067 9044 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/ หรือ  
การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ

จ�านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จ�านวน 35,070,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน : 3,507,000,000 บาท จ�านวน 35,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 3,136,980,000 บาท จ�านวน 35,070,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น
- ทุนช�าระแล้วมูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ�านวน 17,450,000 หุ้น และ 
- ทุนช�าระแล้วมูลค่าหุ้นละ 79 บาท จ�านวน 17,620,000 หุ้น

(11) ARO Company Limited (“ARO”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 110245807

วันที่จดทะเบียน : 28 พฤศจิกายน 2557

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Unit 02, 04, 06, Level 11, Myanmar Centre Tower 1, No.192, Kabar Aye Pagoda Road, 
Bahan Township, Yangon, Myanmar 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และให้ค�าปรึกษาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 183,000 ดอลลาร์สหรัฐ

(12) 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 4479000 โทรสาร : (91) 124 4479199

เว็บไซต์ : https:// corporate.lotswholesale.com

ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 รูปีอินเดีย

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 452,857,120 รูปีอินเดีย
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(13) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 91440101MA59Q1XQ1D

วันที่จดทะเบียน : 3 กรกฎาคม 2560

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Zibian#01 of Floor 10, and Floor 11, No.65 Xianlie Middle Road,
Yuexiu District, Guangzhou, China
โทรศัพท์ : (86) 020 2333 6999

ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 หยวนเหรินหมินปี้

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 25,000,000 หยวนเหรินหมินปี้

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

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 00019245

วันที่จดทะเบียน : 16 กันยายน 2559

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : No. 5734, Street 1003, Bayab Village, Sangkat Phnom Penh Thmey, 
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ : (855) 23 977 377

เว็บไซต์ : www.makrocambodia.com

ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

ทุนจดทะเบียน : 68,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 42,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

(15) ARO Commercial Company Limited (“MM”)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 102936000 

วันที่จดทะเบียน : 3 กันยายน 2561

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : La Pyi Wun Plaza, Room 409, 4th Floor, 37 Alan Pya Pagoda Road, 
Dagon Township, Yangon, Myanmar

ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ
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บริษัทร่วม - ไม่มี -

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

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 จ�ากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2677 2000  โทรสาร : 0 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2676 6667 - 8 โทรสาร : 0 2676 6188 - 9

บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ�ากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2676 6667 - 8 โทรสาร : 0 2676 6188 - 9
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 และเข้า 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2537 
โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การด�าเนินธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
ระบบสมาชิกแบบช�าระเงนิสดและบริการตนเองภายใต้ชือ่ “แมค็โคร” 
ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีจ�านวนสาขา
ทั้งสิ้น 129 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร  
จ�านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ�านวน 25 สาขา อีโค พลัส  
จ�านวน 13 สาขา แมค็โคร ฟดูช้อป จ�านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น  

จ�านวน 7 สาขา รวมถงึศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าแม็คโคร 1 สาขาในประเทศ
กัมพูชา และอีก 2 สาขา ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions 
ในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจน�าเข้า  
ส่งออก และจ�าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้าน 
จัดเก็บและจัดส่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆ  
รวมทั้งธุรกิจอ่ืน ที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ผ่านการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดย ณ สิ้นปี 2561 ภาพรวม 
การประกอบธรุกิจของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย แสดงตามแผนภมิู ดังนี้
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บริษัท ประเภทกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธรุกจิศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าแบบช�าระเงนิสดและบริการตนเองภายใต้ชือ่ “แมค็โคร” 

ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ ่มลูกค้า 
เป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย 
กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แขง็คุณภาพชัน้ด ีเช่น เน้ือสตัว์ อาหารทะเล มนัฝรัง่ กลุม่สนิค้าเบเกอร ีเครือ่งปรุงรส 
และอาหารพร้อมปรงุชัน้เลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ตอบสนองความต้องการของ 
กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น 

Indoguna (Singapore) Pte Ltd ประกอบธุรกิจผลิตไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี่ เนื้อสัตว์ตัดแบ่งและอาหารส�าเร็จรูป 
ภายใต้ชือ่ Carne Meats รวมทัง้น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายสนิค้า พร้อมบริการจดัส่งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่แขง็คุณภาพช้ันด ี เช่น เน้ือสตัว์ อาหารทะเล กลุม่สินค้าเบเกอร ี
เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของกลุม่ธรุกจิบรกิารด้านอาหารในประเทศสงิคโปร์ อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร  
สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

Indoguna Dubai L.L.C ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ 
อาหารแช่แขง็คณุภาพชัน้ด ีเช่น เนือ้สตัว์ อาหารทะเล กลุม่สนิค้าเบเกอร ีเครือ่งปรงุรสและ 
อาหารพร้อมปรุงชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

Indoguna Lordly Company Limited
เดิมชื่อ Lordly Company Limited

ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แขง็คณุภาพชัน้ดี เช่น เนือ้สตัว์ อาหารทะเล กลุม่สนิค้าเบเกอร ี ไข่น�า้  เครือ่งปรงุรส 
และอาหารพร้อมปรงุชัน้เลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
กลุม่ธรุกิจบรกิารด้านอาหารในฮ่องกง อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธรุกจิจัดเลีย้ง 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง เป็นต้น

Just Meat Company Limited ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี จ�าพวกเนื้อสัตว์และ
สัตว์ปีกในฮ่องกง

MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Indoguna (Cambodia) Company Limited ด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
Indoguna Vina Food Service 
Company Limited
เดิมชื่อ Vina Siam Food Company Limited

ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่แขง็คุณภาพชัน้ด ีเช่น เน้ือสตัว์ อาหารทะเล มนัฝรัง่ กลุม่สนิค้าเบเกอร ีเครือ่งปรุงรส
และอาหารพร้อมปรงุชัน้เลศิจากทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ตอบสนองความต้องการของ 
กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหารรวมถึง 
ธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นต้น

บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/ 

หรือ การให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
ARO Company Limited ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และให้ค�าปรึกษาในประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา
CP Wholesale India Private Limited ด�าเนินธุรกิจค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย
Makro (Guangzhou) Food Company Limited ด�าเนินธรุกจิค้าปลกี ค้าส่ง และธรุกจิอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
Makro (Cambodia) Company Limited ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา
ARO Commercial Company Limited ด�าเนนิธรุกจิค้าปลกี ค้าส่ง และธรุกจิอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    141



โครงสร้างรายได้
บริษัทฯ มีรายได้จากการด�าเนินธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�าระเงินสดและบริการตนเองเป็นหลัก นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ยังมีรายได้จากธุรกิจน�าเข้า ส่งออก และจ�าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและ
สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผ่านการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ (รายได้หลังปรับปรุง
รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ) ปรากฏตามตารางแสดงรายได้ ดังนี้

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์/ บริกำร ด�ำเนินกำรโดย
% กำร
ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2559 2560 2561

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

1. ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและ
บริการตนเองในประเทศและต่างประเทศ

 รายได้จากการขายสินค้า อุปโภคบริโภค 
และรายได้อื่น

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

CPWI 99.99 - - 2 0.0 499 0.3

MAC 70.00 - - 92 0.1 1,264 0.7

MGZ* 99.99 - - - - - -

MM* 99.99 - - - - - -

2. ให้บริการด้านการบริหารด้านเทคนิค 
และสนับสนุน

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 และรายได้อื่น

MROH 99.99 - - - - 1 0.0

ARO* 99.99 - - - - - -

PRO* 99.99 - - - - - -

3. น�าเข้าและจ�าหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 และรายได้อื่น

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

INDV 100.00 259 0.2 332 0.2 433 0.2

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

INDD 80.00 - - 457 0.2 537 0.3

JM 80.00 - - 8 0.0 - -

LL 80.00 - - 330 0.2 399 0.2

INDC 70.00 - - - - 71 0.0

4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 และรายได้อื่น MAXZI 80.00 - - - - 13 0.0

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

หมายเหตุ : 
* ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อด�าเนินธุรกิจ
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน 
ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และ 
ด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายอรรถพร ข่ายม่าน  
ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต  
อัตถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ 
โภควนิช ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเป็น
อสิระภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบทีร่ะบใุนนโยบายการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยได้รบัความร่วมมอือย่างดจีากเจ้าหน้าทีฝ่่าย
บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน

ภายในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุม
ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่านสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อ จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 5

2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ 5

3. นายธีระ วิภูชนิน 5

4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 4

5. นายโชติ โภควนิช 5

ซึ่งในการประชุมแต่ละคร้ัง เป็นการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บรหิารของบรษัิทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชจีากภายนอก 
เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบสรปุสาระส�าคญัได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 
พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งการเปิดเผย 
ข้อมลูส�าคัญของบริษทัฯ และการพิจารณาจากรายงานของผูส้อบ 
บัญชีภายนอก โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและ 
ค�าแนะน�าเพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  
และผู้ใช้งบการเงิน ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 
ร่วมกบัผูส้อบบญัชเีป็นการเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม 
เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้น 
มคีวามถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมลูของบริษทัฯ และการปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบั 
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันเพื่อ 
ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิตามเงือ่นไขทางธุรกจิและหลกัเกณฑ์
ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการท�า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจากการสอบทาน ไม่พบรายการผิดปกตท่ีิเป็นสาระ
ส�าคญั รายการทีเ่ก่ียวโยงทางการค้าเป็นรายการทีเ่ป็นไปตามปกติ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการท�ารายการดังกล่าวเป็นไป
อย่างสมเหตุผล มีเงื่อนไขตามปกติของธุรกิจ รวมทั้งการเปิด
เผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่มและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

3. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม 
ภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ถือนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส�าคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม 
ทุกด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นที่
มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ พร้อมท้ังหามาตรการป้องกัน 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ 
รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวน และได้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 
เพือ่ปรบัปรงุมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบัุน 
ทีเ่ปล่ียนแปลงไป และสรุปรายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�าเนินธุรกิจโดยมี
การประเมินความเส่ียง การบริหารความเสี่ยงและการติดตาม
ความคืบหน้า รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

5. สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็น
ส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อประเมิน 
ความเพยีงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พร้อมท้ังให้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกับ 
ผูส้อบบญัชภีายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบรหิาร
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังพิจารณาประเมินผลงานประจ�าปีของ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในด้วย

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และให้ความเห็น 
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่ขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และ 
ทีป่ระชุมมมีติอนุมัติแต่งต้ังให้ บริษทั เคพเีอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี 
จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปี พ.ศ. 2561

7. พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษัิทฯ ไม่มปีระเดน็ทีเ่ป็นสาระ
ส�าคญัในเรือ่งการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย และข้อก�าหนดทีม่สีาระ
ส�าคัญ

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความ 
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 
เท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร และเจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิารของบรษัิทฯ 
ได้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบตามทีร่ะบ ุในนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีคุณภาพเยี่ยง 
มอือาชพี รวมทัง้มกีารปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผกูพนัต่าง ๆ  
มกีารเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัอย่างถกูต้องและมกีารปฏบัิตงิานที ่
สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส 
นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
และด�าเนินงานอย่างถกูต้อง มรีะบบการบรหิารความเส่ียง ระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอรรถพร ข่ายม่าน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน - งบการเงินรวม

2560 2561 เพิ่ม (+)/ ลด (-)
รายได้จากการขาย ล้านบาท 182,753 188,583 5,830

รายได้รวม ล้านบาท 186,754 192,930 6,176

ก�าไรขั้นต้น ล้านบาท 18,401 18,944 543

EBITDA* ล้านบาท 10,407 10,361 (46)

ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 6,178 5,942 (236)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 1.29 1.24 (0.05)

* ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย

ภาวะเศรษฐกจิไทยปี 2561 มกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ไตรมาส
แรกของปี โดยแรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการส่งออกและการท่องเทีย่ว 
แต่เริม่มีการผ่อนแรงลงในช่วงครึง่ปีหลงัจากจ�านวนนกัท่องเทีย่วจนีที่
ลดลง รวมถงึผูบ้รโิภคมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความผันผวนของเศรษฐกจิ
โลกและเศรษฐกิจไทยที่ยังมีการฟื้นตัวไม่ชัดเจน ปัญหาค่าครองชีพ
และราคาสินค้าท่ียังทรงตัวอยู่ในระดับสูง รวมถึงรายได้ปัจจุบันที่ 
ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ท�าให้ก�าลังซื้อของฐานรากยังไม่ฟื้นตัว 
เท่าทีค่วร ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ผูบ้รโิภคมกีารปรบัตัวลงในช่วงไตรมาส
ที ่4 ของปี 2561 นอกจากนีก้ารลงทุนภาครฐัและการส่งออกชะลอตวั
และขยายตัวได้ช้ากว่าทีค่าดการณ์ไว้ การใช้จ่ายของภาคครวัเรอืนยงัม ี
การเติบโตแบบกระจุกตัวอยู่กับผู้ที่มีรายได้สูงเป็นหลัก โดยเศรษฐกิจ
ไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ท่ีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.2 (แหล่งที่มา
ของข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้ปรับลดลงจากอัตราที่เคย 
คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
อยู ่ที่ อัตราร ้อยละ 1.1 (แหล ่งที่มาของข ้อมูล :  ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย)

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 
โดยเน้นการขบัเคลือ่นองค์กรด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม ตามเป้าหมาย 6 ประการ เพ่ือให้บรรลวุสิยัทศัน์ขององค์กร 
คือ “เป็นทีห่น่ึงในเร่ืองการจดัหาสนิค้าเพือ่ธรุกจิอาหารแบบครบวงจร 
ส�าหรบัผูป้ระกอบการมอือาชพี” ตอกย�า้ความไว้ใจของลกูค้าถงึจดุยนื
การเป็น “คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยได้มีการขยายสาขาแม็คโคร
ในประเทศจ�านวน 7 สาขา โดยแบ่งเป็นศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร  
รูปแบบฟูดเซอร์วิสจ�านวน 6 สาขา และรูปแบบอีโค พลัส จ�านวน 1 
สาขา ท�าให้ ณ สิ้นปี 2561 มีจ�านวนสาขาทั้งสิ้นจ�านวน 129 สาขา
ทัว่ประเทศ ประกอบด้วยศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โคร รูปแบบคลาสสกิ 
จ�านวน 79 สาขา แมค็โคร ฟดูเซอร์วสิ จ�านวน 25 สาขา อโีค พลสั จ�านวน 
13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ�านวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 
จ�านวน 7 สาขา โดยมพ้ืีนทีก่ารขายรวมประมาณ 747,802 ตารางเมตร  
นอกจากน้ียังคงมุ่งมั่นพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ในรูปแบบที่มี 
มากกว่า 1 ชั้น ซึ่งจะใช้รูปแบบสาขาใหม่นี้เป็นกลยุทธ์ในการขยาย 
สาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีร้านอาหารอยู่หนาแน่นต่อไป 
โดยเฉพาะเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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นบัตัง้แต่ทีบ่รษิทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ�ากดั ได้ลงทนุซือ้กจิการจากบริษทั
ผูป้ระกอบธรุกจิให้บริการด้านอาหารในต่างประเทศ จ�านวน 4 บรษิทั
จากกลุ่ม Indoguna ได้แก่ บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง อีกทั้งจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ที่ประเทศ
กัมพูชา กลุ่มธุรกิจ Food Service APME เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจ 
ภายใต้บริษัทฯ ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการขยายเครือข่ายธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง และผนึกก�าลังขับเคลื่อน
ธรุกจิการให้บรกิารด้านอาหารในระดับสากล ภายใต้แบรนด์ “สยามฟดู 
เซอร์วิส” ส�าหรับตลาดในประเทศไทย และแบรนด์ “Indoguna” ใน
ตลาดต่างประเทศ โดยรกุเข้าไปด�าเนนิธุรกจิในตลาดใหม่ทีม่ศีกัยภาพ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ครอบคลุม 6 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
กัมพูชา ภายใต้การด�าเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการ
จัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการ
มืออาชีพ” โดยเน้นการสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศ ให้บริการแบบครบ
วงจรส�าหรับลูกค้าผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปิด 
ช่องทางใหม่ ๆ  ส�าหรบัการเตบิโตของธรุกจิ นอกจากนี ้ในปัจจบุนั บริษทัฯ 
มุ่งขยายธุรกิจการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและอาหารระดับ
พรีเมี่ยมส�าหรับผู้ประกอบการโฮเรก้าอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังปรับปรุง
แนวทางการบริหารจัดการบริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์ Indoguna 
ทุกบริษัทให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อความแข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืน 

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศยังคงต่อยอดความ
ส�าเร็จด้านการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ จากก้าวแรกของการเปิด
ศนูย์จ�าหน่ายสินค้าแมค็โครสาขาต่างประเทศแห่งแรกทีก่รุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชาเม่ือปลายปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
โดยศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครกัมพูชาเปรียบเสมือนเป็นคลังสินค้า
ครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Service) เน่ืองจากลูกค้า ทั้ง 
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และผู้ประกอบการ
โฮเรก้า สามารถเลือกซ้ือสินค้าที่หลากหลาย คุณภาพดี ด้วยราคาที่
ช่วยประหยัดต้นทุนได้กว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่สินค้า
อุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส�าเร็จรูป อาหารแช่แข็ง  
รวมทั้งสินค้าที่คัดสรรมาจากผู ้ผลิตหรือผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้าใน 
ท้องถิ่น และสินค้าน�าเข้าจากประเทศไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จ�าพวก 
เนือ้สตัว์ อาหารทะเล รวมไปถงึสนิค้าภายใต้แบรนด์ของบรษัิทฯ ได้แก่  
เอโร่ (aro) เซพแพค็ (Savepak) เอม็แอนด์เค (M&K) และควิ-บซิ (Q-BIZ)  
เป็นต้น นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ขยายการเปิดสาขาไปสูป่ระเทศอนิเดยี 
ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solutions โดยได้เปิดสาขาแรก ณ  
กรงุนวิเดล ีเมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ี
จากกลุม่ลกูค้าผูป้ระกอบการในท้องถิน่ และได้ขยายสาขาเพิม่อกี 1 แห่ง 

ในกรุงนิวเดลี โดยจัดจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในหมวดต่าง  ๆ   
อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสด เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน สินค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน สิ่งทอ เครื่องใช้
ส�านักงาน สนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์และอืน่ ๆ  โดยให้บริการแบบครบวงจร 
ด้วยรูปแบบการขายส่งในระดับมาตรฐานสากล มีสินค้าเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า และมีบริการจัดส่งสินค้ารวมไปถึงการช�าระ
สินค้าด้วยบริการทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย ท�าให้ ณ สิ้นปี 
2561 บริษัทฯ มีจ�านวนสาขาต่างประเทศทั้งหมด 3 แห่ง นอกจากนี้ 
ในเดอืนกนัยายน 2561 กลุม่ธรุกจิแมค็โครในต่างประเทศได้ขยายการ
ลงทนุธุรกจิในรปูแบบ Cash & Carry เพิม่เตมิไปยงัประเทศสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการจัดตั้ง ARO Commercial Company 
Limited (“MM”) ผ่านบริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด (“MROH”) 
ภายใต้เงนิทนุจดทะเบยีนจ�านวน 0.3 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดย MROH 
ถอืหุน้ในอตัราร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธรุกจิค้าปลีก ค้าส่ง และธรุกจิ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รายได้
ในปี 2561 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมยีอดขายรวมเป็นจ�านวน 188,583 
ล้านบาท เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดย
ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มี
การขยายสาขาใหม่ในประเทศไทยจ�านวน 7 สาขา แบ่งเป็นแม็คโคร 
ฟูดเซอร์วิส 6 สาขา และอีโค พลัส 1 สาขา และสาขาในต่างประเทศ
จ�านวน 2 สาขา รวมทั้งร้านค้าของกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส 1 ร้านค้า 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ปิดร้านสยามโฟรเซ่นจ�านวน 1 สาขา ได้แก่ 
สาขาถนนจันทน์ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าแม็คโครในประเทศไทยในรูปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 129 
สาขา แบ่งเป็นศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครรูปแบบคลาสสิก จ�านวน 
79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ�านวน 25 สาขา อีโค พลัส จ�านวน 
13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 5 สาขา ร้านสยามโฟรเซ่น 7 สาขา และ
มีสาขาในต่างประเทศจ�านวน 3 สาขา และร้านค้าของกลุ่มธุรกิจ 
ฟดูเซอร์วสิ 1 ร้านค้า ทัง้น้ีการเติบโตของยอดขายมาจากการเตบิโตใน
ธรุกจิแมค็โครในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันารปูแบบสาขา
ทีห่ลากหลาย เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของธรุกจิการให้
บรกิารด้านอาหาร (Food Service) ซึง่สอดรับการเติบโตของภาคการ
ท่องเทีย่วของประเทศตามนโยบายภาครัฐ โดยเน้นขยายสาขารปูแบบ 
สาขาแมค็โคร ฟดูเซอร์วสิทีม่พีืน้ทีข่ายเฉลีย่ 1,000 - 3,000 ตารางเมตร  
เป็นหลัก อีกทั้งบริษัทฯ ยังพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่
ที่มีมากกว่า 1 ช้ัน โดยจะใช้รูปแบบสาขาใหม่นี้เป็นกลยุทธ์ในการ
ขยายสาขาเจาะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีร้านอาหารอยู่หนาแน่น  
นอกจากนี ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัคงมุง่พฒันาสนิค้าแบบครบวงจร 
ภายใต้แบรนด์เฉพาะของตนเอง (Own Brand) อย่างต่อเนื่อง โดย
ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย ปลอดภัย 
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คุณภาพเยี่ยม มีขนาดและบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในราคาที่คุ้มค่า ประกอบกับการเติบโตของยอดขายใน
กลุ่มธรุกจิแม็คโครต่างประเทศ ซึง่เป็นผลมาจากการด�าเนินงานเตม็ปี 
เป็นปีแรกของสาขาแม็คโครในประเทศกัมพูชา รวมถึงการเปิดสาขา
แม็คโครในประเทศอนิเดยีจ�านวน 2 สาขาในช่วงครึง่หลังของปี 2561 
นอกจากนี้ ยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิสที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่ม Indoguna และ
การสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
โดยค�านึงถึงรูปแบบธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการแต่ละราย

เมื่อรวมรายได้ค่าบริการ (ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการส่งเสริม
การขาย การโฆษณาผ่านสื่อ Makro mail เป็นต้น) จ�านวน 3,414  
ล้านบาท และรายได้อื่น (ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่า และ 
การจัดงานกิจกรรมลูกค้าประจ�าปีของบริษัทฯ เป็นต้น) จ�านวน 
933 ล้านบาท ส่งผลให้บรษิทัฯ มรีายได้รวมทัง้สิน้ 192,930 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 6,176 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3

ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 มีจ�านวน 18,944 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 543 ล้านบาท จากปี 2560 เตบิโตในอตัราร้อยละ 3.0 
เป็นผลมาจากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาฐานลูกค้า พัฒนา
รูปแบบสาขา รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มี
คุณภาพดีตรงกบัความต้องการของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ ทัง้น้ีบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10.0 ต่อยอดขายรวม 
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 10.1 ในปี 2560 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ทีช่ะลอตัว รวมทัง้ปัญหาราคาสนิค้าเกษตรปรบัตวัลดลงในปีทีผ่่านมา

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 15,481 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.0 โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 1,086 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย : ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ในปี 2561 มีจ�านวน 11,767 ล้านบาท เพิ่มขึ้นใน 
อัตราร้อยละ 9.6 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากจ�านวนสาขาใหม่
ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�านวน 9 สาขาในปี 2561 (สุทธิจาก
การปิดร้านสยามโฟรเซ่นจ�านวน 1 สาขา) ทั้งนี้ สัดส่วนของต้นทุน 
ในการจัดจ�าหน่ายเทียบกับยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 6.2 เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 5.9 ในปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยในปี 2561 มจี�านวน 3,714 ล้านบาท เพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ  
1.5 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจแม็คโครใน
ต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
และด�าเนินธุรกิจในระยะเริ่มต้น นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายของกลุ่ม 
ธุรกิจฟูดเซอร์วิสที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากในปี 2560 ได้รวมค่าใช้จ่าย 
ของกลุ่มธุรกิจ Indoguna มาเพียง 11 เดือนนับตั้งแต่เข้าซื้อกิจการ 

ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเป็นจ�านวน 
336 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 12 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 
สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยที่ต�่าลง

ก�าไรสุทธิ
ในปี 2561 บรษัิทฯ และบริษทัย่อยมกี�าไรสทุธจิ�านวน 5,942 ล้านบาท  
(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ลดลงในอัตราร้อยละ 3.8 แม้ว่า
จะมยีอดขายทีเ่พิม่สงูขึน้ในอตัราร้อยละ 3.2 โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก
ผลขาดทนุจากการด�าเนินงานของกลุม่ธุรกจิแมค็โครต่างประเทศ โดย
เฉพาะในประเทศกมัพชูาและอนิเดยี ซึง่มค่ีาใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ด�าเนินธรุกจิในระยะเร่ิมต้น รวมถงึค่าใช้จ่ายส�าหรับการเปิดด�าเนนิการ 
สาขาที่เปิดในปี 2561 และที่ก�าลังจะเปิดในปี 2562 ขณะที ่
กลุม่ธรุกจิแมค็โครในประเทศไทยและกลุม่ธรุกจิฟูดเซอร์วสิมกี�าไรสทุธ ิ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.8 และ 12.4 ตามล�าดับ ส่งผลให้ในปี 2561 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ) ลดลงจากร้อยละ 3.3 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 3.1  
ในปี 2561
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน - งบการเงินรวม

ณ 31 ธันวำคม เพิ่ม (+)/ ลด (-)

2560 2561

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 58,976 62,065 3,089

หนี้สินรวม ล้านบาท 40,965 42,808 1,843

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 18,011 19,257 1,246

สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวน
เท่ากับ 62,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 3,089 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.2 จากปี 2560 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น 
ของสินค้าคงเหลือ สอดคล้องกับจ�านวนสาขาท่ีเพิ่มขึ้น และที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที ่
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขาในระหว่างปี

สนิทรัพย์หมนุเวยีน : สนิทรัพย์หมนุเวียนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
ณ สิ้นปี 2561 มีจ�านวนเท่ากับ 22,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 
2,585 ล้านบาทจากปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.7  
สาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับจ�านวนสาขา 
ทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด รายได้ค้างรบั รวมถงึ 
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น โดยลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก 
ลูกหนี้การค้าในกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิสท่ีมีรูปแบบการค้าแบบ Credit 
& Delivery

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจ�านวนเท่ากับ 39,067 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 504 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.3 จาก
ปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง 
สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่มจี�านวนเพิม่ขึน้ อันเป็นผลจากการขยายสาขา 
และการซื้อสินทรัพย์เพื่อทดแทนของเดิมในระหว่างปี

หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2561 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 42,808 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,843 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 
4.5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนเพิ่มขึ้นสาขาและขยายธุรกิจใน
ระหว่างปี 

หนี้สินหมุนเวียน : ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมนุเวยีน เท่ากบั 34,094 ล้านบาท ลดลง 3,024 ล้านบาท หรอืลดลง 
ในอตัราร้อยละ 8.1 เมือ่เทยีบกบัปี 2560 ซึง่มจี�านวน 37,118 ล้านบาท  
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจ�านวน 942 ล้านบาท 
และการลดลงของเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ�านวน 2,749 
ล้านบาท (รวมส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่
ปี) เน่ืองจากการเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 
รวมถึงมีการช�าระคืนเงินกู้ยืมไปในระหว่างปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน : ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน 
ไม่หมนุเวยีนเท่ากบั 8,714 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 ของหนีส้นิรวม  
เพิม่ขึน้จ�านวน 4,867 ล้านบาท มสีาเหตหุลกัมาจากการกูย้มืเงนิระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน รวมถึงการบันทึกค่าเช่าที่ค�านวณ
แบบเส้นตรงในระหว่างปีซึ่งเพ่ิมขึ้นตามจ�านวนสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ   
ลดลงจากการยกเลิกหน้ีสินตามสัญญาที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
จากการซื้อบริษัทย่อยกลุ่ม Indoguna (Earn - out) ซึ่งไม่บรรลุตาม
เงือ่นไขทีก่�าหนดในสญัญา ทัง้น้ีหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนมอีงค์ประกอบหลกั
เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�านวน 19,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�านวน 1,246 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลก�าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงิน 
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวน 4,608 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นตาม 
บัญชีเท่ากับ 3.90 บาทต่อหุ้น

 

148   รายงานประจำาปี 2561



การวิเคราะห์สภาพคล่อง

กระแสเงินสดได้มา/ (ใช้ไป) สุทธิระหว่างงวด - งบการเงินรวม

2560 2561

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน ล้านบาท 11,928 6,012

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ล้านบาท (6,468) (2,866)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ล้านบาท (3,649) (2,411)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ ล้านบาท 1,811 735

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 5,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 735 
ล้านบาทจากปี 2560 สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากการ 
ด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้กระแสเงินสดไปในการขยาย 
สาขารวมถึงการจ่ายเงินปันผล

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ส�าหรบัปี 2561 กระแสเงนิสดสทุธจิากการด�าเนนิงานมีจ�านวน 6,012 
ล้านบาท ลดลง 5,916 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.6 จากปี 2560 
สาเหตุหลกัมาจากสนิค้าคงเหลือทีเ่พิม่ขึน้ และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ได้น�าเงินไปช�าระเจ้าหนี้การค้าในระหว่างปี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
จ�านวน 2,866 ล้านบาทระหว่างปี 2561 เป็นการใช้ไปส�าหรับการ
ขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ  การซื้อที่ดิน รวมทั้งการเช่าที่ดิน 
ระยะยาวเพิ่มส�าหรับแผนการเปิดสาขาในปี 2561 และปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินระหว่างปี 2561 จ�านวน 
2,411 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 
4,608 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.5 0.7

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.1 0.2

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio) 

อัตราก�าไรขั้นต้น % 10.1 10.0

อัตราก�าไรสุทธิ % 3.3 3.1

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 37.1 32.8

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 11.0 9.7

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 26.9 25.8

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 3.3 3.2

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.3 2.2

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 50.6 32.4

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 74.6 77.5
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รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
ในปี 2560 และ ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

รายการระหว่างกันในปี 2560 และ ปี 2561

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
2560 2561

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

ซีพี ออลล์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อม 
ในสัดส่วนร้อยละ 97.88 ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2.1 6.3 รายการธุรกิจ/  สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 1.1 2.2 รายการธุรกิจ/  สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 1.7 - รายการธุรกิจ/  สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ค่าการใช้บริการ 
 บรษิทัฯ ได้ช�าระค่าการใช้บริการ
 ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมาย 

การค้าเครื่องหมายบริการให้แก่ 
ซีพี ออลล์

167.0 162.4 ส�าหรับรายการการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิ
ในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการจาก  
ซีพี ออลล์ นั้น เป็นการรับความช่วยเหลือทาง
ด้านเทคนิค เพื่อด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายการขายสินค้า การ 
บันทึกการรับสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้า 
และระบบข้อมลูลกูค้าของสาขาของบรษัิทฯ โดย 
บริษัทฯ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวท�าข้อมูล 
ของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้ 
โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์ต�่ากว่าการพัฒนา 
ซอฟต์แวร์เอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาต 
จากซีพี ออลล ์ ให ้ใช ้ เค ร่ืองหมายการค ้า 
เคร่ืองหมายบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช ้
เครื่องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น  
ในการด�าเนนิธรุกิจ โดยใช้รปูแบบร้านค้า การจดั
เรียงสินค้า รวมท้ังการบริหารธุรกิจ และเมื่อม ี
การพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” 
ในประเทศต่าง ๆ บริษัทฯ จะได ้ รับความรู  ้
และเทคนิคในการด�าเนินธุรกิจที่ส ่ งผลถึง 
ประสิทธิภาพ ในการด�าเนินธุรกิจ โดยการ 
ใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเครื่องหมาย 
การค้า เครือ่งหมายบรกิารถอืเป็นรายการธรุกจิ/ 
สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. เจ้าหนี้อื่น
 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์  

ให้ใช้โปรแกรมซอฟแวร์ เครื่องหมาย 
การค้า เครือ่งหมายบริการซึง่ครอบคลมุ 
ถงึการใช้เครือ่งหมายการค้า “Makro”  
“aro” เป็นต้น 

83.7 82.9
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
2560 2561

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (“ซีพีแรม”)
ลักษณะความสัมพันธ์1) 
ซีพีแรม เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล์ 
โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้น ในซีพีแรม 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 21.6 14.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 250.7 262.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้การค้า 1.3 1.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 61.0 61.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

โกซอฟท์ เป็นบริษัทย่อยของ
ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ 
ถือหุ้นในโกซอฟท์ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมด

1. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิทรพัย์ถาวรและ
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซ้ือรายการ
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ซ่ึงได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากโกซอฟท์

27.7 136.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าการใช้บริการ 31.9 46.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้อื่น 15.1 146.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. ลูกหนี้อื่น 5.0 7.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ลักษณะความสัมพันธ์1)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เป็นบริษัทย่อยของ 
ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์
ถือหุ้นในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมด

1. ค่าการใช้บริการ 1.8 1.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด 
เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ 
ถือหุ้น ในรีเทลลิงค์ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 30.4 33.9 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า - 1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 2.2 1.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้อื่น 3.9 - รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) 
(“เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร”) 
ลกัษณะความสมัพันธ์2)

เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 53.44 
ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 38.5 33.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 5.1 4.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 373.5 350.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 22.7 24.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บรษิทั ซพีเีอฟ เทรดดิง้ จ�ากัด 
(“ซพีีเอฟ เทรดด้ิง”)
ลักษณะความสัมพันธ์2) 

ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง เป็นบริษัทย่อยของเจริญ 
โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือ
หุ้นในซีพีเอฟ เทรดดิ้ง 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมด 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 30.5 24.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 2.8 1.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 2,562.3 2,570.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 300.3 240.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
2560 2561

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

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทย่อยของ
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์
อาหารถือหุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 199.6 199.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 25.1 23.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 4,765.3 6,840.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 880.5 898.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

ซีพี - เมจิ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร ถือหุ้นในซีพี - เมจิ 
ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของหุ้นทั้งหมด  

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4.8 5.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 355.5 375.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 67.0 63.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

ซ.ีพ.ี ฟูด้สโตร์ มผีูท้ีเ่กีย่วข้องของกลุม่ครอบครัว
เจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 22.3 22.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 368.0 394.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 74.4 75.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ มีกลุ่มครอบครัว
เจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ค่าการใช้บริการ 6.1 6.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้อื่น 5.9 5.9 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 21.7 22.4 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 217.7 199.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 44.0 30.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 
มีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14.2 19.0 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 272.0 281.3 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้การค้า 59.1 44.9 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและ
 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้อสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่ โปรแกรม
 คอมพิวเตอร์จากฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์

2.2 7.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าการใช้บริการ 19.4 4.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. เจ้าหนี้อื่น 5.9 3.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
2560 2561

บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
(“ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น”) 
(ช่ือเดมิ “ทร ูยูนเิวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ากดั)
ลักษณะความสัมพันธ์3)

ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
ซึ่งมีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ค่าการใช้บริการ 34.1 39.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้าหนี้อื่น 17.2 8.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

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

ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งมีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4.1 2.9 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 1.4 - รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จ�ากัด (“ทรู ลีสซิ่ง”)
ลักษณะความสัมพันธ์1)

ทร ูลสีซิง่ ซึง่มบีริษทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จ�ากดั 
และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 คน คือ
นายอ�ารุง สรรพสิทธิวงศ์

1. ค่าการใช้บริการ 42.0 52.1 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้าหนี้อื่น 11.3 9.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 41.0 136.8 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้า 9.6 26.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 124.7 671.2 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้าหนี้การค้า 34.8 168.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 
 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

49.4 9.7 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

6. ค่าการใช้บริการ 63.3 98.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

7. เจ้าหนี้อื่น 17.3 41.6 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

8. ลูกหนี้อื่น 11.2 9.5 รายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

หมายเหตุ:
1) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2560 ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2560 ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
3) ข้อมูลจาก แบบ 56 - 1 ปี 2560 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/ สนับสนุนธุรกิจปกติ

1. รายได้จากการขายสินค้าและบรกิาร : ราคาขายสินค้าและบรกิาร และเงือ่นไขการช�าระเงนิเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขปกตทิางธรุกจิเปรยีบเทยีบ
กับรายการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น : ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการช�าระเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ
กับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

3. ค่าการใช้บรกิาร : ค่าการใช้บริการและเงือ่นไขการช�าระเงนิเป็นไปตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขปกตทิางธรุกจิเปรียบเทยีบกบัค่าการใช้บริการกบับรษิทัอืน่ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

4. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน : ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นไปตามข้อก�าหนด
และเงือ่นไขปกตทิางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซ้ือสนิทรัพย์ถาวร สทิธกิารเช่า และสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนกบับริษัทอ่ืนทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั และเป็นไปตาม
ราคาตลาด
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณี 
อันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจเท่านั้น โดยยึดถือประโยชน์ของ 
บรษัิทฯ เป็นส�าคญั โดยรายการรบัอนญุาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสทิธใิน
เครือ่งหมายการค้า เครือ่งหมายบรกิาร เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการประกอบ
ธรุกจิและการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ท้ังนี ้รายการดังกล่าวได้ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการด�าเนินการหรือการจ่าย
ช�าระค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

หากเป็นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า 
ท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติใน 
หลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถท�าธุรกรรมกับกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่าน้ันมี 
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�า 
กบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การซื้อสินค้า
 กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทที่ 

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/ หรือเป็น 
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ทั้งนี้ รายการซ้ือสินค้าดังกล่าวเป็นไป 
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ากับ
บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

2. การใช้บริการ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการด้านการให้ค�าปรึกษาทาง

กฎหมายจากบริษัท ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ากัด และ
บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่มี
กรรมการร่วมกัน ทั้งนี้ รายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามที่
ระบไุว้ในสญัญาทีท่�าร่วมกนั ซึง่บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย พิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับบริการจากกลุ ่มบริษัทท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเป็นกิจการที่มี
กรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ ่มผู ้ถือหุ ้นเดียวกัน ซ่ึง
เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการ 
ได้รับบริการจากบุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกันในสถานการณ์
เดียวกัน 

3. การขายสินค้าและให้บริการ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ�าหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการและ/

หรือผู ้บริหาร รวมถึงได้จ�าหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่ 
กลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/
หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข
ปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการ 
ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน 

โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร 
สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดข้ึนจาก
ธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ตรวจสอบถึงความจ�าเป็นของการท�ารายการดังกล่าวกับหน่วยงาน 
ภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการ และ
การซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เป็น
ไปตามราคาตลาด และต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก ่
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

นอกจากนั้น การใช้บริการ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 
และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเครื่องหมายบริการ จากบริษัทใน 
เครอืเป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาทีท่�าร่วมกนั ซ่ึงบรษิทัฯ พจิารณาว่า 
มีความเหมาะสมดีแล้ว

ส�าหรับนโยบายและแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
นั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะท�ารายการระหว่างกัน
เฉพาะกรณีอันเน่ืองมาจากการด�าเนินธุรกิจเท่าน้ัน ซึ่งจะเป็นไปใน
ราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการปฏิบัติกับบุคคลภายนอก และ
จะต้องได้รบัอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะเข้าท�ารายการ
ระหว่างกัน หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับ
รายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากเป็นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป กล่าวคือ มี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลทีมี่ความเกีย่วข้อง ดงัมรีายละเอียดตามทีร่ะบไุว้ข้างต้น บรษัิทฯ 
และบริษัทย่อย สามารถท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ ตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการไว้ ทั้งนี้ การเข้าท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติบโตของ
ธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ที่มีผลใช้บังคับ ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติตามที ่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดให้ม ี
งบการเงนิเพือ่แสดงถงึฐานะการเงนิ และผลการด�าเนนิงานของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2561 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี โดย 
ขอยืนยันว ่างบการเงินดังกล ่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ 
เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั  
และประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคมุ
ภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ 
ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 
ประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ 
เช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบรษิทั สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษิทั) 
และของเฉพาะบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท)  
ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง 
ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก�าไรขาดทนุรวม 
และงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบด้วย
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ 
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ 
กลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการ 
ด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสด 
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดย 
ถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ 
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
และบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่า
น้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตาม
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้า ท้ังน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ
เรื่องเหล่านี้

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
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มูลค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) และ 8

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

มูลค่าสินค้าคงเหลือถูกให้ความส�าคัญ เนื่องจากการประมาณมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือนั้นผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณใน
การประมาณปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่เส่ือมคุณภาพ เสียหาย 
ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า และสูญหาย 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังนี้
 ท�าความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินค้าคงเหลือ และ

การประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
 สุม่ทดสอบอายสุนิค้าคงเหลอืและความสมเหตสุมผลของข้อสมมติ

ในการก�าหนดอัตราร้อยละสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย 
เคลือ่นไหวช้า และสญูหายทีก่�าหนดโดยผูบ้รหิาร และเปรียบเทยีบ
อัตราดังกล่าวกับข้อมูลการท�าลายและสูญหายของสินค้าคงเหลือ  
ที่เกิดขึ้น

 สุ่มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นโดยประมาณในการ
ขายภายหลังวันสิ้นปีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสุ่มทดสอบ 
การค�านวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

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

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมท่ีมีนัยส�าคัญและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ 
ซื้อธุรกิจ

ผู ้บริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนเป็นประจ�าทุกสิ้นงวด การประเมินมูลค่าที่ได้รับคืน 
มาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด  
ที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์นั้นและการก�าหนด
ข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณในการก�าหนดข้อสมมติและ 
มีความไม่แน่นอนในการประมาณการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะได้ 
รับในอนาคต ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังนี้
 ท�าความเข้าใจกระบวนการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

เพื่อพิจารณาการด้อยค่า
 พิจารณาข้อสมมติที่ส�าคัญในรายงานประมาณมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับผล 
การด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง แนวโน้มของอุตสาหกรรม และข้อมูล 
ที่หาได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมทั้งประเมิน
มูลค่าแบบจ�าลองทางการเงินที่กลุ ่มบริษัทใช้และอัตราคิดลด 
และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติที่ส�าคัญ

 พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ ่มบริษัท 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูล 
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมลูอืน่

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่
มีความขดัแย้งท่ีมสีาระส�าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการหรอืความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
หรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่น 
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและขอให้ท�าการ
แก้ไข ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับ
ผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท 
หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการใน
การจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ 
ส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริต  หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ใช ้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้
ใช้ดลุยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ 

จริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ 
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง 
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทจุริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็
จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ 
ตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม ่ใช ่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
การด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
ทีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อความสามารถของกลุ ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี 
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัและบรษัิทต้องหยดุ
การด�าเนินงานต่อเนื่อง

 ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ 
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ 
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า 
รบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และการปฏบิตัิ
งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ ทีส่�าคญั
ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ 
ประเด็นทีมี่นยัส�าคัญทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียั
ส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า 
และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็น
อิสระ

จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา 
เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะ
การกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะม ี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจาก 
การสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวสุจิตรา มะเสนา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8645

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบกําไรขาดทุน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
สำขำ และบริษัทในเครือ

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

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

ส�ำนักงำนใหญ่
บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	

1468	ถ.พัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
โทรศัพท์		0	2067	8999						โทรสาร		0	2067	9888
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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	สาขาสามเสน
	 935/11	ถ.สามเสน	แขวงถนนนครไชยศรี	
	 เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300
	 โทรศัพท์	:	0	2241	8400	-	8	 	โทรสาร	:	0	2241	8409

22.	 แม็คโคร	สาขานครศรีธรรมราช
	 614	ถ.กะโรม	ต.โพธิ์เสด็จ
	 อ.เมืองนครศรีธรรมราช	จ.นครศรีธรรมราช	80000	
	 โทรศัพท์	:	0	7583	0420	 โทรสาร	:	0	7583	0421

23.	 แม็คโคร	สาขาเชียงราย
	 12	หมู่ที่	17	ต.บ้านดู่	
	 อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	57100	
	 โทรศัพท์	:	0	5370	3688	 โทรสาร	:	0	5370	3679

24.	 แม็คโคร	สาขาสกลนคร
	 459	หมู่ที่	3	ถนนบ้านกกส้มโฮง	ต.ธาตุเชิงชุม	
	 อ.เมืองสกลนคร	จ.สกลนคร	47000	
	 โทรศัพท์	:	0	4217	1461	-	4	 โทรสาร	:	0	4217	1474

25.	 แม็คโคร	สาขาสุพรรณบุรี
	 290/2	หมู่ที่	4	ต.สนามชัย	
	 อ.เมืองสุพรรณบุรี	จ.สุพรรณบุรี	72000	
	 โทรศัพท์	:	0	3596	1251	 โทรสาร	:	0	3596	1295

26.	 แม็คโคร	สาขาจันทบุรี
	 21/11	หมู่ที่	11	ต.พลับพลา	
	 อ.เมืองจันทบุรี	จ.จันทบุรี	22000	
	 โทรศัพท์	:	0	3960	146	 โทรสาร	:	0	3960	1474	-	5

27.	 แม็คโคร	สาขาภูเก็ต
	 77	หมู่ที่	5	ต.วิชิต	
	 อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	83000	
	 โทรศัพท์	:	0	7668	8130	-	9	 โทรสาร	:	0	7624	9801

28.	 แม็คโคร	สาขาร้อยเอ็ด
	 32/1	ถ.เทวาภิบาล	ต.ในเมือง	
	 อ.เมืองร้อยเอ็ด	จ.ร้อยเอ็ด	45000	
	 โทรศัพท์	:	0	4303	1571	 โทรสาร	:	0	4303	1585
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29.	 แม็คโคร	สาขาตรัง
	 89	หมู่ที่	2	ต.โคกหล่อ	
	 อ.เมืองตรัง	จ.ตรัง	92000	
	 โทรศัพท์	:	0	7582	8031	-	33	 	 โทรสาร	:	0	7582	8044

30.	 แม็คโคร	สาขาสระแก้ว
	 1000	ถ.สุวรรณศร	ต.สระแก้ว	
	 อ.เมืองสระแก้ว	จ.สระแก้ว	27000	
	 โทรศัพท์	:	0	3762	8351	-	3		 	 โทรสาร	:	0	3762	8363

31.	 แม็คโคร	สาขาบุรีรัมย์
	 151	หมู่ที่	7	ต.อิสาณ	
	 อ.เมืองบุรีรัมย์	จ.บุรีรัมย์	31000	
	 โทรศัพท์	:	0	4469	0300	-	7		 	 โทรสาร	:	0	4469	0329

32.	 แม็คโคร	สาขาศรีสะเกษ
	 112	หมู่ที่	6	ต.โพธิ์	
	 อ.เมืองศรีสะเกษ	จ.ศรีสะเกษ	33000	
	 โทรศัพท์		0	4561	3838	 	 โทรสาร	:	0	4561	7648

33.	 แม็คโคร	สาขาล�าพูน
	 204	หมู่ที่	4	ต.บ้านกลาง	
	 อ.เมืองล�าพูน	จ.ล�าพูน	51000	
	 โทรศัพท์	:	0	5358	1285	 	 โทรสาร	:	0	5358	1333	-	4

34.	 แม็คโคร	สาขากระบี่
	 119	หมู่ที่	1	ต.ไสไทย	
	 อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	81000	
	 โทรศัพท์	:	0	7570	0100	 	 โทรสาร	:	0	7585	0132

35.	 แม็คโคร	สาขาเพชรบุรี
	 103	หมู่ที่	1	ต.หัวสะพาน	
	 อ.เมืองเพชรบุรี	จ.เพชรบุรี	76000	
	 โทรศัพท์		0	3277	1616	 	 โทรสาร		0	3240	2791

36.	 แม็คโคร	สาขาชัยภูมิ
	 999	หมู่ที่	1	ต.บุ่งคล้า	
	 อ.เมืองชัยภูมิ	จ.ชัยภูมิ	36000	
	 โทรศัพท์	:	0	4481	8288	 	 โทรสาร	:	0	4481	8292

37.	 แม็คโคร	สาขาสระบุรี
	 66/3	หมู่ที่	2	ต.ตลิ่งชัน	
	 อ.เมืองสระบุรี	จ.สระบุรี	18000	
	 โทรศัพท์	:	0	3673	1100	 	 โทรสาร	:	0	3673	1111

38.	 แม็คโคร	สาขาปราณบุรี
	 567	หมู่ที่	3	ต.วังก์พง	
	 อ.ปราณบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	77120	
	 โทรศัพท์	:	0	3263	0100	 	 โทรสาร	:	0	3263	0000	-	1

39.	 แม็คโคร	สาขาฉะเชิงเทรา
	 21/4	หมู่ที่	5	ต.วังตะเคียน	
	 อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	24000	
	 โทรศัพท์	:	0	3302	1041	-	7	 	 โทรสาร	:	0	3302	1048

40.	 แม็คโคร	สาขาเชียงใหม่	2
	 191	หมู่ที่	7	ต.แม่เหียะ	
	 อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	50100	
	 โทรศัพท์	:	0	5344	7799	 	 โทรสาร	:	0	5344	7804	-	5

41.	 แม็คโคร	สาขารามอินทรา
	 904	ถ.รามอินทรา	แขวงคันนายาว	
	 เขตคันนายาว	กรุงเทพฯ	10230
	 โทรศัพท์	:	0	2540	7171			 	 โทรสาร	:	0	2540	7756

42.	 แม็คโคร	สาขาชุมพร
	 199	หมู่ที่	5	ต.วังไผ่	
	 อ.เมืองชุมพร	จ.ชุมพร	86000	
	 โทรศัพท์	:	0	7765	8700	 	 โทรสาร	:	0	7765	8706-7

43.	 แม็คโคร	สาขาพัทยา
	 22/24	หมู่ที่	11	ต.หนองปรือ	
	 อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150	
	 โทรศัพท์	:	0	3805	3400	 	 โทรสาร	:	0	3805	3427

44.	 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

45.	 แม็คโคร	สาขากาญจนบุรี
	 102	หมู่ที่	2	ต.ท่าล้อ	
	 อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบุรี	71000
	 โทรศัพท์	:	0	3469	9609	 	 โทรสาร	:	0	3469	9629

46.	 แม็คโคร	สาขาลพบุรี
	 227	หมู่ที่	5	ต.ท่าศาลา	
	 อ.เมืองลพบุรี	จ.ลพบุรี	15000
	 โทรศัพท์	:	0	3678	4884	 	 โทรสาร	:	0	3678	4908	-	9
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47.	 แม็คโคร	สาขาหนองคาย
	 232	หมู่ที่	12	ต.โพธิ์ชัย	
	 อ.เมืองหนองคาย	จ.หนองคาย	43000
	 โทรศัพท์	:	0	4299	0818	 	 โทรสาร	:	0	4299	0553

48.	 แม็คโคร	สาขาราชบุรี
	 249	หมู่ที่	11	ต.เจดีย์หัก	
	 อ.เมืองราชบุรี	จ.ราชบุรี	70000
	 โทรศัพท์	:	0	3233	2249	 	 โทรสาร	:	0	3232	5349

49.	 แม็คโคร	สาขาแม่ริม
	 212	หมู่ที่	4	ต.แม่สา	
	 อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	50180
	 โทรศัพท์	:	0	5329	8212	 	 โทรสาร	:	0	5329	8928

50.	 แม็คโคร	สาขาอยุธยา
	 222	หมู่ที่	2	ต.คานหาม	
	 อ.อุทัย	จ.พระนครศรีอยุธยา	13210
	 โทรศัพท์	:	0	3570	6406	 	 โทรสาร	:	0	3570	6404

51.	 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

52.	 แม็คโคร	สาขาคลองหลวง
	 39	หมู่ที่	7	ต.คลองสอง	
	 อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
	 โทรศัพท์	:	0	2529	3636		 	 โทรสาร	:	0	2529	3949

53.	 แม็คโคร	สาขาเลย
	 118	หมู่ที่	11	ต.นาอาน	
	 อ.เมืองเลย	จ.เลย	42000
	 โทรศัพท์		0	4284	4655	 	 โทรสาร		0	4284	4666

54.	 แม็คโคร	สาขาเพชรบูรณ์
	 300	หมู่ที่	10	ต.ชอนไพร	
	 อ.เมืองเพชรบูรณ์	จ.เพชรบูรณ์	67000
	 โทรศัพท์	:	0	5671	9219	 	 โทรสาร	:	0	5671	9229

55.	 แม็คโคร	สาขาบางพลี
	 79	หมู่ที่	1	ต.ราชาเทวะ
	 อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540
	 โทรศัพท์	:	0	2316	4200		 	 โทรสาร	:	0	2316	4222

56.	 แม็คโคร	สาขามุกดาหาร
	 4/9	ถ.ชยางกูร	ก.	ต.มุกดาหาร	
	 อ.เมืองมุกดาหาร	จ.มุกดาหาร	49000
	 โทรศัพท์	:	0	4266	1199	 	 โทรสาร	:	0	4266	1198

57.	 แม็คโคร	สาขาสตูล
	 889	หมู่ที่	6	ต.คลองขุด	
	 อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	91000
	 โทรศัพท์	:	0	7472	5475		 	 โทรสาร	:	0	7472	5476

58.	 แม็คโคร	สาขาตราด
	 1138	หมู่	1	ต.วังกระแจะ	
	 อ.เมืองตราด	จ.ตราด	23000
	 โทรศัพท์	:	0	3951	3900		 	 โทรสาร	:	0	3951	3929

59.	 แม็คโคร	สาขาชุมแพ
	 201	หมู่ที่	2	ต.หนองไผ่	
	 อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	40130
	 โทรศัพท์	:	0	4331	3961		 	 โทรสาร	:	0	4331	3959

60.	 แม็คโคร	สาขานครพนม
	 405	ถ.นิตโย	ต.หนองญาติ	
	 อ.เมืองนครพนม	จ.นครพนม	48000
	 โทรศัพท์	:	0	4253	1663		 	 โทรสาร	:	0	4253	1661

61.	 แม็คโคร	สาขาบึงกาฬ
	 680	หมู่ที่	7	ต.วิศิษฐ์	
	 อ.เมืองบึงกาฬ	จ.บึงกาฬ	38000
	 โทรศัพท์	:	0	4249	2600		 	 โทรสาร	:	0	4249	2601

62.	 แม็คโคร	สาขาแม่สาย
	 740	หมู่ที่	9	ต.เวียงพางค�า	
	 อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	57130
	 โทรศัพท์	:	0	5202	1701	 	 โทรสาร	:	0	5202	1721

63.	 แม็คโคร	สาขาศาลายา
	 87/18	หมู่ที่	3	ต.ศาลายา	
	 อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	73170
	 โทรศัพท์	:	0	3410	8734	 	 โทรสาร	:	0	3410	8735

64.	 แม็คโคร	สาขาพัทลุง
	 207	หมู่ที่	9	ต.ท่ามิหร�า	
	 อ.เมืองพัทลุง	จ.พัทลุง	93000
	 โทรศัพท์		0	7482	1100		 	 โทรสาร		0	7482	1101
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65.	 แม็คโคร	สาขาสมุทรสาคร
	 99/555	หมู่ที่	4	ต.โคกขาม	
	 อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	74000
	 โทรศัพท์	:	0	3411	8634		 	 โทรสาร	:	0	3411	8635

66.	 แม็คโคร	สาขาแม่สอด
	 98/1	ถ.สายเอเซีย	ต.แม่สอด	
	 อ.แม่สอด	จ.ตาก	63110
	 โทรศัพท์	:	0	5503	2155		 	 โทรสาร	:	0	5503	2156

67.	 แม็คโคร	สาขาสุโขทัย
	 236	หมู่ที่	4	ต.บ้านหลุม	
	 อ.เมืองสุโขทัย	จ.สุโขทัย	64000
	 โทรศัพท์	:	0	5501	3130	 	 โทรสาร	:	0	5501	3131

68.	 แม็คโคร	สาขาปากช่อง
	 889	หมู่ที่	8	ต.หนองน�้าแดง	
	 อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	30130
	 โทรศัพท์	:	0	4400	8498		 	 โทรสาร	:	0	4400	8497

69.	 แม็คโคร	สาขาถลาง
	 365	หมู่ที่	1	ต.เทพกระษัตรี	
	 อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	83110
	 โทรศัพท์	:	0	7668	8300	 	 โทรสาร	:	0	7668	8310

70.	 แม็คโคร	สาขาระนอง
	 86/9	หมู่ที่	2	ต.บางริ้น	
	 อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	85000
	 โทรศัพท์	:	0	7798	2580	 	 โทรสาร	:	0	7798	2590

71.	 แม็คโคร	สาขายโสธร
	 324	หมู่ที่	2	ต.ตาดทอง
	 อ.เมืองยโสธร	จ.ยโสธร	35000
	 โทรศัพท์	:	0	4597	1190	 	 โทรสาร	:	0	4597	1180

72.	 แม็คโคร	สาขามหาสารคาม
	 253	หมู่ที่	8	ต.เกิ้ง	
	 อ.เมืองมหาสารคาม	จ.	มหาสารคาม	44000
	 โทรศัพท์	:	0	4302	2520	 	 โทรสาร	:	0	4302	2565

73.	 แม็คโคร	สาขาฝาง
	 61	หมู่ที่	3	ต.สันทราย	
	 อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	50110
	 โทรศัพท์	0	5200	3800	 	 โทรสาร	:	0	5200	3803

74.	 แม็คโคร	สาขานครนายก
	 176	หมู่ที่	5	ต.บ้านใหญ่	
	 อ.เมืองนครนายก	จ.นครนายก	26000
	 โทรศัพท์	:	0	3763	1280	 	 โทรสาร	:	0	3763	1282

75.	 แม็คโคร	สาขานครอินทร์
	 60	หมู่ที่	1	ต.บางไผ่	
	 อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี	11000
	 โทรศัพท์	:	0	2002	1828	 	 โทรสาร	:	0	2019	8747

76.	 แม็คโคร	สาขาทุ่งสง
	 638	หมู่ที่	1	ต.ชะมาย	
	 อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช	80110
	 โทรศัพท์	0	7583	0710	 	 โทรสาร	0	7583	0720

77.	 แม็คโคร	สาขาพะเยา
	 459/5	ถ.พหลโยธิน	ต.แม่ต�๋า	
	 อ.เมืองพะเยา	จ.พะเยา	56000
	 โทรศัพท์	:	0	5407	1501	 	 โทรสาร	:	0	5407	1511

78.	 แม็คโคร	สาขาพิษณุโลก	2
	 410/4	หมู่ที่	7	ต.สมอแข	
	 อ.เมืองพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	65000
	 โทรศัพท์	:	0	5500	8919	 	 โทรสาร	:	0	5500	8929

79.	 แม็คโคร	สาขาแพร่
	 204	หมู่ที่	7	ต.นาจักร	
	 อ.เมืองแพร่	จ.แพร่	54000
	 โทรศัพท์	:	0	5406	2602	 	 โทรสาร	:	0	5406	2628

80.	 แม็คโคร	สาขาน่าน
	 183,	186	หมู่ที่	5	ต.ดู่ใต้	
	 อ.เมืองน่าน	จ.น่าน	55000
	 โทรศัพท์	:	0	5405	1155	 	 โทรสาร	:	0	5405	1151

81.	 แม็คโคร	สาขานครราชสีมา	2
	 587	หมู่ที่	10	ต.หนองบัวศาลา	
	 อ.เมืองนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา	30000	
	 โทรศัพท์	:	0	4407	1270	 	 โทรสาร	:	0	4407	1271

82.	 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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83.	 แม็คโคร	สาขาหนองบัวล�าภู
	 150	หมู่ที่	3	ต.ล�าภู	
	 อ.เมืองหนองบัวล�าภู	จ.หนองบัวล�าภู	39000
	 โทรศัพท์	:	0	4200	7900	 	 โทรสาร	:	0	4200	7897

84.	 แม็คโคร	สาขาหนองจอก
	 80	ถ.เลียบวารี	แขวงกระทุ่มราย	
	 เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	10530
	 โทรศัพท์	:	0	2017	0000	 	 โทรสาร	:	0	2048	3047

85.	 แม็คโคร	สาขาประจวบคีรีขันธ์
	 5/1	ถ.เพชรเกษม	ต.ประจวบคีรีขันธ์	
	 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	จ.ประจวบคีรีขันธ์	77000	
	 โทรศัพท์	:	0	3290	7990	 	 โทรสาร	:	0	3280	2276

86.	 แม็คโคร	สาขาเพชรเกษม
	 1759/4	ถ.เพชรเกษม	แขวงหลักสอง	
	 เขตบางแค	กรุงเทพฯ	10160	 	
	 โทรศัพท์	:	0	2033	0050	 	 โทรสาร	:	0	2064	7024

87.	 แม็คโคร	สาขาสิงห์บุรี
	 190	หมู่ที่	7	ต.บางงา	
	 อ.ท่าวุ้ง	จ.ลพบุรี	15150
	 โทรศัพท์	:	0	3668	6710	 	 โทรสาร	:	0	3674	1376

88.	 แม็คโคร	สาขาบางบัวทอง
	 47	หมู่ที่	2	ต.บางบัวทอง	
	 อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	11110
	 โทรศัพท์	:	0	2003	8790	 	 โทรสาร	:	0	2081	5646

89.	 แม็คโคร	สาขากาฬสินธุ์
	 185/2	ถ.เกษตรสมบูรณ์	ต.กาฬสินธุ์	
	 อ.เมืองกาฬสินธุ์	จ.กาฬสินธุ์	46000
	 โทรศัพท์	:	0	4301	4800	 	 โทรสาร	:	0	4301	5596

90.	 แม็คโคร	สาขาพิจิตร
	 310	หมู่ที่	3	ต.คลองคะเชนทร์	
	 อ.เมืองพิจิตร	จ.พิจิตร	66000
	 โทรศัพท์	:	0	5603	1730	-	9	 	 โทรสาร	:	0	5603	6038

91.	 แม็คโคร	สาขาปทุมธานี
	 9/20	หมู่ที่	1	ต.บ้านฉาง
	 อ.เมืองปทุมธานี	จ.ปทุมธานี	12000
	 โทรศัพท์	:	0	2021	7630	 	 โทรสาร	:	0	2034	3528

92.	 แม็คโคร	สาขากบินทร์บุรี
	 200	หมู่ที่	8	ต.เมืองเก่า	
	 อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	25240
	 โทรศัพท์	:	0	3762	3900	 	 โทรสาร	:	0	3765	5603
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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

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
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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	จังหวัดเพชรบุรี	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

25.	 แม็คโคร	ฟูดเซอร์วิส	สาขาสุขสวัสดิ์
	 30/9	ถนนสุขสวัสดิ์	แขวงบางปะกอก
	 เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	10140
	 โทรศัพท์	:	0	2017	0740	 	 โทรสาร	:	0	2034	3383
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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	:		5201	2460

แม็คโคร ฟูดช้อป

สยำมโฟรเซ่น

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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1.	 บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จ�ากัด	ส�านักงานใหญ่
	 2439	ถ.ริมทางรถไฟเก่าสายปากน�้า	
	 แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 โทรศัพท์	:	0	2620	6000		 	 โทรสาร	:	0	2620	6001

2.	 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

3.	 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

4.	 บริษัท	สยามฟูด	เซอร์วิส	จ�ากัด	สาขาภูเก็ต
	 77	หมู่ที่	5	ต.วิชิต	
	 อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	83000	
	 โทรศัพท์	:	0	7661	2892	 	 โทรสาร	:	0	7661	2893

5.	 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

6.	 Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd
	 36	Senoko	Drive,	Senoko	Industrial	Estate,	
	 Singapore	758221
	 โทรศัพท์	:	(65)	6755	0330	 	 โทรสาร	:	(65)	6755	9522

7.	 Indoguna	Lordly	Company	Limited
	 14/F	Chung	Fung	Commercial	Building,	
	 10-12	Canton	Road,	
	 Tsim	Sha	Tsui,	Kowloon,	Hong	Kong
	 โทรศัพท์	:	(852)	2730	2025	 	 โทรสาร	:	(852)	2730	2024

8.	 Just	Meat	Company	Limited
	 G/F	45B	Hau	Wong	Road,	Kowloon	City,	
	 Kowloon,	Hong	Kong
	 โทรศัพท์	:	(852)	2382	2026	 	 โทรสาร	:	(852)	3003	1331

9.	 Indoguna	Dubai	LLC
	 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

10.	 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

11.	 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

12.	 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	

	 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

13.	 บริษัท	โปรมาร์ท	จ�ากัด	
	 1468	ถ.พัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ
	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
	 โทรศัพท์	:	0	2067	8999	 โทรสาร	:	0	2067	9888
 

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลำง

280   รายงานประจำาปี 2561



กลุ่มธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำแบบช�ำระเงินสดและบริกำรตนเอง ต่ำงประเทศ

1.	 บริษัท	แม็คโคร	อาร์โอเอช	จ�ากัด
	 1468	ถ.พัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ
	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
	 โทรศัพท์	:	0	2067	8999		 	 โทรสาร	:	0	2067	9888

2.	 ARO	Company	Limited
	 Unit	02,	04,	06,	Level	11,	
	 Myanmar	Centre	Tower	1,	No.192,	
	 Kabar	Aye	Pagoda	Road,	
	 Bahan	Township,	Yangon,	Myanmar

3.	 ARO	Commercial	Company	Limited
	 La	Pyi	Wun	Plaza,	Room	409,	
 4th	Floor,	37	Alan	Pya	Pagoda	Road,
	 Dagon	Township,	Yangon,	Myanmar

4.	 Makro	(Guangzhou)	Food	Company	Limited
	 Zibian#01	of	Floor	10,	and	Floor	11,	
	 No.65	Xianlie	Middle	Road,	
	 Yuexiu	District,	Guangzhou,	China	

5.	 Makro	(Cambodia)	Company	Limited
	 No.	5734,	Street	1003,	Bayab	Village,	
	 Sangkat	Phnom	Penh	Thmey,	
	 Khan	Sen	Sok,	Phnom	Penh,	Kingdom	of	Cambodia
	 โทรศัพท์	:	(855)	23	977	377

6.	 CP	Wholesale	India	Private	Limited
	 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
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กล�ุมธุรกิจศูนย�จำหน�ายสินค�า
แบบชำระเง�นสดและบร�การตนเอง 

ต�างประเทศ

กล�ุมธุรกิจฟ�ดเซอร�ว�ส 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก และตะวันออกกลาง

1
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ธุรกิจแม็คโครธุรกิจแม็คโคร

กรุงเทพมหานครและปร�มณฑล
ลาดพร�าว 
แจ�งวัฒนะ 
ศร�นคร�นทร� 
บางบอน 
รังสิต 
จรัญสนิทวงศ� 
สาทร 
สามเสน 
รามอินทรา
คลองหลวง 
บางพลี 
นครอินทร� 
กัลปพฤกษ� 
ทาวน� อิน ทาวน� 

ศร�นคร�นทร� 2 
หนองจอก 
เพชรเกษม 
บางบัวทอง
บางปู 
วังหิน 
ตลาดวงศกร 
พระราม 4
ปทุมธานี 
อ�ดมสุข  
ทองหล�อ
รามคำแหง (สัมมากร) 
บดินทรเดชา
ประชาอ�ทิศ

สุข�มว�ท 71
นวมินทร� 70
อ�อนนุช
สุขสวัสดิ์

ชะอำ

กบินทรบุรี

1

1. ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา
 ARO Commercial Company Limited
2. ประเทศกัมพ�ชา
 Makro (Cambodia) Company Limited
3. ประเทศอินเดีย 
 CP Wholesale India Private Limited
4. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ�น
 Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
 

 

นครนายก

1. ประเทศไทย
 บร�ษัท สยามฟ�ด เซอร�ว�ส จำกัด
2. ประเทศกัมพ�ชา 
 Indoguna (Cambodia) Company Limited
3. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส� 
 Indoguna Dubai L.L.C 
 MAXZI The Good Restaurant & Cafe L.L.C
4. ฮ�องกง 
 Indoguna Lordly Company Limited 
 Just Meat Company Limited 
5.  ประเทศเว�ยดนาม
 Indoguna Vina Food Service Company Limited
6.  ประเทศสิงคโปร�
 Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
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1

1. ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา
 ARO Commercial Company Limited
2. ประเทศกัมพ�ชา
 Makro (Cambodia) Company Limited
3. ประเทศอินเดีย 
 CP Wholesale India Private Limited
4. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ�น
 Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
 

 

นครนายก

1. ประเทศไทย
 บร�ษัท สยามฟ�ด เซอร�ว�ส จำกัด
2. ประเทศกัมพ�ชา 
 Indoguna (Cambodia) Company Limited
3. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส� 
 Indoguna Dubai L.L.C 
 MAXZI The Good Restaurant & Cafe L.L.C
4. ฮ�องกง 
 Indoguna Lordly Company Limited 
 Just Meat Company Limited 
5.  ประเทศเว�ยดนาม
 Indoguna Vina Food Service Company Limited
6.  ประเทศสิงคโปร�
 Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
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